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Str. 57 

Cel operacyjny 1.4 

Aktywna oferta czasu 

wolnego 

dodać pozycję Kreatywny plac zabaw na promenadzie w Santoku 

• Wykonanie stanowisk – technika i zawodówki, 

warsztaty – np. jako praca dyplomowa lub zrobić 

klocki z deseczek i płyt by dzieci mogły budować 

grodzisko 

• Mgiełka wodna PWiK Gorzów  - reklama 

• Pufy, namioty, podesty, leżaki – wyposażenie GOK 

• Ścieżka, drogowskazy do Muzeum Grodu Santok z 

promenady 

• Stoisko gastronomiczne – artykuły spożywcze dla 

dzieci 

• Kasztelan – konsumpcja 

• Jako imprezy, reklama dla dużych firm, które mają 

działy promocji – PGNiG, ENEA, PGE, 

Dobrze rozreklamować w radiu, telewizji, Facebook 

(grupa młodych matek i rodzinne), przedszkola, szkoły, 

kluby, stowarzyszenia 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

 

UWAGA UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.4: 

• Rozwój infrastruktury kulturalnej. 

• Modernizacja istniejącej infrastruktury 

Sportowej. 

• Rozwój infrastruktury rekreacyjnej. 

Kreatywny plac zabaw na promenadzie w 

Santoku. 

Str. 92 

Cel operacyjny 2.2 

Rozwój lokalnych 

zasobów gospodarczych 

  

Stworzenie warunków dla prowadzenia prywatnych 

usług opiekuńczych dla starszych i niepełnosprawnych 

(Prywatny Dom Opieki) 

 

UWAGA UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.2: 

• Rozwój sektora rolnego, szczególnie we 

wschodniej części gminy. 

• Integracja lokalnego środowiska 

gospodarczego. 

• Stworzenie warunków dla rozwoju usług 

deficytowych w gminie: np. stacja 

benzynowa, apteki,  gastronomia, usługi w 

zakresie ochrony zdrowia i opiekuńcze. 

• Wyznaczenie i przygotowanie lokalnych 

obszarów aktywności gospodarczej. 

• Rozwój energetyki odnawialnej – przede 

wszystkim fotowoltaiki. 

 



 

   

Informuje, że obecnie trwają prace legislacyjne nad 

przyjęciem w drodze rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury II aktualizacji Planu gospodarowania 

wodami na obszarze dorzecza Odry na lata 2023-2027. 

Przebieg procesu legislacyjnego dla przedmiotowego 

dokumentu śledzić można na stronie Rządowego 

Centrum Legislacji pod adresem: 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12360901/katalog/12

887657#12887657. 

      W ww. projekcie II aktualizacji Planu w regionie 

wodnym Warty nastąpiła zmiana w przebiegu 

jednolitych części wód powierzchniowych związanych z 

terenem gminy Santok i ich kodach na:  Warta od Noteci 

do ujścia (PLRW6000121899),  Kłodawka 

(PLRW60001018929) i  Warta od Obry do Noteci 

(PLRW60001218799). Jednolite części wód 

podziemnych nie uległy zmianie. 

Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej w 

Poznaniu 

UWAGA W FORMIE KOMENTARZA 

Cel operacyjny 3.2 

Bezpieczeństwo w 

obliczu zmian 

klimatycznych. 

 

 Proponuje się uzupełnienie zapisów Strategii o 

działania odnoszące się do kształtowania stanu 

zasobów wodnych, adaptacji do zmian klimatu i 

przeciwdziałania występowaniu zjawisk 

ekstremalnych oraz konieczności zachowania 

naturalnej  zdolności retencyjnej  gruntów. 

Proponuje się uwzględnić w Strategii 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 spowolniający 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. 

 

Uwzględnienie rozwiązań minimalizujących utratę 

naturalnej retencji lub spowalniających odpływ 

odprowadzanych wód i przywracające w możliwym 

zakresie naturalny, gruntowy charakter ich odpływu oraz 

nacisk na rozwój niebieskiej i zielonej infrastruktury, 

przyczyni się do zwiększania odporności gminy na 

zagrożenia związane ze zmianami klimatu (susza, 

podtopienia, powodzie „błyskawiczne”). 

