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Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu 
Strategii rozwoju ponadlokalnego Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego 2030 

Gminy tworzące Miejskie Obszar Funkcjonalny Gorzowa Wielkopolskiego przystąpiły do 

opracowania Strategii rozwoju ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa 

Wielkopolskiego 2030. Dokument tworzony jest na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990  roku  o  samorządzie  gminnym  (Dz.U. z 2020 r. poz. 713)  oraz na podstawie art. 6 ust. 3 

ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 z 

późn. zm.). 

Strategia obejmuje miasto Gorzów Wielkopolski oraz gminy Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, 

Santok, Skwierzyna, miasto Kostrzyn nad Odrą, miasto i gminę Strzelce Krajeńskie i Witnica oraz 

Powiat Gorzowski. 

Prace nad strategią rozpoczęły się w lipcu 2021 r. W ramach prac nad dokumentem odbyły się 

wywiady oraz warsztaty diagnostyczne i strategiczne przy udziale ekspertów z samorządów 

wchodzących w skład MOF GW, reprezentantów instytucji ochrony środowiska, szkolnictwa 

wyższego, instytucji otoczenia biznesu, przedstawicieli przedsiębiorców. Dzięki informacjom 

zgromadzonym w efekcie ww. prac, możliwe było przygotowanie diagnozy, określenie wizji, misji, 

celów, priorytetów oraz wspólnych kierunków działań. 

Konsultacje społeczne przedmiotowych dokumentów trwały od 15 listopada do 20 grudnia 2021 r. 

Informacje na temat konsultacji społecznych zostały opublikowane m.in. w oficjalnych serwisach 

internetowym gmin wchodzących w skład MOF GW, a także Powiatu Gorzowskiego, w mediach 

społecznościowych, w lokalnych środkach przekazu poprzez wysyłkę informacji prasowych. 

 

Ponadto konsultowane dokumenty zostały przekazane Radom Gmin i Miast wchodzącym w skład 
MOF GW, a także Radnym Powiatu Gorzowskiego. 
 
Podczas konsultacji społecznych zaplanowane zostały spotkania z mieszkańcami w każdej z Gmin 
MOF GW.  

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, 
projekty Strategii i Diagnozy wraz z formularzem uwag zostały wysłane celem konsultacji do: 

 urzędów gmin sąsiadujących z MOF GW, 
 Dyrektora Związku Celowego Gmin MG6, 
 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu - Państwowe Gospodarstwo 

Wodne Wody Polskie. 
 

Łącznie podczas konsultacji społecznych wpłynęło 50 uwag, które zostały zebrane w tabeli 

umieszczonej poniżej. 
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W trakcie trwania konsultacji wpłynęły następujące wnioski i uwagi: 

Lp. 

Zgłoszona uwaga do Diagnozy strategicznej 
uwarunkowań rozwojowych Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa 
Wielkopolskiego /Strategii rozwoju 

ponadlokalnego Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego 2030 

Podmiot/ osoba 
zgłaszająca 

uwagę 
Odniesienie się do uwagi 

 

Uwagi dotyczące Gminy Bogdaniec 
1. Uwaga do Diagnozy, str.68, Tabela 20. 

Potencjał MOF GW w zakresie infrastruktury 
sportu. 
 
Należy uzupełnić dane dot. Gminy Bogdaniec o 
następującą treść: 
 
Na terenie Gminy Bogdaniec do infrastruktury 
sportowej można zaliczyć: boisko  
wielofunkcyjne tartanowo-trawiaste i 
skatepark, halę sportowo-widowiskową w 
Bogdańcu oraz siłownie zewnętrzne w 
sołectwach.  
W gminie funkcjonują kluby piłkarskie i 
stowarzyszenia m.in. HorseSports, które co 
roku organizuje Zawody jeździeckie w skokach 
przez przeszkody czy stowarzyszenie na rzecz 
rozwoju sportu corocznie organizuje 
Mikołajkowy mini żużel dla dzieci w 
Stanowicach.   

Urząd Gminy 
Bogdaniec 

Uwaga uwzględniona. 
Odpowiednie zmiany treści zostały 
wprowadzone w Diagnozie. 

2. Uwaga do Diagnozy/Strategii 
 
Obszar rewitalizacji w gminie Bogdaniec składa 
się z miejscowości Bogdaniec, Jeżyki, 
Kwiatkowice i Racław. 

Urząd Gminy 
Bogdaniec 

Uwaga uwzględniona.  
Stosowne zmiany ujęte zostały w 
Strategii i Diagnozie. 
 

3. Uwaga do Strategii. 
 
Należy wzmocnić zapisy dotyczące doradztwa 
zawodowego dla dzieci, które są przed 
wyborem szkoły średniej. 

Mieszkańcy 
Gminy 
Bogdaniec, 
podczas 
spotkania 
konsultacyjnego 
1.12.2021 r., 
Urząd Gminy w 
Bogdańcu 

Uwaga częściowo uwzględniona. 
W kontekście wniosku odnoszącego 
się do postulatów (część 
strategiczna) kwestie odnoszące się 
do edukacji i doradztwa 
zawodowego ujęte są w zapisach 
priorytetu 1.1. Edukacja przyszłości 
MOF GW, w tym w działaniu 1.1.1. 
Stworzenie spójnego systemu 
edukacji na obszarze MOF GW, 
ukierunkowanego na zwiększanie 
szans rozwoju osobistego i 
zawodowego, dostosowanego do 
zmieniających się uwarunkowań 
demograficznych oraz społecznych 
(m. in. integracja migrantów). 
Oznacza to, że zgłoszony postulat 
jest spójny z założeniami Strategii. 
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Lp. 

Zgłoszona uwaga do Diagnozy strategicznej 
uwarunkowań rozwojowych Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa 
Wielkopolskiego /Strategii rozwoju 

ponadlokalnego Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego 2030 

Podmiot/ osoba 
zgłaszająca 

uwagę 
Odniesienie się do uwagi 

Uwagi dotyczące Gminy Deszczno 
4. Uwagi do Diagnozy, str.68, Tabela 20. Potencjał 

MOF GW w zakresie infrastruktury sportu. 
 
Należy uzupełnić dane dot. Gminy Deszczno o 
następującą treść: 
Na terenie Gminy Deszczno do infrastruktury 
sportowej zaliczamy: halę sportową przy SP w 
Deszcznie, przyszkolne boiska wielofunkcyjne o 
nawierzchni syntetycznej w Ciecierzycach, 
Deszcznie i Ulimiu, boiska trawiaste w 
Maszewie i Prądocinie, Brzozowcu, miniboiska 
syntetyczne dla najmłodszych dzieci (Maszewo, 
Ulim), siłownie plenerowe w 11 
miejscowościach, boiska do sportów letnich na 
plaży w Karninie. 
W gminie funkcjonują kluby sportowe tj. 
Zwolbet Spartak Deszczno, Piast Karnin, KS 
Złote Piaski Dzierżów.  
Na terenie gminy prowadzone są zajęcia 
sportowe, zumby zarówno odpłatne jak i 
powierzane w ramach konkursu dla organizacji 
pozarządowych.  
Do 2025 r., gmina planuje rozwój infrastruktury 
sportowej obejmujący budowę boiska 
przyszkolnego w Boleminie (w trakcie 
realizacji), rozbudowę SP Ciecierzyce (2022-23) 
i SP Ulim (2023-24) o sale gimnastyczne.  
W Karninie planowana jest budowa centrum 
rodziny, w ramach której powstanie 
wielofunkcyjny kompleks siłowni i rekreacji dla 
mieszkańców (m.in. sale odnowy biologicznej, 
fitness, treningu międzypokoleniowego itp.).  

Urząd Gminy 
Deszczno 

Uwaga uwzględniona.  
Odpowiednie zmiany treści zostały 
wprowadzone w diagnozie. 

5. Wniosek do Strategii/Diagnozy. 
Mieszkańcy Gminy Deszczno domagają się 
przejścia nad drogą S3 w Karninie, ponieważ 
droga ekspresowa odcięła część mieszkańców, 
dlatego mieszkańcy proszą o zasygnalizowanie 
tej kwestii w Strategii/Diagnozie. 
 

Uwagi zebrane 
podczas 
spotkania z 
mieszkańcami w 
Gminie 
Deszczno, 
6.12.2021 r., 
Stacja Kultury, 
Deszczno 

Uwaga częściowo uwzględniona. 
 
Uwagę przyjmuje się za zasadną w 
kontekście opisu uwarunkowań 
spójności społecznej w Diagnozie 
(uwagę/ wniosek można przytoczyć 
jako przykład).  
 
Ponadto kwestie odnoszące się do 
bezpieczeństwa drogowego ujęte 
są w zapisie kierunku działania 
4.1.8. Realizacja inwestycji w pasie 
drogowym, które przyczyniają się 
do poprawy bezpieczeństwa (np. 
oświetlenie ulic, przystanki 
autobusowe), co oznacza, że 
postulat zgłoszony przez 
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Lp. 

Zgłoszona uwaga do Diagnozy strategicznej 
uwarunkowań rozwojowych Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa 
Wielkopolskiego /Strategii rozwoju 

ponadlokalnego Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego 2030 

Podmiot/ osoba 
zgłaszająca 

uwagę 
Odniesienie się do uwagi 

mieszkańców Gminy Deszczno jest 
spójny z założeniami Strategii. 
 
Niemniej jednak, jak podaje Urząd 
Gminy Deszczno, droga S-3 została 
otwarta na przedmiotowym 
odcinku w maju 2014 r. W ramach 
projektu GDDKiA wykonała 
przejście nadziemne tj. wiadukt, 
natomiast wykonanie przejścia 
podziemnego przez GDDKiA raczej 
nie będzie możliwe  
Gmina Deszczno wnioskuje o 
podwyższenie i rozszerzenie 
ekranów dźwiękochłonnych, ale 
dotychczasowe badania GDDKiA nie 
wykazują przekroczeń hałasu.  
Poruszenia wymagałaby kwestia 
budowy oświetlenia wiaduktu od 
ul. Poznańskiej w Gorzowie do 
granicy miasta Gorzowa. Gmina 
Deszczno wykonała na swoim 
terenie oświetlenie, potrzebne jest 
uzupełnienie po stronie miejskiej na 
tym odcinku i taki postulat będzie 
zaproponowany jako działanie do 
realizacji przez strony porozumienia 
ZIT. 

6. Wniosek do Strategii/Diagnozy. 
 
Mieszkańcy Gminy Deszczno wnioskują o 
powstanie ścieżki rowerowej na wale 
przeciwpowodziowym. 
 

Uwagi zebrane 
podczas 
spotkania z 
mieszkańcami w 
Gminie 
Deszczno 
6.12.2021 r., 
Stacja Kultury, 
Deszczno 

Uwaga częściowo uwzględniona. 
 
Kwestie odnoszące się do rozwoju 
sieci dróg i ścieżek rowerowych w 
MOF GW ujęte są w zapisie 
kierunku działania 4.1.2. Budowa, 
rozwój i integracja sieci dróg 
rowerowych oraz połączeń pieszych 
(m. in. chodników i ścieżek 
pieszych), co oznacza, że postulat 
zgłoszony przez mieszkańców 
Gminy Deszczno jest spójny z 
założeniami Strategii.  
 
Niemniej jednak, jak podaje Urząd 
Gminy Deszczno: 
- wykonanie Trasy Rowerowej 
Warta-Noteć od granicy miasta do 
Borka (7,4 km) jest wstrzymane do 
momentu przebudowy wału na tym 
odcinku przez Wody Polskie 
(dokumentacja przebudowy wału 
wykonana w 2015 r.), postulat 
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Lp. 

Zgłoszona uwaga do Diagnozy strategicznej 
uwarunkowań rozwojowych Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa 
Wielkopolskiego /Strategii rozwoju 

ponadlokalnego Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego 2030 

Podmiot/ osoba 
zgłaszająca 

uwagę 
Odniesienie się do uwagi 

przebudowy wałów na tym odcinku 
przekazany został podczas 
konsultacji społecznych Strategii 
Rozwoju Województwa Lubuskiego 
2030.  
Dla przystani wodnej w Borku 
sporządzono dokumentację 
techniczną, jednak dotychczas 
sprawa nie zyskała wymiaru 
realnego wobec braku źródeł 
finansowania. 

