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1. WPROWADZENIE 

Podstawowym celem niniejszego sprawozdania jest przedstawienie przebiegu i wyników 

konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Bielawa na lata 2022-2030, które odbywały się w 

terminie od 2 sierpnia do 10 września 2022 roku.  

Podstawę prawną przeprowadzenia konsultacji oraz przygotowania sprawozdania z przebiegu 

i wyników konsultacji, zawierającego w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag 

wraz z uzasadnieniem, stanowi art. 6 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1295, 2020, z 2020 r. poz. 1378, 2327), zgodnie z którym: 

→ 3. Projekt strategii rozwoju gminy podlega konsultacjom w szczególności z: sąsiednimi 

gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami 

gminy oraz z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie; 

→ 5. Opinię o projekcie przekazuje się podmiotowi opracowującemu projekt w sposób 

określony w ogłoszeniu, w terminie określonym przez ten podmiot, nie krótszym niż 35 dni 

od dnia ogłoszenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w ust. 4. 

Nieprzekazanie opinii w terminie oznacza rezygnację z jej przedstawienia.  

→ 6. W terminie 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 5, podmiot opracowujący 

projekt przygotowuje sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierające 

w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem, 

i zamieszcza je na swojej stronie internetowej. 

Podlegający konsultacjom projekt Strategii Rozwoju Gminy Bielawa na lata 2022-2030 został 

przygotowany z uwzględnieniem wniosków otwartej dyskusji publicznej. We wstępnym 

pozyskaniu informacji i sprecyzowaniu kierunków rozwoju miasta szczególną rolę odegrały 

warsztaty strategiczne Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Bielawa na lata 2022-

2030  z udziałem m.in. radnych i pracowników Urzędu Miejskiego w Bielawie oraz badanie opinii 

przeprowadzone wśród mieszkańców miasta Bielawa w trzecim kwartale  2022 roku  i został 

zaplanowany w taki sposób, aby umożliwić jak najszerszą debatę publiczną nad projektem 

Strategii w celu uzyskania możliwie szerokiej aprobaty społeczeństwa, partnerów społeczno-

gospodarczych oraz organów wykonawczych odpowiedzialnych w przyszłości za wdrażanie 

dokumentu. Niniejsze sprawozdanie stanowi całościowe ujęcie zebranych w trakcie publicznej 

debaty uwag, opinii i postulatów, które następnie posłużyły do uzupełnienia i modyfikacji 

projektu Strategii. 
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2. ORAGANIZACJA PRAC I PRZEBIEG KONSULTACJI 

W dniu 13 maja 2022 r. Rada Miejska Bielawy podjęła Uchwałę Nr LVII/505/2022 w sprawie 

przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Bielawa na lata 2022-2030 (Dz. Urz. Woj. 

Dolnośląskiego z 2020 r., poz. 455). 
 

UCHWAŁA NR LVII/505/2022 RADY MIEJSKIEJ BIELAWY z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie przystąpienia do opracowania oraz 

określenia harmonogramu prac nad Strategią Rozwoju Gminy Bielawa na lata 2022 – 2030 

 

 Na podstawie art. 10 e ust. 1 i art. 10f ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 

i 583) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1057 z 

późn. zm.), art. 15 zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz.U. z 

2021 r. poz.2095 z późn. zm.) Rada Miejska Bielawy uchwala, co następuje: 

 § 1. Przystępuje się do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Bielawa na lata 2022-2030. 

§ 2. Przyjmuje się harmonogram prac nad Strategią Rozwoju Gminy Bielawa na lata 2022-2030, w tym tryb konsultacji, o których 

mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, stanowiący załącznik do niniejszej 

uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielawa.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Dźwiniel 

Źródło: Rada Miejska 
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Załącznik nr 2: 

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE 

PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY BIELAWA NA LATA 2022 - 2030 

 

Wypełniony formularz należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: …. 

(e-mail urzędu ) lub dostarczyć osobiście do ….    

(adres, pokój) 

FORMULARZ ZGŁASZANIA OPINII 

1. Informacja o zgłaszającym – Imię i nazwisko, instytucja, kontakt 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Zgłaszanie opinii do projektu Strategii Rozwoju Gminy Bielawa do roku 2030: 

Lp. Rozdział Strona  Obecny zapis Treść uwagi/propozycja 
zmiany 

Uzasadnienie 
zmiany 

1.  
 
 

    

2.  
 
 

    

3.  
 
 

    

4.  
 
 

    

5.  
 
 

    

6.  
 
 

    

7.  
 
 

    

8.  
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Opinia Zarządu Województwa.  

 

OPINIA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO w przedmiocie sposobu 

uwzględnienia w projekcie „Strategii Rozwoju Gminy Bielawa na lata 2022- 2030” ustaleń i 

rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie 

określonych w „Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030” 

 

Zgodnie z treścią art. 10f ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2022 

r. poz. 559. z późn. zm.), wójt opracowując projekt strategii rozwoju gminy występuje do zarządu 

województwa o wydanie opinii w przedmiocie sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w 

zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w 

strategii rozwoju województwa. Stosowny wniosek Burmistrza Miasta Bielawa wpłynął do Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w dniu 12 sierpnia 2022 r., powodując 

konieczność wydania wyżej wskazanej opinii przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego (dalej 

jako ZWD).  