 

UWAGA UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 3.2: 

• Zwiększanie zdolności retencyjnych, w tym 

zachowanie naturalnej retencji, zachowanie 

swobodnego przepływu wód 

powierzchniowych, unikanie 

zagospodarowania terenów zagrożonych 

powodzią. 

• Ochrona przeciwpowodziowa, w tym 

rozwój systemów zagospodarowania 

wód opadowych i roztopowych, budowa 

zbiorników retencyjnych. 

• Modernizacja systemu Ochotniczych Straży 

Pożarnych. 

• Tworzenie i utrzymanie terenów zielonych 

na obszarach poddanych presji 

urbanizacyjnej. 

• Poprawa efektywności energetycznej 

budynków użyteczności publicznych 

i mieszkaniowych. 

• Wspieranie rozwoju OZE, 

• Promocja zwiększania retencji, w tym 

zagospodarowania wód  opadowych i 

roztopowych na terenach prywatnych, 

• Realizacja założeń planu zarządzania 

ryzykiem powodziowym dla obszaru 

dorzecza Odry, zawierającego w treści Plan 

zarządzania ryzykiem powodziowym dla 

regionu wodnego Warty, 

Realizacja Planu przeciwdziałania skutkom 

suszy. 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12360901/katalog/12887657#12887657
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12360901/katalog/12887657#12887657


Cel operacyjny 3.1 

Odpowiedzialne 

gospodarowanie 

przestrzenią. 

 W kontekście kształtowania stanu zasobów 

wodnych, przeciwdziałania występowaniu zjawisk 

ekstremalnych oraz adaptacji do zmian klimatu, 

Strategia powinna również uwzględniać 

następujące rodzaje działań: 

- 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” przestrzeni - 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. 

j.w. 

Propozycje zawierają się w zapisach celu 

strategicznego 3 Gmina dbająca o przestrzeń, celu 

operacyjnego 3.1. Odpowiedzialne 

gospodarowanie przestrzenią. 

 

Dalsze uszczegóławianie będzie znajdować się w 

m.p.z.p. oraz decyzjach administracyjnych.  

W opiniowanym 

dokumencie „Strategia 

Rozwoju Gminy Santok 

na lata 2023-2030” 

brakuje informacji, 

które zawierałyby 

ustalenia planów 

zarządzania ryzykiem 

powodziowym oraz 

planu przeciwdziałania 

skutkom suszy. 

 
Zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 

Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r., poz. 2625) 

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.  

Aktualnie do przedmiotowego terenu odnosi się 

Zgodnie z art. 326 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. 

Prawo wodne (Dz.U. 2022 poz. 2625) ustalenia 

dokumentów planistycznych, o których mowa w art. 315 

pkt 1-3, uwzględnia się w strategii rozwoju gminy 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 3.2: 

• Zwiększanie zdolności retencyjnych, w tym 

zachowanie naturalnej retencji, zachowanie 

swobodnego przepływu wód 

powierzchniowych, unikanie 

zagospodarowania terenów zagrożonych 

powodzią. 

• Ochrona przeciwpowodziowa, w tym 

rozwój systemów zagospodarowania 

wód opadowych i roztopowych, budowa 

zbiorników retencyjnych. 

• Modernizacja systemu Ochotniczych Straży 

Pożarnych. 

• Tworzenie i utrzymanie terenów zielonych 

na obszarach poddanych presji 

urbanizacyjnej. 

• Poprawa efektywności energetycznej 

budynków użyteczności publicznych 

i mieszkaniowych. 

• Wspieranie rozwoju OZE. 

• Promocja zwiększania retencji, w tym 

zagospodarowania wód  opadowych i 

roztopowych na terenach prywatnych. 

• Realizacja założeń planu zarządzania 

ryzykiem powodziowym dla obszaru 

dorzecza Odry, zawierającego w treści 

Plan zarządzania ryzykiem powodziowym 

dla regionu wodnego Warty, 

Realizacja Planu przeciwdziałania skutkom 

suszy. 



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. 

Planowany termin wejścia w życie rozporządzeń w 

sprawie przyjęcia planów zarządzania ryzykiem 

powodziowym to 23 marca 2022 r., plan dostępny 

jest na: 

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/rozporzadze

nia-przyjmujace-plany-zarzadzania-ryzykiem-

powodziowym-podpisane-przez-ministra-

infrastruktury. 