7. Wniosek do Strategii/Diagnozy. 
 
Mieszkańcy Gminy Deszczno zasygnalizowali, że 
stan rowów melioracyjnych w niektórych 
sołectwach w gminie jest katastrofalny. 
W gminie należy podjąć działania zmierzające 
do zatrzymania wód gruntowych poprzez 
meliorację, wodę będzie można wykorzystać w 
czasie suszy, należy odrestaurować zastawki. 
 
 

Uwagi zebrane 
podczas 
spotkania z 
mieszkańcami w 
Gminie 
Deszczno 
6.12.2021 r., 
Stacja Kultury, 
Deszczno. 

Uwaga uwzględniona. 
 
Proponuje się dodanie w 
Priorytecie 3.1. Aktywna adaptacja 
do zmian klimatycznych, Kierunku 
działania nr 3.1.7. Zwiększanie 
zdolności retencyjnych, w tym 
zachowanie naturalnej retencji, 
zachowanie swobodnego 
przepływu wód powierzchniowych, 
unikanie zagospodarowania 
terenów zagrożonych powodzią. 
 
Ponadto Urząd Gminy Deszczno 
informuje, że postulaty wskazane 
przez mieszkańców, są działaniami 
Wód Polskich, ale prawdopodobnie 
trafią do kompetencji gmin. 

8. Wniosek do Strategii/Diagnozy. 
 
Mieszkańcy Gminy Deszczno zwrócili uwagę, że 
w Boleminie znajduje się oczyszczalnia ścieków, 
być może warto wykorzystać jej potencjał w 
gminie. 
 

Uwagi zebrane 
podczas 
spotkania z 
mieszkańcami w 
Gminie 
Deszczno 
6.12.2021 r., 
Stacja Kultury, 
Deszczno. 

Uwaga częściowo uwzględniona. 
 
Kwestie odnoszące się do rozwoju 
sieci kanalizacyjnej ujęte są w 
zapisie kierunku działania 3.1.2. 
Rozwój systemu kanalizacji i 
przydomowych oczyszczalni 
ścieków, w szczególności w 
mniejszych miejscowościach i na 
obszarach wiejskich, co oznacza, że 
postulat zgłoszony przez 
mieszkańców Gminy Deszczno jest 
spójny z założeniami Strategii. 
 
Ponadto Urząd Gminy Deszczno 
informuje, że oczyszczalnia ścieków 
w Boleminie jest przyzakładowa. 
Kwestię infrastruktury wodno-
kanalizacyjnej gmina powierzyła 
PWiK. 

9. Wniosek do Strategii/Diagnozy. 
 

Uwagi zebrane 
podczas 

Uwaga częściowo uwzględniona. 
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Lp. 

Zgłoszona uwaga do Diagnozy strategicznej 
uwarunkowań rozwojowych Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa 
Wielkopolskiego /Strategii rozwoju 

ponadlokalnego Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego 2030 

Podmiot/ osoba 
zgłaszająca 

uwagę 
Odniesienie się do uwagi 

Mieszkańcy Gminy Deszczno zwrócili uwagę, że 
DK 22 nie jest przystosowana ani dla pieszych, 
ani dla rowerzystów. 
 

spotkania z 
mieszkańcami w 
Gminie 
Deszczno 
6.12.2021 r., 
Stacja Kultury, 
Deszczno. 

Kwestie odnoszące się do rozwoju 
sieci dróg rowerowych ujęte są w 
zapisie kierunku działania 4.1.2. 
Budowa, rozwój i integracja sieci 
dróg rowerowych oraz połączeń 
pieszych (m. in. chodników i ścieżek 
pieszych), co oznacza, że postulat 
zgłoszony przez mieszkańców 
Gminy Deszczno jest spójny z 
założeniami Strategii. 
 
Ponadto Urząd Gminy Deszczno 
informuje, że trwa projektowanie 
przebudowy DK 22 przez GDDKiA i 
planowana jest ścieżka rowerowa. 
Odbędzie się także spotkanie z 
mieszkańcami w fazie 
projektowania. 

10. Wniosek do Strategii/Diagnozy. 
 
Mieszańcy Gminy Deszczno podnosili kwestię 
likwidacji urzędu pocztowego w Deszcznie, 
wyrażali sprzeciw. 
 

Uwagi zebrane 
podczas 
spotkania z 
mieszkańcami w 
Gminie 
Deszczno 
6.12.2021 r., 
Stacja Kultury, 
Deszczno. 

Uwaga częściowo uwzględniona. 
 
Uwaga co do zasady jest spójna w 
kontekście opisu dostępności do 
usług publicznych w Diagnozie (na 
obszarach wiejskich jest gorsza do 
nich dostępność). Niemniej jednak 
poruszanie kwestii dostępności do 
usług pocztowych jest poza 
kompetencjami samorządów. 
Problem, o ile istnieje w tym 
zakresie, jest poza zakresem 
zapisów Strategii.  
 
Ponadto Urząd Gminy Deszczno 
informuje, że sprawa ta jest do 
indywidualnej decyzji operatora tj. 
Poczty Polskiej, ale istota do 
wskazania w diagnozie, jako 
problem wszystkich samorządów 
wiejskich.  
W praktyce urząd, o ile podlega 
likwidacji, zmienia swoją formę na 
tzw. filię, co oznacza, że cały czas 
dostępne są te same usługi, 
natomiast pracownicy, którzy 
bezpośrednio nie obsługują 
mieszkańców (np. kierownik 
Urzędu Pocztowego) są przenoszeni 
na nowe stanowiska lub do 
oddziału wyższej rangi.  
Aktualnie Urząd Gminy Deszczno 
nie otrzymał oficjalnej informacji o 
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Lp. 

Zgłoszona uwaga do Diagnozy strategicznej 
uwarunkowań rozwojowych Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa 
Wielkopolskiego /Strategii rozwoju 

ponadlokalnego Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego 2030 

Podmiot/ osoba 
zgłaszająca 

uwagę 
Odniesienie się do uwagi 

planach likwidacji UP w Deszcznie. 
Należy dodać, że w Ulimiu 
funkcjonuje agencja pocztowa, 
która świadczy główne usługi 
nadawania i odbierania przesyłek, 
na terenie gminy działają już sieci 
paczkomatów. 

11. Wniosek do Strategii/Diagnozy. 
 
Mieszańcy Gminy Deszczno stwierdzili, że 
mankamentem gminy jest brak dostępu do 
internetu światłowodowego, cierpią na tym 
firmy, np. zajmujące się dostarczaniem paczek. 
 

Uwagi zebrane 
podczas 
spotkania z 
mieszkańcami w 
Gminie 
Deszczno 
6.12.2021 r., 
Stacja Kultury, 
Deszczno. 

Uwaga uwzględniona. 
 
Kwestie odnoszące się do rozwoju 
sieci Internetu dużych prędkości 
ujęte są w zapisie Kierunku 
działania 5.3.3. Wspieranie 
rozbudowy sieci internetowej, w 
tym dążenie do zwiększania 
dostępu do internetu dużych 
prędkości, co oznacza, że postulat 
zgłoszony przez mieszkańców 
Gminy Deszczno jest spójny z 
założeniami Strategii. 
 
Ponadto Urząd Gminy Deszczno 
potwierdza, że brak dostępu do 
internetu światłowodowego to 
istotny problem gminy. 
Inwestorami sieci są firmy 
prywatne, które finansują jej 
rozbudowę również w oparciu o 
środki europejskie (np. Lubuska 
Unia Światłowodowa, w ramach 
której rozbudowę światłowodów 
realizuje Orange).  
Gmina z uwagi na ograniczenia 
prawne (nie jest dostawcą 
internetu) nie buduje publicznej 
sieci. 

12. Wniosek do Strategii/Diagnozy. 
 
Mieszańcy Gminy Deszczno zgłosili, że w gminie 
słabo funkcjonuje komunikacja publiczna, 
szczególnie w Prądocinie (kursują tylko 3 
autobusy dziennie). 
Mieszkańcy zauważają słabą współpracę MZK i 
gminy. Ich zdaniem powinny jeździć busy (o 
mniejszej pojemności niż autobusy), a kursy 
powinny być częstsze. 
 

Uwagi zebrane 
podczas 
spotkania z 
mieszkańcami w 
Gminie 
Deszczno 
6.12.2021 r., 
Stacja Kultury, 
Deszczno. 

Uwaga częściowo uwzględniona. 
 
Kwestie odnoszące się do 
komunikacji publicznej ujęte są w 
zapisie kierunku działania 4.1.1. 
Poszerzenie oferty i usprawnienie 
obecnej (punktualność) 
komunikacji zbiorowej z 
uwzględnieniem kolei 
metropolitalnej, wraz z odbudową 
linii kolejowej nr 426 oraz Kierunku 
działania 4.1.4. Poprawa rozwiązań 
z zakresu komunikacji publicznej, z 
uwzględnieniem potrzeb 
poszczególnych gmin wchodzących 
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Lp. 

Zgłoszona uwaga do Diagnozy strategicznej 
uwarunkowań rozwojowych Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa 
Wielkopolskiego /Strategii rozwoju 

ponadlokalnego Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego 2030 

Podmiot/ osoba 
zgłaszająca 

uwagę 
Odniesienie się do uwagi 

w skład MOF GW, co oznacza, że 
postulat zgłoszony przez 
mieszkańców Gminy Deszczno jest 
spójny z założeniami Strategii. 
 
Ponadto Urząd Gminy Deszczno 
potwierdza, że można podnieść w 
diagnozie temat dostępności do 
komunikacji publicznej lub potrzebę 
tworzenia form alternatywnych 
(typu car-sharing, bike sharing, 
hulajnogi, transport autonomiczny) 
i ich integracji w formie wspólnego 
biletu na poziomie całego MOFu.  
W Deszcznie występuje najgęstsza 
sieć przystanków w MOFie i 
najwięcej linii, najczęściej 
obsługiwanych przez autobusy. 
Ponadto Gmina Deszczno jest 
największym partnerem MZK w 
całym MOFie. 

13. Postulat do Strategii/Diagnozy. 
 
Mieszańcy Gminy Deszczno postulowali, że w 
trakcie prac nad Planem Zrównoważonej 
Mobilności Miejskiej (SUMP) powinny odbyć się 
badania dot. dostępności komunikacji 
publicznej na poziomie gospodarstwa 
domowego (wtedy zostaną trafniej 
zdiagnozowane potrzeby mieszkańców). 

Uwagi zebrane 
podczas 
spotkania z 
mieszkańcami w 
Gminie 
Deszczno 
6.12.2021 r., 
Stacja Kultury, 
Deszczno. 

Uwaga częściowo uwzględniona.  
 
Wpisuje się w Kierunek działania 
4.1.9. Opracowanie Planu 
Zrównoważonej Mobilności 
Miejskiej dla MOF GW.  
 
Postulat nie dotyczy Strategii MOF 
GW, ale zostanie wzięty pod uwagę 
w pracach nad SUMP. 

Uwagi dotyczące Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 
14. Uwaga do Strategii, str. 15, Rozdział 2.2. Strefa 

gospodarcza. 
 
Brakuje informacji o krótkim odcinku linii nr 
426 Strzelce Kraj. Wschód – Strzelce Kraj., która 
jest własnością PKP PLK i która brana jest pod 
uwagę przy  planach budowy kolei 
aglomeracyjnej MOF GW – transport 
niskoemisyjny lub zeroemisyjny. 

Urząd Miasta 
Gorzowa 
Wielkopolskiego 

Uwaga uwzględniona. 
Stosowne zapisy ujęte zostały w 
Strategii.  
 