W pierwszej kolejności wskazać należy, że „Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 

2030” (dalej jako SRWD 2030) została uchwalona w dniu 20 września 2018 r. i nie zawiera ustaleń 

oraz rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie, 

gdyż obowiązek ich uwzględnienia został ustanowiony na mocy art. 5 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 15 

lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1378), który wszedł w życie z dniem 13 listopada 2020 r. Dodatkowo, 

na podstawie art. 31 ust. 1 wskazanej regulacji, dotychczasowe strategie rozwoju województw 

zachowują swoją moc do dnia 31 grudnia 2025 r.  

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że nie ma obecnie faktycznej możliwości 

opiniowania w przedmiocie sposobu uwzględnienia w projekcie „Strategii Rozwoju Gminy 

Bielawa do roku 2030” ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki 

przestrzennej w województwie określonych w SRWD 2030. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę 

spójność z zapisami zawartymi w „Planie zagospodarowania przestrzennego województwa 

dolnośląskiego”, przyjętym Uchwałą nr XIX/482/2020 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z 

dnia 16 czerwca 2020 r. i opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego 

z dnia 30 czerwca 2020 r. poz. 4036, Zarząd Województwa Dolnośląskiego opiniuje projekt 

„Strategii Rozwoju Gminy Bielawa do roku 2030” pozytywnie z uwzględnieniem poniżej 

zamieszczonych uwag. 

 

Opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu. 

Na podstawie art. 48 i 49 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianie informacji o 

środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny 

oddziaływania na środowisko podczas konsultacji społecznych złożono do Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska we Wrocławiu wniosek o uzgodnienie możliwości odstąpienia od 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania aktualizacji projektu Strategii Rozwoju 

Gminy Bielawa do roku 2030. Argumentując to tym, że projekt Strategii Rozwoju Gminy Bielaw 

do roku został przygotowany zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Bielawa do roku 2030 ma charakter dokumentu 

wskazującego ogólne obszary wymagające szczególnej interwencji samorządu Gminy Bielawa i 
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jednostek wdrażających bądź realizujących założenia projektu dokumentu strategicznego.  

Dyrekcja przedstawiła w tej sprawie pismo, które zamieszczono poniżej.  
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Konsultacje projektu Strategii. Zgodnie z art. 6. ust. 3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378, 2327), projekt strategii rozwoju 

ponadlokalnego oraz strategii rozwoju gminy podlega konsultacjom w szczególności z: 

sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, 
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mieszkańcami gmin – w przypadku strategii rozwoju ponadlokalnego albo gminy – w przypadku 

strategii rozwoju gminy, oraz z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Zgodnie z art. 6 ust. 5. opinię o projekcie 

przekazuje się podmiotowi opracowującemu projekt w sposób określony w ogłoszeniu, 

w terminie określonym przez ten podmiot, nie krótszym niż 35 dni od dnia ogłoszenia na stronie 

internetowej informacji, o której mowa w ust. 4. Nieprzekazanie opinii w terminie oznacza 

rezygnację z jej przedstawienia. Zgodnie z Art. 6 ust. 6. w terminie 30 dni od upływu terminu, 

o którym mowa w ust. 5, podmiot opracowujący projekt przygotowuje sprawozdanie z przebiegu 

i wyników konsultacji, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz 

z uzasadnieniem, i zamieszcza je na swojej stronie internetowej. 

Termin konsultacji. Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Gminy Bielawa na lata 2022-2030 

przeprowadzono w terminie od 2 sierpnia 2022 roku do 10 września 2022 roku, zgodnie 

z Uchwałą Nr LVII/505/2022 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie określenia 

szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii rozwoju gminy, w tym 

trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju. 

Uczestnicy konsultacji. Zgodnie z art. 6 ust. 3. Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1295, 2020, z 2020 r. poz. 1378, 2327), 

projekt strategii rozwoju gminy podlegał konsultacjom w szczególności z: sąsiednimi gminami 

i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami gminy oraz 

z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie.  

Ogłoszenie o konsultacjach. W dniu 1 sierpnia 2022 roku na stronie internetowej Gminy Bielawa 

(www.bielawa.pl) opublikowana została informacja nt. konsultacji wraz z projektem dokumentu 

Strategii i formularzem zgłaszania uwag (wersja pdf). Dodatkowo, dla popularyzacji informacji nt. 

konsultacji projektu Strategii jako kolejny kanał komunikacji, wykorzystane zostały ogłoszenia w 

prasie i mediach o zasięgu ponadlokalnym (m.in.: TV Sudety, TV Doba). W ogłoszeniu, Burmistrz 

Miasta Bielawa zaprosił do udziału w konsultacjach projektu Strategii Rozwoju Gminy Bielawa na 

lata 2022-2030, informując, że: 

 

Burmistrz Gminy Bielawa zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych projektu 

Strategii Rozwoju Gminy Bielawa na lata 2022 - 2030. 