Przeciwdziałanie skutkom suszy, zgodnie z art. 183 

oraz 185 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo 

wodne (Dz.U. z 2022 r., poz. 2625), 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 

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 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1938
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/rozporzadzenia-przyjmujace-plany-zarzadzania-ryzykiem-powodziowym-podpisane-przez-ministra-infrastruktury
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/rozporzadzenia-przyjmujace-plany-zarzadzania-ryzykiem-powodziowym-podpisane-przez-ministra-infrastruktury
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/rozporzadzenia-przyjmujace-plany-zarzadzania-ryzykiem-powodziowym-podpisane-przez-ministra-infrastruktury
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/rozporzadzenia-przyjmujace-plany-zarzadzania-ryzykiem-powodziowym-podpisane-przez-ministra-infrastruktury


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). Obowiązujący Plan 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.  

Proponuje się uzupełnienie zapisów w Strategii w 

zakresie dotyczącym występowania suszy na 

terenie Gminy Santok. 

Gmina Santok (w części administrowanej przez 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w 

Poznaniu) położona jest: 

- w całości na terenie ekstremalnie 

zagrożonym występowaniem suszy 

atmosferycznej 

- w całości na terenie umiarkowanie 

zagrożonym występowaniem suszy 

hydrologicznej, 

- w całości na terenie ekstremalnie 

zagrożonym występowaniem suszy 

rolnicznej 

- w całości na terenie słabo zagrożonym 

występowaniem suszy hydrogeologicznej, 

W łącznym zestawieniu Gmina Santok (w części 

administrowanej przez Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej w Poznaniu) klasyfikuje się w 

całości jako obszar silnie zagrożony suszą. 

Wszelkie działania należy realizować z 

uwzględnieniem zapisów planów zarządzania 

ryzykiem powodziowym i planu przeciwdziałania 

skutkom suszy. 

https://stopsuszy.pl/projekt-planu-przeciwdzialania-skutkom-suszy/
https://stopsuszy.pl/projekt-planu-przeciwdzialania-skutkom-suszy/


Obszary zagrożone 

powodzią (str.77) 

 Sugeruje się uwzględnić zapis: 

Gmina Santok (w części administrowanej przez 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w 

Poznaniu) znajduje się: 

a) na obszarze szczególnego zagrożenia 

powodzią, w rozumieniu art. 16 pkt 34) lit. 

a) Prawa wodnego, tj. obszarze, na którym 

prawdopodobieństwo wystąpienia 

powodzi jest średnie i wynosi 1%,  

b) na obszarze szczególnego zagrożenia 

powodzią, w rozumieniu art. 16 pkt 34) lit. 

a) Prawa wodnego, tj. obszarze, na którym 

prawdopodobieństwo wystąpienia 

powodzi jest wysokie i wynosi 10%, 

c) na obszarze szczególnego zagrożenia 

powodzią, w rozumieniu art. 16 pkt 34) lit. 

c) Prawa wodnego tj. obszarem między 

linią brzegu, a wałem 

przeciwpowodziowym lub naturalnym 

wysokim brzegiem,  

w który wbudowano wał 

przeciwpowodziowy, a także wyspy i 

przymuliska, o których mowa w art. 224, 

stanowiące działki ewidencyjne. 

d) na obszarze, na którym 

prawdopodobieństwo wystąpienia 

powodzi jest niskie i wynosi 0,2%, 

na obszarze narażonym na zalanie w przypadku 

zniszczenia lub uszkodzenia wału 

przeciwpowodziowego. 

 

UWAGA UWZGLĘDNIONA 

 

W związku z tym, że zapisy na stronie 77 

stanowią odwołanie do zapisów Strategii 

Rozwoju Województwa sugerowana treść została 

uwzględniona w opisie diagnozy środowiskowej 

(str. 36). 
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Rozdział III str. 56 

Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

• Zapewnienie terenu na rozwój usług 

społecznych na terenie Wawrowa. 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Lipek 

Wielkich 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 



Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

• Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

• Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak 

i mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego 

i innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Rozdział III str. 56 

Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Lipek 

Wielkich 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 



Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

na terenie Wawrowa. • Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Rozdział III str. 56 

Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Czechowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 



zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 

6 

Rozdział III str. 56 

Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Baranowic 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 



sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Rozdział III str. 56 

Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Baranowic 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 



• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Rozdział III str. 56 

Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Baranowic 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 



horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Rozdział III str. 56 

Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Baranowic 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 



• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 
• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 



miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Rozdział III str. 56 

Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Jastrzębnika 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 



atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Rozdział III str. 56 

Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Jastrzębnika 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 



Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Rozdział III str. 56 

Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Jastrzębnika 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 



Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Rozdział III str. 56 

Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Jastrzębnika 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 



na żłobek. przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Tabela Cel strategiczny 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Janczewa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 



1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 



Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Janczewa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 



zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

przeznaczonych na ten cel. lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 
Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Janczewa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 



• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Rozdział III str. 56 

Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Janczewa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 



Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Rozdział III str. 56 

Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 



Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 



być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Rozdział III str. 56 

Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 



kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Rozdział III str. 56 

Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 



Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Rozdział III str. 56 

Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 



rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 



 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 



Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 



sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 



funkcjonalnego. sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Rozdział III str. 56 

Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 
Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 



 organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Rozdział III str. 56 

Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 



generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Rozdział III str. 56 

Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 



Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

na terenie Wawrowa. • Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Rozdział III str. 56 

Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 



zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Rozdział III str. 56 

Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 



sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 



• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Rozdział III str. 56 

Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 



horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Rozdział III str. 56 

Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 



• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 
• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 



miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Rozdział III str. 56 

Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 



atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Rozdział III str. 56 

Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 



Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 



Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Rozdział III str. 56 

Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 



na żłobek. przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Tabela Cel strategiczny 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 



1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 



Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 



zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

przeznaczonych na ten cel. lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Rozdział III str. 56 

Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 
Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 



• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Rozdział III str. 56 

Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 



Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Rozdział III str. 56 

Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 



Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 



być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Rozdział III str. 56 

Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 



kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Rozdział III str. 56 

Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 



Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Rozdział III str. 56 

Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 



rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Rozdział III str. 56 

Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 



 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Rozdział III str. 56 

Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 



Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 



sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Rozdział III str. 56 

Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 



funkcjonalnego. sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Rozdział III str. 56 

Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 
Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 



 organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Rozdział III str. 56 

Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 



generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Rozdział III str. 56 

Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 



Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

na terenie Wawrowa. • Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Rozdział III str. 56 

Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 



zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Rozdział III str. 56 

Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 



sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Rozdział III str. 56 

Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 



• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 



horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Rozdział III str. 56 

Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 



• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 
• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 



miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Rozdział III str. 56 

Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 



atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Rozdział III str. 56 

Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 



Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 



Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 



na żłobek. przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Tabela Cel strategiczny 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 



1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 



Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Rozdział III str. 56 

Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 



zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

przeznaczonych na ten cel. lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Rozdział III str. 56 

Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 
Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 



• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Rozdział III str. 56 

Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 



Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Rozdział III str. 56 

Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 



Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 



być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Rozdział III str. 56 

Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 



kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Rozdział III str. 56 

Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 



Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Rozdział III str. 56 

Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 



rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Rozdział III str. 56 

Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 



 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 



Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 



sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 



funkcjonalnego. sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 
Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 



 organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Rozdział III str. 56 

Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 



generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 

73 

Rozdział III str. 56 

Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 



Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

na terenie Wawrowa. • Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 



74 

Rozdział III str. 56 

Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 



zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Rozdział III str. 56 

Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 



sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Rozdział III str. 56 

Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 



• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Rozdział III str. 56 

Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 



horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Rozdział III str. 56 

Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 



• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 
• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 



miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Rozdział III str. 56 

Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 



atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Rozdział III str. 56 

Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 



Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Rozdział III str. 56 

Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 



Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 



na żłobek. przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Tabela Cel strategiczny 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 



1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 



Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 



zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

przeznaczonych na ten cel. lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Rozdział III str. 56 

Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 
Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 



• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Rozdział III str. 56 

Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 



Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Rozdział III str. 56 

Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 



Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 



być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
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Rozdział III str. 56 

Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 



kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Rozdział III str. 56 

Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 



Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Rozdział III str. 56 

Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 



rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Rozdział III str. 56 

Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 



 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Rozdział III str. 56 

Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 



Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 



sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Rozdział III str. 56 

Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 



funkcjonalnego. sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Rozdział III str. 56 

Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 
Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 



 organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Rozdział III str. 56 

Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 



generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Rozdział III str. 56 

Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 



Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

na terenie Wawrowa. • Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Rozdział III str. 56 

Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 



zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Rozdział III str. 56 

Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 



sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Rozdział III str. 56 

Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 



• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Rozdział III str. 56 

Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 



horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 



• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 
• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 



miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 

102 

Rozdział III str. 56 

Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 



atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Rozdział III str. 56 

Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 



Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 



Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 



na żłobek. przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Tabela Cel strategiczny 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 