15. Uwaga do Strategii, str. 15, Rozdział 2.2. Strefa 
gospodarcza. 
 
Brakuje informacji dotyczącej prac na linii 
kolejowej 273. Kluczowym elementem, aby 
doprowadzić do wzmocnienia dostępności 
transportu publicznego będzie przebudowa 
układu torowego na stacji Kostrzyn nad Odrą, 
umożliwiając bezpośrednie połączenie dolnego 

Urząd Miasta 
Gorzowa 
Wielkopolskiego 

Uwaga uwzględniona. 
Stosowne zapisy ujęte zostały w 
Strategii.  
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Lp. 

Zgłoszona uwaga do Diagnozy strategicznej 
uwarunkowań rozwojowych Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa 
Wielkopolskiego /Strategii rozwoju 

ponadlokalnego Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego 2030 

Podmiot/ osoba 
zgłaszająca 

uwagę 
Odniesienie się do uwagi 

tarasu stacji z górnym, czyli linii 273 i 203. W 
ramach projektu przebudowy linii kolejowej 
273 (rozpoczęte przez PKP PLK Studium 
Wykonalności dla odcinka Rzepin - Szczecin 
Podjuchy). 
 
W ramach toczącego się SW L273 odcinek 
Rzepin – Kostrzyn – Szczecin Podjuchy miasto 
Gorzów Wielkopolski przy wsparciu: Wojewody 
Lubuskiego, Marszałka Województwa 
Lubuskiego, Przewodniczącego Sejmiku 
Województwa Lubuskiego, Kostrzyńsko-
Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 
Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą, 
Lubuskiej Organizacji Pracodawców, zgłosiło 
propozycję budowy połączenia torowego 
górnego i dolnego tarasu na stacji Kostrzyn nad 
Odrą.  
 
Dzięki temu możliwe stanie się uruchomienie 
pociągów międzywojewódzkich Szczecin – 
Kostrzyn nad Odrą – Gorzów Wlkp. – 
Skwierzyna - Międzychód – Poznań – (kraj). 
 
W ruchu regionalnym: 
1)Gorzów Wlkp. – Kostrzyn nad Odrą – Rzepin – 
Zielona Góra, 
2)Szczecin – Kostrzyn nad Odrą – Gorzów Wlkp. 
 
Brakuje informacji o odbudowie linii kolejowej 
nr 415 na odcinku Gorzów Wlkp. – Gorzów 
Wlkp. Strefa Ekonomiczna (nazwa robocza). W 
ramach Programu Kolej Plus integralną częścią 
linii komunikacyjnej Gorzów Wlkp. – 
Międzychód – Poznań, tj. zgłoszonych do 
programu L363 i L368, będzie odbudowa 
odcinka L415 Gorzów Wlkp. – Gorzów Wlkp. 
Strefa Ekonomiczna (nazwa robocza). 
Rozszerzenie zakresu analizy przebiegów we 
wniosku dla linii nr 363 w Programie Kolej Plus, 
spowodowany został rezygnacją województwa 
zachodniopomorskiego z prac nad odbudową 
linii kolejowej 415 Myślibórz – Gorzów Wlkp. 
Wydłużenie relacji pociągów do węzła 
przesiadkowego Gorzów Wielkopolski Strefa 
Ekonomiczna pozwoli zaproponować nową 
siatkę połączeń do ważnego miejskiego 
generatora ruchu obsługiwanego miejską i 
regionalną komunikacją autobusową. Pozwoli 
także rozpocząć prace w zakresie budowy kolei 
aglomeracyjnej w ramach MOF GW. 
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Lp. 

Zgłoszona uwaga do Diagnozy strategicznej 
uwarunkowań rozwojowych Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa 
Wielkopolskiego /Strategii rozwoju 

ponadlokalnego Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego 2030 

Podmiot/ osoba 
zgłaszająca 

uwagę 
Odniesienie się do uwagi 

16. Uwaga do Strategii, str. 31, Rozdział 3. 
Wyzwania rozwojowe MOF GW, Tabela 1. 
Wyzwania rozwojowe MOF GW 
  
Uwaga do punkt nr 9. Poprawa zewnętrznej 
dostępności komunikacyjnej MOF GW w celu 
podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej 
obszaru oraz uwolnienia potencjału 
turystycznego. 
 
Drogowa dostępność jest na bardzo dobrym 
poziomie (S3, A2)  należy zastanowić się czy aby 
nie podkreślić, że poprawa ma dotyczyć przede 
wszystkim transportu kolejowego. 

Urząd Miasta 
Gorzowa 
Wielkopolskiego 

Uwaga częściowo uwzględniona. 
Zakłada się, że główny wysiłek 
należy położyć na kwestie 
dostępności kolejowej, aczkolwiek 
ważne są również połączenia 
drogowe w relacji wschód-zachód. 
Potencjał tkwi również w drogach 
wodnych. Mając na względzie 
rozwinięcie wyzwania, tj. 
wskazanie, że wyzwanie prowadzić 
będzie do podnoszenia 
atrakcyjności inwestycyjnej i 
turystycznej proponuje się 
zachowanie brzemienia wyzwania. 
W ten sposób równoważy się 
kwestie podnoszenia zewnętrznej 
dostępności komunikacyjnej dla 
całego MOF. 

17. Uwaga do Strategii, str. 43 Cel 2. 
Konkurencyjna, inteligentna i zielona 
gospodarka. 
 
Należy wspomnieć o linii kolejowej 363, dla 
której zostało opracowane wstępne studium 
planistyczno– prognostyczne w ramach 
programu Kolej Plus, której modernizacja, a po 
stronie wielkopolski odbudowa, pozwoli na 
realizację najkrótszego połączenia kolejowego z 
Poznaniem, po drodze komunikując z gminami 
Deszczno i Skwierzyna. Następnie, koniecznie 
należy wskazać na wykorzystanie linii 273 w 
wyniku realizacji łącznic na stacji Kostrzyn nad 
Odrą umożliwiając bezpośrednie połącznie 
dolnego tarasu stacji z górnym, czyli linii 273 i 
203. Co pozwoli pierwszy raz od dekad 
realizować bezpośrednie połączenia z Gorzowa 
Wlkp. do Szczecina i Zielonej Góry (trasa 
alternatywna) bez przesiadki lub zmiany 
kierunku jazdy pociągu i zbędnych manewrów. 
(Projekt zgłoszono w ramach projektu 
przebudowy linii kolejowej 273 - rozpoczęte 
przez PKP PLK Studium Wykonalności dla 
odcinka Rzepin - Szczecin Podjuchy). 

Urząd Miasta 
Gorzowa 
Wielkopolskiego 

Uwaga uwzględniona. 
Stosowne zapisy ujęte zostały w 
Strategii.  
 

18. Uwaga do Strategii, str. 47. Opis Priorytetu 3.3. 
Skoordynowane planowanie przestrzenne. 
 
System informacji przestrzennej posiada już 
praktycznie każda gmina – wynika to z 
obowiązku wdrożenia dyrektywy INSPIRE. 
Większy nacisk proponuję położyć na lepszą 
współpracę samorządów i urbanistów w trakcie 

Urząd Miasta 
Gorzowa 
Wielkopolskiego 

Uwaga uwzględniona. 
Stosowne zapisy ujęte zostały w 
Strategii, tj. w opisie Priorytetu 3.3.  
 
Jednocześnie warto zauważyć, że w 
Strategii ujęto kierunek działania 
3.3.1. Podejmowanie działań na 
rzecz podnoszenia spójności 
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Lp. 

Zgłoszona uwaga do Diagnozy strategicznej 
uwarunkowań rozwojowych Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa 
Wielkopolskiego /Strategii rozwoju 

ponadlokalnego Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego 2030 

Podmiot/ osoba 
zgłaszająca 

uwagę 
Odniesienie się do uwagi 

sporządzania mpzp na granicach gmin, ale 
także wspólną politykę przestrzenną przy 
inwestycjach strategicznych lub 
problematycznych, np. lokalizacja schroniska 
dla zwierząt, zakładu utylizacji odpadów, 
składowiska odpadów itd. 

planowania przestrzennego 
(kształtowanie wspólnej polityki 
przestrzennej uwzględniającej 
uwarunkowania społeczne, 
gospodarcze i środowiskowe). 
 

19. Uwagi do Strategii, str. 48. Opis Priorytetu 4.1. 
Zwiększona wewnętrzna spójność i dostępność 
komunikacyjna. 
 
Obecny opis: 
„Obecnie deficyty w tych gminach występują w 
połączeniach wewnątrz gminy, co utrudnia 
korzystanie z szeregu usług na poziomie 
lokalnym, np. administracji, pomocy społecznej, 
kultury.” 
 
Uzupełnić o ochronę zdrowia.  
 
Obecny opis: 
„Kluczowe inwestycje i rozwiązania 
poprawiające wewnętrzną dostępność 
komunikacyjną opierać się będą na istniejącym 
układzie drogowym, który wzmocniony zostanie 
przez kilka kluczowych rozwiązań, w tym 
północną obwodnicę Gorzowa 
Wielkopolskiego.” 
 
Uzupełnić o: … oraz tzw. Most Zachodni w 
Gorzowie Wlkp. 
 
Obecny opis: 
„Obecnie deficyty powiązań drogowych dotyczą 
m. in. koncentracji ruchu drogowego w centrum 
Gorzowa Wielkopolskiego, które pogłębia m. in. 
brak wspomnianej obwodnicy oraz deficyt 
przepraw przez Wartę.” 
 
Uzupełnić o: … i Odrę.  
 
Propozycja dodania tekstu: 
 
„Infrastruktura kolejowa, w szczególności 
odcinki L203, L273, L367, które już dzisiaj 
pozwalają rozpocząć budowę systemu 
komunikacji o wysokiej prędkości handlowej i 
wysokiej częstotliwości w kluczowych 
kategoriach ruchu: regionalnym i 
międzywojewódzkim. Rozwinięcie tego 
systemu, w pierwszym etapie,  o odcinki L415, 
L426, tor łączący górny i dolny poziom stacji 

Urząd Miasta 
Gorzowa 
Wielkopolskiego 

Uwagi uwzględnione.  
Stosowne zapisy ujęte zostały w 
Strategii.  
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Lp. 

Zgłoszona uwaga do Diagnozy strategicznej 
uwarunkowań rozwojowych Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa 
Wielkopolskiego /Strategii rozwoju 

ponadlokalnego Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego 2030 

Podmiot/ osoba 
zgłaszająca 

uwagę 
Odniesienie się do uwagi 

Kostrzyn n/Odrą – możliwość jazdy do Szczecina 
i Zielonej Góry, budowę nowych punktów 
handlowych, sprawi, iż większa część obszaru 
MOF GW obsługiwana była by przez szybki 
transport szynowy.” 
 
Obecny opis:  
„Ważnymi inwestycjami w tym zakresie będą 
węzły przesiadkowe.” 
 
Uzupełnić o: … oraz zabieganie o szybszą 
modernizację, przebudowę (Kostrzyn nad Odrą) 
i dobudowę (linie  kolejowe 415 i 426) 
infrastruktury kolejowej. 
 
Obecny opis:  
„Partnerzy MOF GW dążyć będą do integracji 
różnych środków komunikacji.” 
 
Uzupełnić o: … w szczególności z 
wykorzystaniem istniejącej infrastruktury 
torowej. 
 
Wyjaśnienie:  
Ważne jest, aby w Strategii MOF GW pojawiły 
się zapisy, które umożliwią w przyszłości 
realizację tzw. tramwaju dwusystemowego, 
jako trzonu komunikacji publicznej w ramach 
MOF GW. 
 
W tym przypadku chodzi o możliwość 
rozpoczęcia prac nad budową zintegrowanej 
komunikacji publicznej w ramach MOF GW. W 
związku z nową perspektywą finansową UE 
konieczne będzie wykorzystanie do tego celu 
transportu nieemisyjnego (pojazdy hybrydowe 
np. elektryczno – wodorowe). Rozważane jest 
w tym celu wykorzystanie tramwaju 
dwusystemowego. Dzięki istniejącej 
infrastrukturze kolejowej linii nr 203 i 
planowanych do odbudowy linii nr 415 i 426 
oraz infrastrukturze tramwajowej miasta 
Gorzowa rozwiązanie to jest możliwe do 
wprowadzenia. Jednakże konieczne jest 
wprowadzenie przepisów prawnych 
pozwalających na wykorzystanie do tego celu 
infrastruktury kolejowej PKP PLK (podobne 
rozwiązania stosowane są na Węgrzech i w 
Niemczach). Co ważne istnieje możliwość 
sfinansowania projektu z Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju jako programu pilotażowego 
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Lp. 

Zgłoszona uwaga do Diagnozy strategicznej 
uwarunkowań rozwojowych Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa 
Wielkopolskiego /Strategii rozwoju 

ponadlokalnego Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego 2030 

Podmiot/ osoba 
zgłaszająca 

uwagę 
Odniesienie się do uwagi 

w Polsce. Ważny jest także argument, iż 
operatorem takich połączń mógłby być Miejski 
Zakład Komunikacji w Gorzowie Wlkp., dla 
którego tego rodzaju przewozy stanowiłyby 
dywersyfikację przychodów. Natomiast dla 
mieszkańców MOF GW połącznia realizowane 
tego rodzaju transportem publicznym, 
stanowiłoby uzupełnienie oferty w rozumieniu 
zwiększenia częstotliwości na odcinkach, po 
których obecnie kursują pociągi regionalne w 
ramach przewozów organizowanych przez 
Urząd Marszałkowski. 
 
Obecny opis:  
„Coraz istotniejszą rolę w komunikacji 
odgrywać będzie rower.” 
 
Uzupełnić o: … i inne środki komunikacji 
indywidulanej. 

20. Uwaga do Strategii, str. 49. Opis Priorytetu 4.2. 
Zwiększona zewnętrzna dostępność 
komunikacyjna. 
 
Uwaga do opisu: „Szczególne znaczenie dla 
rozwoju Gorzowa Wielkopolskiego i MOF GW 
będzie mieć uruchomienie połączeń kolei 
dużych prędkości, w tym do Szczecina, 
Poznania, Wrocławia, Bydgoszczy oraz Berlina”.  
 
Wyjaśnienie: 
Kolej dużej prędkości nie jest planowana dla 
MOF GW. Jedynie w ramach prowadzonych 
obecnie prac nad Centralnym Portem 
Komunikacyjnym (CPK) przewiduje się budowę 
tzw. szprychy nr 9, która będzie w większości 
zrealizowana po śladzie linii 367 tj. ze Zbąszynia 
do Gorzowa Wielkopolskiego, a prędkość 
maksymalna jaka będzie osiągana na tym 
odcinku wynosić będzie max. 160 km/h. W 
2019 r. w trakcie tzw. konsultacji regionalnych 
CPK nie uwzględniono uwagi miasta Gorzowa i 
innych samorządów, aby wytrasować w inny 
sposób tzw. szprychę nr 9, która pozwoliłaby 
realizować połączenia Poznań – Gorzów Wlkp. 
– Berlin/Szczecin/Świnoujście. Taka propozycja 
pojawiła się jako jeden z wariantów Kolei 
Dużych Prędkości (KDP), tzw. wariant 2Na_350.  
 
Dla MOF GW, możliwe jest zbudowanie silnej 
linii komunikacyjnej północ-południe w  ramach 
toczących się i planowanych inwestycji PKP PLK. 

Urząd Miasta 
Gorzowa 
Wielkopolskiego 

Uwaga uwzględniona. 
 
Proponuje się zmienić zapis na: 
Szczególne znaczenie dla rozwoju 
Gorzowa Wielkopolskiego i MOF 
GW będzie budowa efektywnej 
sieci połączeń pasażerskich i 
głównych gałęzi transportu, która 
skokowo zwiększy zasięg transportu 
publicznego. Dla MOF GW, możliwe 
jest zbudowanie silnej linii 
komunikacyjne północ-południe w  
ramach toczących się i 
planowanych inwestycji PKP PLK. 
 
Szczególne znaczenie ma linia 
komunikacyjna na osi północ-
południe relacji: Szczecin - Kostrzyn 
nad Odrą (wymagana jest budowa 
łącznic 273 z 203) – Gorzów Wlkp. – 
Skwierzyna (wymagany jest remont 
linii 203 i 367) – Międzyrzecz 
(wymagany częściowo nowy 
odcinek) – Świebodzin (wymagana 
odbudowa linii kolejowej w starym 
śladzie L384) – Sulechów 
(wymagany remont linii 358, 273) – 
Zielona Góra – Wrocław. 
Linia komunikacyjna zwiększy 
oddziaływanie pasażerskie 
zachodniego korytarza 
transportowego w ciągu L273. 
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Lp. 

Zgłoszona uwaga do Diagnozy strategicznej 
uwarunkowań rozwojowych Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa 
Wielkopolskiego /Strategii rozwoju 

ponadlokalnego Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego 2030 

Podmiot/ osoba 
zgłaszająca 

uwagę 
Odniesienie się do uwagi 

 
Linia komunikacyjna na osi północ-południe 
Szczecin Kostrzyn nad Odrą (wymagana 
budowa łącznic273 z 203) – Gorzów Wlkp. – 
Skwierzyna (remont linii 203 i 367) – 
Międzyrzecz (częściowo nowy odcinek)– 
Świebodzin (odbudowa linii kolejowej w starym 
śladzie L384) – Sulechów (remont linii 358, 273) 
– Zielona Góra – Wrocław, zwiększającej 
oddziaływanie pasażerskie zachodniego 
korytarza transportowego w ciągu L273. 
 
(W tej sprawie z inicjatywy Miasta Gorzowa 
Wielkopolskiego do spraw rozwoju, odbyło się 
spotkanie z: Zastępcą Burmistrza Skwierzyny, 
Burmistrzem Międzyrzecza, Zastępcą Starosty 
Międzyrzeckiego, pełnomocnikiem Wojewody 
ds inwestycji kolejowo-drogowych, radnym 
Województwa Lubuskiego, Burmistrzem 
Świebodzina, Burmistrzem Sulechowa oraz 
przedstawicielem Urzędu Miasta Zielona Góra. 
W trakcie dyskusji udało się wpracować 
wspólne stanowisko w tej sprawie i ostatecznie 
zgłosić do PKP PLK w ramach toczącego się SW 
LK nr 003 Poznań – Kunowice (granica państwa) 
propozycję przebudowy stacji Świebodzin 
pozwalającej w przyszłości włączenie Magistrali 
Zachodniej tj. unikniecie prac traconych.  Układ 
torowy stacji Świebodzin powinien uwzględniać 
obecne i planowane potrzeby techniczno – 
ruchowe, ale także uwzględniać możliwość 
przyszłej rozbudowy układu torowego pod 
włączenie magistrali Zachodniej (stacja 
węzłowa). Następnie nadanie nowych funkcji 
odcinkom istniejących linii kolejowych (L203, 
L367, L375, L358, L273), które charakteryzują 
się bardzo wysoką podatnością modernizacyjną 
w zakresie prędkości do 160km/h oraz 
odbudowanie L384 i wybudowanie dwóch 
nowych brakujących odcinków linii kolejowej o 
długości około 20km, otwiera ponadregionalne 
możliwości organizacji przewozów.)  
 
Budowa Magistrali Zachodniej pozwoli na: 

 możliwości budowy efektywnej sieci 

połączeń pasażerskich i różnych gałęzi 

transportu, 

 skokowo zwiększanie zasięgu publicznego 

transportu, realnie oddziałuje na 

gospodarkę i skutecznie eliminując 
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Lp. 

Zgłoszona uwaga do Diagnozy strategicznej 
uwarunkowań rozwojowych Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa 
Wielkopolskiego /Strategii rozwoju 

ponadlokalnego Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego 2030 

Podmiot/ osoba 
zgłaszająca 

uwagę 
Odniesienie się do uwagi 

wykluczenie komunikacyjne, 

 zaproponowanie przewoźnikom 

kolejowym i organizatorom transportu sieć 

połączeń krajowych o wysokich 

parametrach, 

zbliżenie centrów obu stolic województwa 
lubuskiego na „odległość 80min”. 

21. Uwagi do Strategii, str. 53, Rozdział 6.1. 
Założenia struktury funkcjonalno-przestrzennej 
MOF GW w kontekście ustaleń Strategii 
rozwoju ponadlokalnego MOF GW 2030. 
 
Odnośnie treści: 
„Przez obszar MOF GW przebiegają linie 
kolejowe: LK 203 Tczew-Chojnice-Piła-Krzyż 
Wielkopolski-Gorzów Wielkopolski-Kostrzyn nad 
Odrą, LK 273 Szczecin-Kostrzyn nad Odrą-
Zielona Góra-Wrocław, LK 363 Rokietnica-
Skwierzyna, LK 367 Zbąszynek-Gorzów 
Wielkopolski.”   
 
Należy wspomnieć o budowie torów stacyjnych 
łączących górny i dolny poziom stacji Kostrzyn 
nad Odrą w aspekcie odbudowy połączeń 
międzywojewódzkich, regionalnych i 
towarowych w Gorzowie Wlkp. na osi północ – 
południe, wschód – zachód. 
 
Wyjaśnienie:  
W ramach toczącego się SW L273 odcinek 
Rzepin – Kostrzyn – Szczecin Podjuchy miasto 
Gorzów Wlkp. przy wsparciu: Wojewody 
Lubuskiego, Marszałka Województwa 
Lubuskiego, Przewodniczącej Sejmiku 
Województw Lubuskiego, Kostrzyńsko-
Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 
Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą, 
Lubuskiej Organizacji Pracodawców, zgłosiło 
propozycję budowy połączenia torowego 
górnego i dolnego tarasu na stacji Kostrzyn nad 
Odrą. 
 
Dzięki temu możliwe stanie się uruchomienie 
pociągów międzywojewódzkich: Szczecin – 
Kostrzyn nad Odrą – Gorzów Wlkp. – 
Skwierzyna - Międzychód – Poznań – (kraj); w 
początkowej fazie przez Krzyż 
 
W ruchu regionalnym: 
1) Gorzów Wlkp. – Kostrzyn nad Odrą – Rzepin 

Urząd Miasta 
Gorzowa 
Wielkopolskiego 

Uwagi uwzględnione.  
Stosowne zapisy ujęte zostały w 
Strategii.  
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Lp. 

Zgłoszona uwaga do Diagnozy strategicznej 
uwarunkowań rozwojowych Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa 
Wielkopolskiego /Strategii rozwoju 

ponadlokalnego Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego 2030 

Podmiot/ osoba 
zgłaszająca 

uwagę 
Odniesienie się do uwagi 

– Zielona Góra,(alternatywne połącznie z 
Zieloną góra przez Zbąszynek), 
2) Szczecin – Kostrzyn nad Odrą – Gorzów 
Wlkp. 

22. Uwaga do Strategii, str. 54. Rozdział 6.1. 
Założenia struktury funkcjonalno-przestrzennej 
MOF GW w kontekście ustaleń Strategii 
rozwoju ponadlokalnego MOF GW 2030. 
 
Do treści: 
„Potencjał dla wzmocnienia dostępności 
transportu publicznego ma modernizacja linii 
kolejowych, w tym elektryfikacja linii kolejowej 
nr 203 (kluczowej dla połączeń na linii Kostrzyn 
nad Odrą – Gorzów Wielkopolski – Krzyż), 
modernizacja linii kolejowej nr 363 (ważnej w 
połączeniach Gorzowa Wielkopolskiego z 
Poznaniem przez Skwierzynę) oraz odtworzenie 
linii kolejowej nr 426 łączącej stację Strzelce 
Krajeńskie Wschód ze stacją Strzelce Krajeńskie 
(zwiększenie dostępności do linii kolejowej nr 
203 i tym samym połączeń z Gorzowem 
Wielkopolskim).” 
 