1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 



Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Rozdział III str. 56 

Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 



zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

przeznaczonych na ten cel. lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Rozdział III str. 56 

Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 
Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 



• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 



Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Rozdział III str. 56 

Tabela Cel strategiczny 

1 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1 dot. 

wsi Wawrów czyli ppkt 2 i ppkt 4 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja Przedszkola Gminnego w 

Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i 

Rozszerzenie zakresu inwestycji dla celu 

operacyjnego 1.1 na terenie Wawrowa 

Poprzez: 

 

• Modernizacja lub budowa nowego Przedszkola 

Gminnego w Wawrowie. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie lub budowa 

nowej szkoły na granicy Janczewa, Wawrowa 

dla zaspokojenia potrzeb w zakresie edukacji 

Restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli poprzez 

budowę centrum usług społecznych w Wawrowie w 

postaci szkoły, przedszkola i żłobka służących 

wszystkim mieszkańcom gminy, co zapewni poprawę 

efektywności finansowania zadań oświatowych w 

gminie Santok oraz dostępność do oświaty dla 

mieszkańców miejscowości Wawrów, Janczewo i 

Czechów. Zapewni to rozwój usług edukacyjnych dla 

zachodniej części gminy zgodnie z planowanym jej 

rozwojem w kierunku funkcji osiedleńczej. 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 

UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA 

 

Treść zapisu po zmianach: 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.1: 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Janczewie. 

• Modernizacja, w tym rozbudowa 

Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 

• Zapewnienie efektywnego wykorzystania 

obiektów edukacyjnych w Santoku i Lipkach 



Lipkach Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja Sali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z przeznaczeniem 

na żłobek. 

dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa. 

• Budowa żłobka w Wawrowie. 

Zapewnienie terenu na rozwój usług społecznych 

na terenie Wawrowa. 

Wielkich. 

• Budowa lub modernizacja sali sportowej w 

Szkole Podstawowej w Wawrowie. 

• Wykorzystanie obiektu oddziału 

przedszkolnego w Gralewie z 

przeznaczeniem na żłobek. 

• Zapewnienie terenu na rzecz rozwoju 

usług społecznych na terenie Wawrowa. 

 

Budowa nowych, postulowanych w uwadze, 

obiektów edukacyjnych nie mieści się w 

horyzoncie czasowym realizacji strategii. 

Budowa nowej szkoły na granicy Janczewa i 

Wawrowa jest niezgodna z polityką przestrzenną 

gminy oraz jest niefunkcjonalna ze względu na 

oddalenie od terenów zamieszkałych, a także 

generująca znaczące dodatkowe koszty finansowe 

ze względu na brak uzbrojenia terenu. 

Cel operacyjny 1.2 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

• Zapewnienie lokalu dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy umożliwiającego 

rozwój placówki. 

• Stworzenie Centrum Opiekuńczo 

Mieszkaniowego. 

• Podjęcie działań na rzecz uruchomienia w 

gminie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

• Rozwój placówek zapewniających 

prowadzenie aktywnej polityki 

senioralnej. 

 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 1.2: 

Dodanie dodatkowego ppkt 

Budowa sali wiejskiej w Wawrowie 

Wawrów jest największą miejscowością w Gminie 

Santok i nie posiada na dzień dzisiejszy miejsca spotkań 

mieszkańców. Sala zaadoptowana po byłej kotłowni nie 

zaspokoi rosnących potrzeb w sferze społecznej 

Wawrowa. W budynku tym znajduje się jedna sala, 

toalety i kuchnia. Brakuje tam dodatkowych 

wydzielonych pomieszczeń na organizację biblioteki, 

sali komputerowej, siłowni, magazynu. Ponadto metraż 

pomieszczeń jest zbyt mały i nieadekwatny do wielkości 

sołectwa oraz aktywności prowadzonych przez 

mieszkańców. Lokalizacja budynku uniemożliwi 

organizację imprez tanecznych, gdyż jest zlokalizowana 

przy lokalach mieszkalnych. Będzie to zakłócać spokój 

mieszkających tam osób. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Wraz z planowaną w strategii rozbudową 

przedszkola zwolnione zostaną pomieszczenia 

sali wiejskiej w Wawrowie, która tym samym 

wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia. 