Należy dodać: 
… oraz linii kolejowej nr 415. Wydłużenie relacji 
pociągów do węzła przesiadkowego Gorzów 
Wielkopolski Strefa Ekonomiczna pozwoli 
zaproponować nową siatkę połączeń do 
ważnego miejskiego generatora ruchu 
obsługiwanego miejską i regionalną 
komunikacją autobusową. Pozwoli także 
rozpocząć prace w zakresie budowy kolei 
aglomeracyjnej w ramach MOF OW Gorzowa 
Wielkopolskiego. 
 
Wyjaśnienie: 
W ramach Programu Kolej Plus integralną 
częścią linii komunikacyjnej Gorzów Wlkp. – 
Międzychód – Poznań, tj. zgłoszonych do 
programu L363 i L368, będzie odbudowa 
odcinka L415 Gorzów Wlkp. – Gorzów Wlkp. 
Strefa Ekonomiczna (nazwa robocza). 
Rozszerzenie zakresu analizy przebiegów we 
wniosku dla linii nr 363 w Programie Kolej Plus, 
spowodowany został rezygnacją województwa 
zachodniopomorskiego z prac nad odbudową 
linii kolejowej 415 Myślibórz – Gorzów Wlkp. 

Urząd Miasta 
Gorzowa 
Wielkopolskiego 

Uwaga uwzględniona.  
Stosowne zapisy ujęte zostały w 
Strategii.  
 

23. Uwaga do Strategii, str. 54. Rozdział 6.1. 
Założenia struktury funkcjonalno-przestrzennej 
MOF GW w kontekście ustaleń Strategii 

Urząd Miasta 
Gorzowa 
Wielkopolskiego 

Uwaga uwzględniona.  
Stosowne zapisy ujęte zostały w 
Strategii.  
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Lp. 

Zgłoszona uwaga do Diagnozy strategicznej 
uwarunkowań rozwojowych Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa 
Wielkopolskiego /Strategii rozwoju 

ponadlokalnego Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego 2030 

Podmiot/ osoba 
zgłaszająca 

uwagę 
Odniesienie się do uwagi 

rozwoju ponadlokalnego MOF GW 2030. 
 
W odniesieniu do treści: 
„Podstawowy układ drogowy opiera się na 
drogach krajowych nr 22, 24 oraz 31 oraz 
drogach wojewódzkich nr 130, 131, 132, 151, 
156, 158, 159, 199. Szczególnie ważną rolę w 
wewnętrznym układzie komunikacyjnym MOF 
GW odgrywają droga ekspresowa S3, droga 
krajowa nr 22 oraz linia kolejowa nr 203.” 
 
Proponuję również dopisać linię 367 ze względu 
na dosyć duże potoki ze Skwierzyny. 

 

24. Uwaga do Strategii, str. 58. Rozdział 6.2. 
Obszary strategicznej interwencji w MOF GW. 
 
W odniesieniu do treści: 
„Kluczowym zagadnieniem dla spójności 
społeczno-ekonomicznej, umożliwiającej z 
jednej strony rozwój gospodarczy, a z drugiej 
strony dostępność do miejsc pracy – będą 
inwestycje komunikacyjne. Priorytetowo należy 
traktować inwestycje modernizacji linii 
kolejowej nr 203, modernizacji istniejących 
połączeń drogowych, w tym drogi krajowej nr 
22.”   
 
Należy uwzględnić następujące założenia: 
-przebudowa układu torowego na stacji 
Kostrzyn nad Odrą, umożliwiająca bezpośrednie 
połącznie dolnego tarasu stacji z górnym, czyli 
linii 273 i 203(!!!), 
-odbudowa odcinka L415 Gorzów Wlkp. – 
Gorzów Wlkp. Strefa Ekonomiczna (nazwa 
robocza), 
-odbudowa odcinka L426 Strzelce Kraj. Wschód 
– Strzelce Kraj. 

Urząd Miasta 
Gorzowa 
Wielkopolskiego 

Uwaga uwzględniona.  
Stosowne zapisy ujęte zostały w 
Strategii.  
 

25. Uwaga do Strategii, str. 50, Tabela 6. Kierunki 
działań ujęte w Celu strategicznym 4. Wysoka 
dostępność komunikacyjna MOF GW. 
 
W Kierunku działania 4.1.1. Poszerzenie oferty i 
usprawnienie obecnej (punktualność) 
komunikacji zbiorowej z uwzględnieniem kolei 
metropolitalnej, wraz z odbudową linii 
kolejowej nr 426. 
  
Należy uwzględnić przede wszystkim: 
 
-przebudowę układu torowego na stacji 
Kostrzyn nad Odrą, umożliwiającą bezpośrednie 

Urząd Miasta 
Gorzowa 
Wielkopolskiego 

Uwaga uwzględniona.  
 
Treść działania 4.1.1. przybierze 
następujące brzmienie: 
 
4.1.1. Poszerzenie oferty i 
usprawnienie obecnej 
(punktualność) komunikacji 
zbiorowej z uwzględnieniem kolei 
metropolitalnej, wraz z 
przebudową układu torowego na 
stacji Kostrzyn nad Odrą, 
odbudową odcinka L415 Gorzów 
Wlkp. – Gorzów Wlkp. Strefa 



18 
 

Lp. 

Zgłoszona uwaga do Diagnozy strategicznej 
uwarunkowań rozwojowych Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa 
Wielkopolskiego /Strategii rozwoju 

ponadlokalnego Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego 2030 

Podmiot/ osoba 
zgłaszająca 

uwagę 
Odniesienie się do uwagi 

połącznie dolnego tarasu stacji z górnym, czyli 
linii 273 i 203(!!!), 
-odbudowę odcinka L415 Gorzów Wlkp. – 
Gorzów Wlkp. Strefa Ekonomiczna (nazwa 
robocza), 
-odbudowę odcinka L426 Strzelce Kraj. Wschód 
– Strzelce Kraj. 

Ekonomiczna, odbudową odcinka 
L426 Strzelce Kraj. Wschód – 
Strzelce Kraj. 
 

26. Uwaga do Strategii, str. 50, Tabela 6. Kierunki 
działań ujęte w Celu strategicznym 4. Wysoka 
dostępność komunikacyjna MOF GW. 
 
W odniesieniu do Kierunku działania 4.2.1. 
Zwiększenie dostępności kolejowej, drogowej,  
i wodnej oraz lotniczej obszaru MOF GW na 
poziomie krajowym oraz transgranicznym, w 
tym wykorzystanie potencjału intermodalności 
rozwiązań komunikacyjnych, m. in. potencjału 
rzek w funkcji komunikacyjnej i transportowej. 
 
Należy dodać także: 
budowę tzw. Magistrali Zachodniej. 
 

Urząd Miasta 
Gorzowa 
Wielkopolskiego 

Uwaga uwzględniona.  
Treść Kierunku działania 4.2.1. 
przybierze  następujące brzmienie: 
 
4.2.1. Zwiększenie dostępności 
kolejowej, drogowej,  i wodnej oraz 
lotniczej obszaru MOF GW na 
poziomie krajowym oraz 
transgranicznym, w tym 
wykorzystanie potencjału 
intermodalności rozwiązań 
komunikacyjnych, m. in. potencjału 
rzek w funkcji komunikacyjnej i 
transportowej oraz znaczenia 
budowy Magistrali Zachodniej. 

27. Uwaga do Strategii, str. 73, w odniesieniu do 
rekomendacji w rozdziale 6.3. Ustalenia i 
rekomendacje w zakresie kształtowania i 
prowadzenia polityki przestrzennej w MOF GW. 
 
Rekomendacje z zakresie aktualizacji zapisów 
Planu zagospodarowania przestrzennego 
miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka 
wojewódzkiego Gorzów Wielkopolskiego: 
Komunikacja i transport: 
 
Należy wprost wskazać w rekomendacjach, iż 
chodzi o przebudowę układu torowego na stacji 
Kostrzyn nad Odrą, umożliwiając bezpośrednie 
połącznie dolnego tarasu stacji z górnym, czyli 
linii 273 i 203. 
 
Ponadto należy dodać, że w Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Lubuskiego (…), przyjętego 
uchwałą Nr XLIV/667/18 Sejmiku Województwa 
Lubuskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. wskazano 
między innymi na potrzebę budowy nowej linii 
kolejowej na osi północ – południe, cyt.: „W 
szerszej perspektywie czasowej proponuje się 
powstanie nowej linii kolejowej, łączącej 
Gorzów Wlkp. i Zieloną Górę przez Skwierzynę, 
Międzyrzecz, Świebodzin i Sulechów, z 
możliwością wykonywania połączeń do Nowej 

Urząd Miasta 
Gorzowa 
Wielkopolskiego 

Uwagi uwzględnione.  
Stosowne zapisy ujęte zostały w 
Strategii.  
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Lp. 

Zgłoszona uwaga do Diagnozy strategicznej 
uwarunkowań rozwojowych Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa 
Wielkopolskiego /Strategii rozwoju 

ponadlokalnego Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego 2030 

Podmiot/ osoba 
zgłaszająca 

uwagę 
Odniesienie się do uwagi 

Soli, Żar i Żagania (…).” 
 
Linię tą nazwać należy Magistralą Zachodnią, 
która stanie się rdzeniem komunikacyjnym 
łączącym północ z południem oraz większość 
miast w tym prawie wszystkie miejskie obszary 
funkcjonalne województwa lubuskiego. 
Budowa nowego „kręgosłupa 
komunikacyjnego”, scalającego większość 
potencjałów województwa na jednej linii 
komunikacyjnej to najważniejsze zadanie, które 
należy rozpocząć jak najszybciej, aby w 
nadchodzącej perspektywie finansowej realnie 
zwiększyć potencjał organizacyjny przewozów 
regionalnych i ponadregionalnych.  Ponadto 
budowa Magistrali Zachodniej przyspieszy 
rozwój centrów logistycznych w Świebodzinie, 
Gorzowie Wlkp., Międzyrzeczu i Sulechowie 
dzięki powiązaniu z węzłem drogi ekspresowej 
S3 i autostrady A2, linią kolejową E20 (część 
Paneuropejskiego Korytarza Transportowego 
Zachód – Wschód łączącego Berlin z Moskwą) 
linią kolejową nr 203 oraz Międzynarodową 
Drogą Wodną E30 (port Sulechów/Cigacice) i 
Międzynarodową Droga Wodną E70 (port 
Gorzów Wlkp.). Magistrala Zachodnia 
zakładając, iż docelowo łączyć będzie Szczecin, 
Gorzów Wlkp. (dzięki łącznicom w Kostrzynie 
nad Odrą) oraz Zieloną Górę, wspólnie z 
magistralami kolejowymi nr 273 i 351, stanowić 
będzie ważną oś komunikacyjną obsługującą 
głębokowodny terminal kontenerowy w 
Świnoujściu, stajać się jednocześnie ważnym 
elementem założeń Białej Księgi Transportu 
Unii Europejskiej, wyznaczającej kierunki 
rozwoju transportu na nadchodzące 
dziesięciolecia, planu Europejski Zielony Ład a 
także programów krajowych między innymi: 
Strategią Zrównoważonego Rozwoju 
Transportu do 2030 roku (SRT2030), Koncepcją 
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 i 
Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 
do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). 

28. Uwagi do Strategii, str. 80, Tabela 12. Wskaźniki 
produktu. 
 
Uwaga do wskaźników Priorytetu 3.1. Aktywna 
adaptacja do zmian klimatycznych. 
 
Czy we wskaźnikach dotyczących adaptacji do 
zmian klimatu nie należy dodać także potrzebę 

Urząd Miasta 
Gorzowa 
Wielkopolskiego 

Uwaga nieuwzględniona. 
 
Wskaźniki produktu odnoszą się 
bezpośrednio do działań 
podlegających pod dany Priorytet.  
Jednocześnie Strategię należy 
czytać jako plan komplementarny. 
Wskaźniki produktu odnoszące się 
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Lp. 

Zgłoszona uwaga do Diagnozy strategicznej 
uwarunkowań rozwojowych Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa 
Wielkopolskiego /Strategii rozwoju 

ponadlokalnego Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego 2030 

Podmiot/ osoba 
zgłaszająca 

uwagę 
Odniesienie się do uwagi 

wzmocnienia roli komunikacji publicznej? do kwestii komunikacji znajdują się 
w stosownym Priorytecie 4. 
Wysoka dostępność komunikacyjna 
MOF GW. Nie ma potrzeby ich 
powielać. Ważne aby widzieć 
łączność pomiędzy poszczególnymi 
obszarami tematycznymi Strategii. 
Zobrazowano to na schemacie: 
Tabela 2. Powiązania celów rozwoju 
i priorytetów z wyzwaniami 
rozwojowymi MOF GW. 

Uwagi dotyczące Miasta Kostrzyn nad Odrą 
29. Uwagi do Diagnozy, str. 11 

 
Obecny opis:  
„Ważne dla połączeń komunikacyjnych miasta 
są drogi krajowe nr 22, 31 oraz linia kolejowa 
łącząca Kostrzyn nad Odrą ze Szczecinem oraz 
Rzepinem.” 
 
Należy zmienić na: 
Ważne dla połączeń komunikacyjnych miasta są 
drogi krajowe nr 22, 31 oraz po niemieckiej 
stronie granicy droga B1 oraz linia kolejowa 
łącząca Kostrzyn nad Odrą ze Szczecinem, 
Gorzowem (a dalej z Krzyżem),  Berlinem oraz 
Rzepinem (a dalej z Zieloną Górą i 
Wrocławiem). 
 
Obecny opis: 
„Współczesne miasto rozbudowało się na 
prawym, północnym brzegu Warty.” 
 
Należy zamienić na: 
Współczesne miasto rozbudowało się na 
prawym, czyli północnym i północno-
wschodnim brzegu Warty. 
 
Obecny opis: 
„Najsilniej zainwestowana jest strefa centralna 
ograniczona od zachodu, południa i wschodu 
rzeką Wartą oraz jej dopływem.” 
 
Należy zamienić na:  
Najsilniej zainwestowana jest strefa centralna 
ograniczona od zachodu, południa i wschodu 
rzeką Wartą oraz Kanałem Warnickim. 

Osoba fizyczna - 
mieszkaniec 
Kostrzyna nad 
Odrą 

Uwagi uwzględnione.  
Odpowiednie zmiany treści zostaną 
wprowadzone w Diagnozie. 

30. Uwagi do Diagnozy, str. 61-62 
 
Obecny opis: 

Osoba fizyczna - 
mieszkaniec 
Kostrzyna nad 

Uwagi uwzględnione.  
Odpowiednie zmiany treści zostaną 
wprowadzone w diagnozie. 
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Lp. 

Zgłoszona uwaga do Diagnozy strategicznej 
uwarunkowań rozwojowych Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa 
Wielkopolskiego /Strategii rozwoju 

ponadlokalnego Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego 2030 

Podmiot/ osoba 
zgłaszająca 

uwagę 
Odniesienie się do uwagi 

„Na instytucje kulturalne w Kostrzynie nad Odrą 
składają się 2 domy kultury, biblioteka 
publiczna oraz galeria. Centrum działalności 
kulturalnej miasta jest miejski dom kultury – 
Kostrzyńskie Centrum Kultury (KCK) na ul. 
Sikorskiego. Ośrodek prowadzi zespoły, a także 
liczne pracownie, kluby i koła zainteresowań. 
Przy Centrum funkcjonuje amfiteatr na 1700 
miejsc. KCK prowadzi także Klub Osiedlowy na 
Osiedlu Leśnym.  
W mieście działa Miejska Biblioteka Publiczna.  
Osobną instytucją kultury jest Muzeum 
Przyrodnicze na ul. Dworcowej.” 
 
Należy zamienić na: 
Działalność kulturalną prowadzą miejskie 
instytucje kultury. W strukturach 
Kostrzyńskiego Centrum Kultury działają 
Centrum Kultury ,,Kręgielnia”, amfiteatr, Kino 
za Rogiem oraz Galeria „dacco”. Ośrodek 
prowadzi zespoły, a także liczne pracownie i 
koła zainteresowań. 
Muzeum Twierdzy Kostrzyn obejmuje swoim 
działaniem teren nieodbudowanego po wojnie 
Starego Miasta Kostrzyn wraz z obiektami 
twierdzy. W Bastionie Filip prezentowana jest 
multimedialna ekspozycja muzealna, a w 
Bramie Berlińskiej działa punkt informacji 
turystycznej. 
W mieście działa też Miejska Biblioteka 
Publiczna z licznymi klubami i pracowniami oraz 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 
 
Uwagi do Diagnozy,  str. 67 
 
Obecny opis: 
„W Kostrzynie nad Odrą koncentracja funkcji 
rekreacyjnej występuje w śródmieściu na 
nadwarciańskich terenach wyznaczonych 
ulicami Sikorskiego, Niepodległości i Fabryczną. 
Znajdują się tu obiekty: stadion MOSIR z 
boiskami piłkarskimi (ul. Niepodległości), 
kąpielisko miejskie (ul. Fabryczna), obiekt 
Centrum Spotkań Seniorów i Osób 
Niepełnosprawnych (ul. Fabryczna, dwie 
przystanie żeglarskie i przystań pasażerska nad 
rzeką Wartą, miejska hala sportowa (ul. Wojska 
Polskiego).” 
 
Należy zamienić na: 
W Kostrzynie nad Odrą koncentracja funkcji 

Odrą 
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Zgłoszona uwaga do Diagnozy strategicznej 
uwarunkowań rozwojowych Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa 
Wielkopolskiego /Strategii rozwoju 

ponadlokalnego Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego 2030 

Podmiot/ osoba 
zgłaszająca 

uwagę 
Odniesienie się do uwagi 

rekreacyjnej występuje w śródmieściu na 
nadwarciańskich terenach wyznaczonych 
ulicami Sikorskiego, Niepodległości i Fabryczną. 
Znajdują się tu stadion MOSIR z boiskami 
piłkarskimi, halą sportową, kortem tenisowym, 
kąpieliskiem miejskim, przystanią żeglarską 
„Delfin” oraz 
przystań pasażerska nad rzeką Wartą. Ponadto 
miejska hala sportowa znajdują się przy ul. 
Wojska Polskiego , a hala sportowo-zapaśnicza 
przy ul. Kościuszki. 
Funkcję rekreacyjną stanowi również teren 
Starego Miasta Kostrzyn wraz z przystanią 
rzeczną nad Odrą. 

31. Uwagi do Diagnozy, str. 70 
 
Obecny opis: 
„Szczególny wzrost zainteresowania 
turystycznego widoczny był w Kostrzynie nad 
Odrą, gdzie główne atrakcje turystyczne 
stanowi Twierdza Kostrzyn, pozostałości 
starego miasta oraz walory przyrodnicze 
związane z Parkiem Narodowym Ujście Warty 
(obserwacje ptaków). Miasto promuje się 
poprzez m. in. markę Twierdzy Kostrzyn.” 
 
Należy zamienić na: 
Szczególny wzrost zainteresowania 
turystycznego widoczny był w Kostrzynie nad 
Odrą, gdzie główną atrakcję turystyczną 
stanowią ruiny terenu byłego Starego Miasta 
wraz z XVI-wieczną twierdzą bastionową, 
stanowiące łącznie kompleks muzealny 
(Muzeum Twierdzy Kostrzyn), oraz walory 
przyrodnicze związane z Parkiem Narodowym 
Ujście Warty (turystyka ornitologiczna). 

Osoba fizyczna - 
mieszkaniec 
Kostrzyna nad 
Odrą 

Uwagę uwzględnione.  
Odpowiednie zmiany treści zostaną 
wprowadzone w diagnozie. 

32. Uwaga do Diagnozy, str. 99, Tabela 44. 
Najważniejsze szlaki komunikacyjne MOF GW 
 
Oprócz wymienionych w tabeli szlaków 
komunikacyjnych, należy ująć także drogę B1. 

Osoba fizyczna - 
mieszkaniec 
Kostrzyna nad 
Odrą 

Uwaga uwzględniona.  
Odpowiednie zmiany treści zostaną 
wprowadzone w Diagnozie. 

Uwagi dotyczące Gminy Santok 
33. Diagnoza str. 29, Tabela 9. Lista obszarów 

chronionych MOF GW 
 
W obszarze chronionym "Santockie Zakole", 
należy dodać lokalizację: "Santok”. 

Urząd Gminy 
Santok  

Uwaga uwzględniona.  
Odpowiednie zmiany treści zostaną 
wprowadzone w Diagnozie. 

34. Uwaga do Diagnozy, str. 39 
 
Wśród planowanych PSZOK należy dodać: 

Urząd Gminy 
Santok  

Uwaga uwzględniona.  
Odpowiednie zmiany treści zostaną 
wprowadzone w Diagnozie. 
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Zgłoszona uwaga do Diagnozy strategicznej 
uwarunkowań rozwojowych Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa 
Wielkopolskiego /Strategii rozwoju 

ponadlokalnego Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego 2030 

Podmiot/ osoba 
zgłaszająca 

uwagę 
Odniesienie się do uwagi 

Gralewo, Gmina Santok. 

35. Uwaga do Strategii, str. 47, Tabela 5. Kierunki 
działań ujęte w Celu strategicznym 3. Wysoka 
jakość środowiska i spójność przestrzenna 
obszaru MOF GW, Priorytet 3.1. 
 
Wnioskujemy, aby nazwę Kierunku działania 
3.1.7 Rozwój systemów zagospodarowania wód 
opadowych i roztopowych, uzupełnić o ochronę 
przeciwpowodziową (budowa zbiorników 
retencyjnych). 

Urząd Gminy 
Santok  

Uwaga uwzględniona.  
Proponuje się rozwinięcie w 
Priorytecie 3.1. Aktywna adaptacja 
do zmian klimatycznych działania 
3.1.7. Ochrona 
przeciwpowodziowa, w tym rozwój 
systemów zagospodarowania wód 
opadowych i roztopowych, budowa 
zbiorników retencyjnych.  
 

36. Uwaga do Strategii, str. 50, Tabela 6. Kierunki 
działań ujęte w Celu strategicznym Wysoka 
dostępność komunikacyjna MOF GW, Priorytet 
4.1 
 
Wnioskujemy, aby nazwę Kierunku działania 
4.1.4. Poprawa rozwiązań z zakresu 
komunikacji publicznej, z uwzględnieniem 
potrzeb poszczególnych gmin wchodzących w 
skład MOF GW, uzupełnić o sformułowanie: "w 
tym integracja taryfowa". 

Urząd Gminy 
Santok 

Uwaga uwzględniona. 
Zapis działania przyjmie 
następującą postać: 
4.1.4. Poprawa rozwiązań z zakresu 
komunikacji publicznej, z 
uwzględnieniem potrzeb 
poszczególnych gmin wchodzących 
w skład MOF GW, w tym integracja 
taryfowa.  

37. Uwaga do Strategii.  
Proponujemy uwzględnienie kierunku działań, 
dotyczącego polityki rozwoju obszarów 
wiejskich, gdzie działania skoncentrowane będą 
na tych obszarach, które nie uczestniczą w 
pełni w procesach integracji w ramach MOF i 
gdzie istotne są inwestycje z zakresu ochrony 
środowiska, infrastruktury drogowej, 
infrastruktury społecznej na obszarach 
wiejskich. 

Urząd Gminy 
Santok 

Wyjaśnienie: 
 
Przychylamy się do postulatu, 
niemniej jednak Autor Strategii 
zwraca uwagę, że kwestie obszarów 
wiejskich ujęte zostały w OSI 
Obszary wiejskie, które integruje 
działania realizowane na rzecz 
obszarów wiejskich.  
Kierunek działania tak brzmiący jest 
niespójny i mało konkretny.  
 
Jeżeli miałoby takie działanie 
powstać, należałoby się zastanowić 
„w jakim priorytecie takie działanie 
umiejscowić?”.  
 