Strona 56 

Cel operacyjny 2.1 

Wykorzystanie 

podmiejskiego 

położenia. 

Kierunki działań dla celu operacyjnego 2.1: 

• Efektywne korzystanie z gorzowskiego 

rynku pracy. 

• Rozwój potencjału osiedleńczego gminy. 

• Wyznaczenie strefy gospodarczej w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. 

Rozwój usług skierowanych na obsługę 

zarówno mieszkańców Gminy Santok, jak i 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i 

innych gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Zawężenie zakresu rozwoju osiedleńczego gminy 

do miejscowości Wawrów i Czechów. 

Zgodnie z założeniami do strategii dla zachodniej części 

gminy funkcja osiedleńcza powinna być dominująca. W 

związku z tym zapis ten powinien dotyczyć wschodniej 

oraz środkowej części gminy oraz Janczewa, gdyż tereny 

sołectwa Janczewo w całości przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową, a Czechów i Wawrów pomimo 

lepszej lokalizacji mają zbyt małą ilość terenów 

przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z opisem celu strategicznego 2, którego 

dotyczy niniejsza uwaga, na str. 57 wyjaśnione 

zostało pojęcie potencjału osiedleńczego, tak jak 

jest rozumiane w powyższym dokumencie: „Na 

potencjał osadniczy składa się m.in. dobra 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

względem miejskiego ośrodka o charakterze 

wojewódzkim, dobry dostęp do infrastruktury 

sieciowej, sprawny proces wydawania decyzji 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania w 

procesie budowlanym, a także dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej, takiej jak 

szkoły, przedszkola, place zabaw i obiekty 

kultury”. 

W strategii na podstawie przeprowadzonych 

analiz za obszar oznaczony jako strefa 

zurbanizowana ujęto sołectwa Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo. 

Ponadto postulowane zawężenie  zakresu rozwoju 

osiedleńczego gminy do miejscowości Wawrów i 

Czechów jest niemożliwe, gdyż stałoby w 

sprzeczności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowią powszechnie obowiązujące akty prawa 

miejscowego. 

Ponadto sporządzanie kolejnych m.p.z.p. musi 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do Diagnozy strategicznej uwarunkowań rozwojowych Gminy Santok 

 

 

 

być zgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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Część dokumentu  

do którego odnosi się 

uwaga 

(rozdział/strona) 

Zapis w projekcie dokumentu,  

do którego zgłaszana jest uwaga 

Treść uwagi 

+ 

ewentualna propozycja 

Zwięzłe 

uzasadnienie uwagi 
Podmiot/osoba zgłaszająca uwagę Odniesienie się do uwagi 

1. 3.7.2.4 str. 57 

Wawrów 

1. Kościół z XII w. p.w. Opieki Św. 

Józefa. Przy jego północnej ścianie 

znajduje się głaz pomnik 

upamiętniający poległych w trakcie I 

wojny światowej mieszkańców 

Wawrowa. 

Wawrów 

1. Kościół z XII w. p.w. Św. Józefa 

Rzemieślnika. Odkryte wewnątrz 

kościoła w 2021 r. freski z XV w.  Przy 

jego północnej ścianie znajduje się głaz 

pomnik upamiętniający poległych w trakcie 

I wojny światowej mieszkańców Wawrowa. 

Wezwanie św. Józefa Rzemieślnika kościół 

otrzymał 23 września 1945r. 

W czerwcu 2021 rozpoczęto remont kościoła i 

we wrześniu zostały odkryte freski, które już 

są odnowione pod nadzorem konserwatora 

zabytków. 

 

Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 
UWAGA UWZGLĘDNIONA 

2. 3.7.2.5 str. 57 

Noclegi 

Dach nad głową i odpoczynek po 

wyprawach turystycznych Ziemi 

Santockiej można znaleźć we Młynie w 

Starym Polichnie 

Noclegi 

Dach nad głową i odpoczynek po wyprawach 

turystycznych Ziemi Santockiej można znaleźć 

we Młynie w Starym Polichnie i 2 hostelach w 

Wawrowie. 

Hostele: 

- HGS – Wawrów, ul. Czereśniowa 18B 

- Hostel Gawron – Wawrów 13 
Osoba prywatna: 

Mieszkaniec Wawrowa 
UWAGA UWZGLĘDNIONA 