W zgłoszonej przez Gminę Santok 
propozycji są co najmniej 3 
działania: 
- z zakresu ochrony środowiska, 
- infrastruktury drogowej,  
- infrastruktury społecznej.  
 
W opisie OSI wskazaliśmy m. in.  
o Na obszarze MOF GW 
występują obszary wiejskie, które 
są szczególnie narażone na zjawisko 
depopulacji, starzenia się 
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Zgłoszona uwaga do Diagnozy strategicznej 
uwarunkowań rozwojowych Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa 
Wielkopolskiego /Strategii rozwoju 

ponadlokalnego Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego 2030 

Podmiot/ osoba 
zgłaszająca 

uwagę 
Odniesienie się do uwagi 

społeczeństwa, z ograniczonym 
dostępem do usług publicznych.  
o Do szczególnych wyzwań 
rozwoju obszarów wiejskich MOF 
GW należy zaliczyć kwestie ochrony 
środowiska i przyrody.  
o Obszary wiejskie MOF GW 
posiadają atuty do rozwoju 
aktywności gospodarczej na swoim 
terenie. Dotyczy to w szczególności 
zielonej gospodarki, specyficznych 
form rolnictwa, turystyki, w tym 
bazującej na dziedzictwie 
kulturowym i walorach 
przyrodniczych. 
 
Powyższe miejsce w opisie OSI jest 
miejscem, gdzie można dodać zapis 
wyjaśniający (treść z uwagi).  
 
Niemniej jednak kwestia działania 
związanego z obszarami wiejskimi 
będzie omawiana na spotkaniu 
online, na którym omówimy uwagi 
zgłoszone do Strategii i Diagnozy. 

38. Uwaga do Strategii, str. 5. Priorytety i kierunki 
działań, oraz str. 48 Cel 4. Wysoka dostępność 
komunikacyjna MOF GW, Priorytet 4.1. 
Zwiększona wewnętrzna spójność i dostępność 
komunikacyjna. 
 
W opisie Priorytetu 4.1. należy uwzględnić  
konieczność naprawy drogi wojewódzkiej nr 
158 na odcinku Wawrów – Santok i budowę 
ścieżki rowerowej. Stan drogi jest bardzo słaby, 
a jazda rowerem jest niebezpieczna. Po 
wykonaniu ścieżki można skupić się na 
krajobrazie, a nie na uważaniu na kierowców. 

Osoba fizyczna - 
mieszkaniec 
Janczewa 
(Gmina Santok) 

Uwaga częściowo uwzględniona. 
Strategia nie wskazuje 
szczegółowych rozwiązań, tj. nie 
określa m. in. na jakich odcinkach 
realizowane powinny być 
inwestycje drogowe i rowerowe. 
Niemiej jednak należy zauważyć, 
modernizacja DW 158 mieści się w 
ogólnym zapisie Kierunku działania 
4.1.3. Poprawa jakości dróg 
lokalnych (…), a budowa ścieżki 
rowerowej w Kierunku działania 
4.1.2. Budowa, rozwój i integracja 
sieci dróg rowerowych oraz 
połączeń pieszych (m.in. chodników 
i ścieżek pieszych).   
 
Zgłoszona uwaga jest spójna z 
założeniami Strategii. 

39. Uwaga do Strategii, str. 52, Rozdział 6. Model 
struktury funkcjonalno-przestrzennej MOF GW. 
 
W rozdziale 6. należy uwzględnić budowę 
szkoły. Obecny rozwój wsi Janczewo jest tak 
duży, że obecna szkoła nie będzie w stanie 
pomieścić wszystkich uczniów i potrzebna jest 

Osoba fizyczna - 
mieszkaniec 
Janczewa 
(Gmina Santok) 

Uwaga częściowo uwzględniona. 
 
Kwestie odnoszące się do rozwoju 
edukacji ujęte są w zapisie Kierunku 
działania 1.1.1. Stworzenie 
spójnego systemu edukacji na 
obszarze MOF GW, 
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Zgłoszona uwaga do Diagnozy strategicznej 
uwarunkowań rozwojowych Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa 
Wielkopolskiego /Strategii rozwoju 

ponadlokalnego Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego 2030 

Podmiot/ osoba 
zgłaszająca 

uwagę 
Odniesienie się do uwagi 

nowa większa szkoła.  
 

ukierunkowanego na zwiększanie 
szans rozwoju osobistego 
i zawodowego, dostosowanego do 
zmieniających się uwarunkowań 
demograficznych oraz społecznych 
(m. in. integracja migrantów), co 
oznacza, że postulat zgłoszony 
przez mieszkańca jest spójny z 
założeniami Strategii. 

Uwagi Gminy Skwierzyna 
40. Uwaga do Strategii/Diagnozy. 

 
W zakresie turystyki skupiono się na trzech 
dużych rzekach: Odrze, Warcie i Noteci, bardzo 
mało jest o rzece Obrze (krótkim jej odcinku), 
która jest najatrakcyjniejszą (spośród 
wszystkich wymienionych wcześniej rzek) dla 
turystyki kajakowej. 

Zygmunt 
Kadłubiski – 
Przewodniczący 
Rady Miejskiej 
w Skwierzynie  

Uwaga uwzględniona. 
 
Stosowne zapisy dot. atrakcyjności 
rzeki Obry dla turystyki kajakowej 
zostały dodane do treści Diagnozy 
oraz Strategii.  

41. Uwaga do Strategii/Diagnozy. 
 
Nie wspomina się o obiektach atrakcyjnych 
turystycznie, a znajdujących się także na 
terenie Gminy Skwierzyna (większość z nich 
znajduje się na terenie gminy Bledzew), 
wchodzących w skład Grupy Warownej 
Ludendorff - niemieckich umocnień Łuku Odry-
Warty (Oder-Warthe Bogen, MRU); 

Zygmunt 
Kadłubiski – 
Przewodniczący 
Rady Miejskiej 
w Skwierzynie 

Uwaga uwzględniona. 
 
Stosowne zapisy dot. atrakcji 
turystycznych Gminy Skwierzyna 
zostały dodane do treści Diagnozy 
oraz Strategii.  

42. Uwaga do Strategii. 
 
W zakresie rozwoju transportu multimodalnego 
pisze się o międzynarodowej drodze wodnej E 
70 Berlin- Gorzów – Bydgoszcz- Kaliningrad. Nie 
ma nic o równoległym szlaku wodnym, rzeką 
Wartą, na trasie Berlin - Gorzów Wlkp. - Poznań  
(przez Skwierzynę, która posiada port na rzece 
Warcie). 

Zygmunt 
Kadłubiski – 
Przewodniczący 
Rady Miejskiej 
w Skwierzynie 

Uwaga nieuwzględniona, ponieważ 
w Strategii podkreślono znaczenie 
Międzynarodowych Dróg Wodnych:  

 „Warto również zauważyć 
potencjał do rozwoju 
multimodalnego transportu w 
oparciu o Międzynarodową 
Drogę Wodną  E30 Dunaj 
(Bratysława) – Morze Bałtyckie 
(Szczecin) i położenie na 
Międzynarodowej Drodze 
Wodnej E70 Atlantyk 
(Antwerpia) – Morze Bałtyckie 
(Kłajpeda).” 

Kwestia drogi wodnej opartej na 
Warcie pomiędzy Skwierzyną a 
Poznaniem ma znaczenie w 
kontekście turystycznym (tzw. 
Wielka Pętla Wielkopolska). Ma to 
swoje odzwierciedlenie w zapisie w 
Priorytecie 2.3. Rozwinięta oferta 
turystyczna i Kierunku działania 
2.3.2. Wykorzystanie potencjału 
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Zgłoszona uwaga do Diagnozy strategicznej 
uwarunkowań rozwojowych Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa 
Wielkopolskiego /Strategii rozwoju 

ponadlokalnego Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego 2030 

Podmiot/ osoba 
zgłaszająca 

uwagę 
Odniesienie się do uwagi 

MDW – E70 i Wielkiej Pętli 
Wielkopolskiej oraz „Lubuskich 
Mazur”. 

43. Uwaga do Strategii/Diagnozy. 
 
Brak odniesień do funkcjonowania Skwierzyny, 
jako jedynego w MOF, miasta garnizonowego z 
obecnością żołnierzy  wojska polskiego i wojsk 
amerykańskich, który to garnizon od 2012 r. 
obejmuje swym zasięgiem: miasto Gorzów 
Wielkopolski i powiat gorzowski, powiat 
strzelecko-drezdenecki oraz część powiatu 
międzyrzeckiego - miasto i gminę Skwierzyna. 

Zygmunt 
Kadłubiski – 
Przewodniczący 
Rady Miejskiej 
w Skwierzynie 

Uwaga uwzględniona. 
 
Stosowne zapisy dot. ulokowania 
garnizonu na terenie Gminy 
Skwierzyna zostały dodane do 
treści Diagnozy oraz Strategii. 

44. Uwaga do Diagnozy.  
 
Obszar Gminy Skwierzyna podlega pod 
działalność Komendy Powiatowej Policji w 
Międzyrzeczu, a nie jak wskazano w 
materiałach w Strzelcach Krajeńskich. 

Zygmunt 
Kadłubiski – 
Przewodniczący 
Rady Miejskiej 
w Skwierzynie 

Uwaga uwzględniona. 
 
Stosowne zapisy zmieniono w treści 
Diagnozy. 

Uwagi Związku Celowego Gmin MG6 
45. Uwagi do Diagnozy, str. 37 i 39, Rozdział 1.4. 

Gospodarka odpadami. 
 
str. 37 
- uwaga dotycząca Związku Celowego Gmin 
SGO5 – Drezdenko nie jest już członkiem 
związku. 
- ul. Teatralna 49 nie jest PSZOKiem, ale 
Punktem ZSEiE (Zużyty Sprzęt Elektryczny i 
Elektroniczny). 
 
str.39. 
- budowę PSZOK planuje się jeszcze w: 
Kłodawie, Lubiszynie i Santoku (łącznie 7 
PSZOKów). 
 

Związek Celowy 
Gmin MG-6 

Uwagi uwzględnione.  
Stosowne zmiany ujęte zostały w 
Strategii i Diagnozie. 
 

Uwagi Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

46. Uwaga do Diagnozy, str. 20, Rozdział 1.2. 
Uwarunkowania przyrodniczo-środowiskowe.  
 
W opiniowanym dokumencie brakuje 
informacji zawierających ustalenia aktualizacji 
planu gospodarowania wodami w myśl art. 326 
ust. 1 ustawy Prawo Wodne (Dz.U. z 2021r. 
poz. 2233). Zgodnie z obowiązującym Planem  
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza  
Odry (Dz.U. z 2016 r., poz. 1967), w regionie  
wodnym Warty na terenie MOF GW położone  
są zlewnie jednolitych części wód  

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 
Regionalny 
Zarząd 
Gospodarki 
Wodnej w 
Poznaniu 

Uwaga uwzględniona. 
Stosowne uzupełnienia zostały 
ujęte w Diagnozie, zgodnie z 
informacją przekazaną przez Wody 
Polskie.  
 



27 
 

Lp. 

Zgłoszona uwaga do Diagnozy strategicznej 
uwarunkowań rozwojowych Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa 
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Podmiot/ osoba 
zgłaszająca 

uwagę 
Odniesienie się do uwagi 

powierzchniowych rzecznych, jeziornych i  
podziemnych. 
 
Zgodnie z art. 326 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca  
2017r. Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz. 2233) 
ustalenia dokumentów planistycznych, o 
których mowa w art. 315 pkt 1-3, uwzględnia 
się m.in. w strategii rozwoju ponadlokalnego. 

47. Uwaga do Strategii, str. 34 i 45, dotyczy 
Priorytetu 3.1. Aktywna adaptacja do zmian 
klimatycznych. 
 
Proponuje się zmianę nazwy Priorytetu 3.1 na 
np. „Ochrona środowiska i aktywna adaptacja  
do zmian klimatycznych” 
 
Priorytet 3.1.obejmuje szerszy zakres niż tylko  
kwestie adaptacji do zmian klimatu. 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 
Regionalny 
Zarząd 
Gospodarki 
Wodnej w 
Poznaniu 

Uwaga uwzględniona. 
Stosowne zmiany ujęte zostały w 
Strategii. 
 
 

48. Uwaga do Strategii, str. 45-46, Cel 3. Wysoka 
jakość środowiska i spójność przestrzenna 
obszaru MOF GW, Priorytet 3.1. Aktywna 
adaptacja do zmian klimatycznych. 
 
W zakresie problemu gospodarki ściekowej  
proponuje się wskazać konieczność realizacji  
ustaleń Krajowego programu oczyszczania  
ścieków komunalnych (KPOŚK). 
 
Krajowy program oczyszczania ścieków 
komunalnych (KPOŚK) stanowi podstawowy  
dokument, w którym zostały ujęte kwestie  
uporządkowania gospodarki ściekami 
komunalnymi zgodnie z wymaganiami 
wynikającymi z dyrektywy 91/271/EWG  
dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 
Regionalny 
Zarząd 
Gospodarki 
Wodnej w 
Poznaniu 

Uwaga uwzględniona.  
Stosowne zmiany ujęte zostały w 
Strategii. 
 

49. Uwaga do Strategii, str. 45-46, Cel 3. Wysoka 
jakość środowiska i spójność przestrzenna 
obszaru MOF GW, Priorytet 3.1. Aktywna 
adaptacja do zmian klimatycznych. 
 
Proponuje się, aby w ramach Priorytetu 3.1. 
uwzględnić działania odnoszące się do 
konieczność zachowania naturalnej zdolności 
retencyjnej gruntów - czynnika szczególnie 
istotnego w kontekście kształtowania stanu 
zasobów wodnych, przeciwdziałania 
występowaniu zjawisk ekstremalnych oraz 
adaptacji do zmian klimatu. 
 
Należy wskazać działania w zakresie rozwoju 
tzw. niebieskiej i zielonej infrastruktury w 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 
Regionalny 
Zarząd 
Gospodarki 
Wodnej w 
Poznaniu 

Uwaga uwzględniona.  
Stosowne zmiany ujęte zostały w 
Strategii. 
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kontekście adaptacji do zmian klimatu oraz 
działania dot. promowania/wsparcia rozwiązań 
w zakresie zwiększania retencji, w tym 
zagospodarowania wód opadowych i 
roztopowych na terenie prywatnych posesji 
przy budynkach mieszkalnych i na terenach 
prywatnych przedsiębiorstw.  
 
Przykłady rozwiązań do zastosowania:  
- stosowanie powierzchni przepuszczalnych ze 
żwiru/pospółki, powierzchni ażurowych zamiast 
szczelnych powierzchni betonowych;  
- zagospodarowanie wód opadowych i 
roztopowych w sposób minimalizujący utratę 
naturalnej retencji lub spowalniający odpływ 
odprowadzanych wód (np. poprzez zbiorniki 
retencyjno–infiltracyjne; zastosowanie drenaży 
lub skrzynek rozsączających itp.);  
- sadzenie kwietnych łąk zamiast trawników;  
- zakładanie terenów zielonych w miastach;  
- zakładanie zielonych dachów i zielonych ścian 
na budynkach;  
- zakładanie ogrodów deszczowych zasilanych 
deszczówką w miastach i przy domach;  
- zakładanie oczek wodnych w przestrzeniach 
miejskich i w przydomowych ogrodach.  
W kontekście kształtowania stanu zasobów 
wodnych, przeciwdziałania występowaniu 
zjawisk ekstremalnych oraz adaptacji do zmian 
klimatu, Strategia powinna również 
uwzględniać: 
- wprowadzenie i egzekwowanie standardów 
ochrony zieleni w procesie inwestycyjnym, 
obejmujących m.in. ograniczenie likwidacji 
terenów zieleni i wycinki drzew przy realizacji 
nowych inwestycji;  
- unikanie „betonowania” MOF 
- stosowanie powierzchni przepuszczalnych, 
powierzchni ażurowych zamiast szczelnych 
powierzchni betonowych;  
- uwzględnienie ww. aspektów w planowaniu 
przestrzennym oraz przy wydawaniu decyzji 
administracyjnych, w celu ochrony terenów 
zieleni przed presją zabudowy i 
„betonowaniem” nieruchomości. 
 

50. Uwaga do Strategii, str. 45-46, Cel 3. Wysoka 
jakość środowiska i spójność przestrzenna 
obszaru MOF GW, Priorytet 3.1. Aktywna 
adaptacja do zmian klimatycznych. 
 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 
Regionalny 

Uwaga uwzględniona.  
Stosowne zmiany ujęte zostały w 
Strategii. 
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W opiniowanym dokumencie zasadnym jest 
dodanie części dotyczącej informacji z zakresu 
ochrony przeciwpowodziowej oraz 
przeciwdziałania skutkom suszy. 
 
Zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 
Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233) na 
podstawie map zagrożenia powodziowego i 
map ryzyka powodziowego przygotowuje się – 
z uwzględnieniem podziału kraju na obszary 
dorzeczy oraz regiony wodne – plany 
zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP). 
Dokumenty te obejmują wszystkie elementy 
 
zarządzania ryzykiem powodziowym, określone 
w art. 163 ust. 6 przedmiotowej ustawy, w 
szczególności działania służące zapobieganiu 
powodzi, ochronie przed powodzią oraz 
informacji na temat stanu należytego 
przygotowania w przypadku wystąpienia 
powodzi. Głównym celem PZRP jest 
ograniczenie potencjalnych negatywnych 
skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, 
środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz 
działalności gospodarczej poprzez realizację 
działań służących minimalizacji 
zidentyfikowanych zagrożeń i obniżeniu strat 
powodziowych. Projekty planów zarządzania 
ryzykiem powodziowym przygotowują Wody 
Polskie w uzgodnieniu z właściwymi 
wojewodami oraz po zasięgnięciu opinii 
marszałków województw, które następnie 
przekazują ministrowi właściwemu do spraw 
gospodarki wodnej. Zapewniając aktywny 
udział wszystkich zainteresowanych w 
osiągnięciu celów zarządzania ryzykiem 
powodziowym, minister właściwy do spraw 
gospodarki wodnej co najmniej na rok przed 
rozpoczęciem okresu, którego dotyczą PZRP 
podaje do publicznej wiadomości ich projekt, w 
celu zgłaszania ewentualnych zastrzeżeń. 
Pisemne uwagi do ustaleń zawartych w 
opublikowanych dokumentach, zainteresowani 
mogą składać w terminie 6 miesięcy. Plany 
zarządzania ryzykiem powodziowym zostają 
przyjęte w drodze rozporządzenia wydanego 
przez ministra właściwego do spraw gospodarki 
wodnej. Podlegają one przeglądowi co 6 lat, a 
w razie potrzeby zostaje dokonana ich 
aktualizacja. 
 

Zarząd 
Gospodarki 
Wodnej w 
Poznaniu 
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Aktualnie do przedmiotowego terenu odnosi 
się Plan zarządzania ryzykiem powodziowym 
dla obszaru dorzecza Odry, zawierający w treści 
Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla 
regionu wodnego Warty, przyjęty 
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 
października 2016 r., opublikowany w dniu 1 
grudnia 2016 r. (Dz. U. poz. 1938) – dostępny w 
całości pod adresem: 
www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1938. 
Obecnie trwają prace nad aktualizacją Planów 
zarządzania ryzykiem powodziowym. Projekt 
aPZRP można znaleźć na stronie: Projekty 
aPZRP dla obszarów dorzeczy – Stop Powodzi 
https://stoppowodzi.pl/projekty-apzrp/ 
 
Przeciwdziałanie skutkom suszy, zgodnie z art. 
183 oraz 185 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 
Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r., poz. 2233.), 
prowadzi się zgodnie z planem przeciwdziałania 
skutkom suszy, który uwzględnia podział kraju 
na obszary dorzeczy. Plan przeciwdziałania 
skutkom suszy ma zawierać analizę możliwości 
powiększenia dyspozycyjnych zasobów 
wodnych, propozycje budowy lub przebudowy 
urządzeń wodnych, propozycje niezbędnych 
zmian w zakresie korzystania z zasobów 
wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej 
retencji, jak również katalog działań służących 
przeciwdziałaniu skutkom suszy. Projekt planu 
przeciwdziałania skutkom suszy przygotowują 
Wody Polskie w uzgodnieniu z ministrem 
właściwym do spraw rolnictwa, ministrem 
właściwym do spraw rozwoju wsi, ministrem 
właściwym do spraw rybołówstwa, ministrem 
właściwym do spraw żeglugi śródlądowej oraz 
wojewodami, uwzględniając podział kraju na 
obszary dorzeczy. Wody Polskie przekazują 
projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy 
ministrowi właściwemu do spraw gospodarki 
wodnej. Minister właściwy do spraw 
gospodarki wodnej, zapewniając aktywny 
udział wszystkich zainteresowanych w 
przygotowywaniu oraz aktualizacji planu 
przeciwdziałania skutkom suszy, podaje do 
publicznej wiadomości, na zasadach i w trybie 
określonych w przepisach ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko, w celu 

https://stoppowodzi.pl/projekty-apzrp/
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zgłoszenia uwag: 
1) harmonogram i program prac związanych z 
przygotowaniem projektu planu 
przeciwdziałania skutkom suszy;  
2) projekt planu przeciwdziałania skutkom 
suszy co najmniej na rok przed rozpoczęciem 
okresu, którego dotyczy ten plan.  
W terminie 6 miesięcy od dnia podania do 
publicznej wiadomości dokumentów, o których 
mowa w ust. 3 cytowanej ustawy, 
zainteresowani mogą składać do ministra 
właściwego do spraw gospodarki wodnej uwagi 
do ustaleń zawartych w tych dokumentach. 
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej 
przyjmuje i aktualizuje plan przeciwdziałania 
skutkom suszy, w drodze rozporządzenia, 
kierując się koniecznością przeciwdziałania 
skutkom suszy. Aktualizacji planu 
przeciwdziałania skutkom suszy dokonuje się 
nie rzadziej niż co 6 lat. 
3 września 2021 roku Minister właściwy ds. 
gospodarki wodnej opublikował rozporządzenie 
w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania 
skutkom suszy (Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie 
przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy, 
Dz. U. z 2021 r. poz. 1615). Projekt Planu 
przeciwdziałania skutkom suszy dostępny jest 
na stronie: https://stopsuszy.pl/projekt-planu-
przeciwdzialania-skutkom-suszy/ 
 
Należy mieć na uwadze, że zgodnie z 
wytycznymi Komisji Europejskiej należy 
promować i w pierwszej kolejności rozważać 
działania zakładające naturalne metody retencji 
a budowanie retencji sztucznej należy 
traktować jako działania ostatecznego wyboru, 
w sytuacji, gdy przeanalizowano wszystkie 
możliwe warianty, bardziej korzystne ze 
środowiskowego punktu widzenia (zgodność z 
art. 68 ustawy – Prawo wodne). Planowanie 
nowych działań inwestycyjnych w gospodarce 
wodnej, kształtowanie sztucznej retencji musi 
być poprzedzone szeregiem analiz, a dotyczące 
ich warunki i procedury muszą być zgodne z 
aktualnie obowiązującymi przepisami 
środowiskowymi, jak też być adekwatne do 
potrzeb w zakresie kształtowania retencji. 
 
Wszelkie działania należy realizować z 
uwzględnieniem zapisów planów zarządzania 

https://stopsuszy.pl/projekt-planu-przeciwdzialania-skutkom-suszy/
https://stopsuszy.pl/projekt-planu-przeciwdzialania-skutkom-suszy/
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ryzykiem powodziowym i planu 
przeciwdziałania skutkom suszy. 
 
Zgodnie z art. 326 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 
2017r. Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz. 2233) 
ustalenia dokumentów planistycznych, o 
których mowa w art. 315 pkt 1-3, uwzględnia 
się m.in. w strategii rozwoju ponadlokalnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 