Konsultacje mają na celu jak najszersze włączenie mieszkańców, przedsiębiorców, stowarzyszeń 

oraz przedstawicieli różnych środowisk w proces opracowania, a następnie realizacji Strategii, 

określającej kierunki rozwoju naszej gminy. Konsultacje społeczne odbędą się w dniach: 2 

sierpnia 2022 roku do 10 września 2022 roku. Formami konsultacji będą:  

I    spotkania bezpośrednie w dniach: 

2 sierpnia (wtorek) 2022 roku o godzinie 15.30 – w siedzibie Dolnośląskiego Inkubatora Art-

Przedsiębiorczości w Bielawie przy ulicy Piastowskiej 19a, (sala konferencyjna II piętro)  

16 sierpnia (wtorek) 2022 roku o godzinie 13.00  – w siedzibie Dolnośląskiego Inkubatora Art-

Przedsiębiorczości w Bielawie przy ulicy Piastowskiej 19 a,  (sala konferencyjna II piętro)  

31 sierpnia (środa) 2021 roku, godzina 17.00 – w siedzibie Dolnośląskiego Inkubatora Art-

Przedsiębiorczości w Bielawie przy ulicy Piastowskiej 19 a, (sala konferencyjna II piętro) –  
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II     przekazywanie uwag w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta przy ulicy Piastowskiej 

1, pokój 16 - w terminie od 2 sierpnia do 10 września 2022 roku (zapoznanie się z dokumentami 

i wypełnienie formularzu na miejscu – Referat Promocji i Rozwoju) –  

III   przekazywanie opinii oraz  uwag w formie elektronicznej w terminie od 2 sierpnia do 10 

września 2022 roku za pomocą linków umieszczonych na stronie www Gminy oraz social mediów. 

Konsultacje pozwolą nam poznać Państwa oceny i opinie odnośnie całego procesu prac oraz ich 

finalnego efektu w postaci opracowanego dokumentu, a jednocześnie wprowadzić do Strategii 

Rozwoju ewentualne uzupełnienia i poprawki. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa!  

 

Schemat 1. Przykładowe publikacje informacji nt. konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy 
Bielawa na lata 2022-2030. 

 

a. www.doba.pl 

 

 
Źródło: https://doba.pl/ddz/artykul/burmistrz-gminy-bielawa-zaprasza-mieszkancow-do-udzialu-w-konsultacjach-spolecznych-

/60585/17 

  

https://doba.pl/ddz/artykul/burmistrz-gminy-bielawa-zaprasza-mieszkancow-do-udzialu-w-konsultacjach-spolecznych-/60585/17
https://doba.pl/ddz/artykul/burmistrz-gminy-bielawa-zaprasza-mieszkancow-do-udzialu-w-konsultacjach-spolecznych-/60585/17
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b. www.sp4zoibielawa.pl 

 

 
Źródło: https://sp4zoibielawa.pl/2022/08/02/konsultacje-spoleczne-projektu-strategii-rozwoju-gminy-bielawa-do-roku-2030/ 

  

https://sp4zoibielawa.pl/2022/08/02/konsultacje-spoleczne-projektu-strategii-rozwoju-gminy-bielawa-do-roku-2030/
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c. Urząd Miejski w Bielawie 

 
Źródło:  https://um.bielawa.pl/pl/aktualnosci/informacje-biezace/burmistrz-gminy-bielawa-zaprasza-mieszkancow-do-udzialu-

w-konsultacjach-spolecznych-projektu-strategii-rozwoju-gminy-bielawa-do-roku-2030 
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Zastosowane formy konsultacji.  

Przekazywanie opinii oraz uwag w formie elektronicznej w terminie od 2 sierpnia do 10 września 

2022 roku za pomocą linków umieszczonych na stronie www Gminy oraz social mediów. 

Przekazywanie uwag w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta przy ulicy Piastowskiej 1, 

pokój 16 - w terminie od 2 sierpnia do 10 września 2022 roku (zapoznanie się z dokumentami i 

wypełnienie formularzu na miejscu – Referat Promocji i Rozwoju). 

Spotkania bezpośrednie w dniach:  

2 sierpnia (wtorek) 2022 roku o godzinie 15.30 – w siedzibie Dolnośląskiego Inkubatora Art-

Przedsiębiorczości w Bielawie przy ulicy Piastowskiej 19a (sala konferencyjna II piętro) 

16 sierpnia (wtorek) 2022 roku o godzinie 13.00 – w siedzibie Dolnośląskiego Inkubatora Art-

Przedsiębiorczości w Bielawie przy ulicy Piastowskiej 19 a (sala konferencyjna II piętro) 

31 sierpnia (środa) 2021 roku, godzina 17.00 – w siedzibie Dolnośląskiego Inkubatora Art-

Przedsiębiorczości w Bielawie przy ulicy Piastowskiej 19 a (sala konferencyjna II piętro)  
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3. WYNIKI KONSULTACJI  

Podczas konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Bielawa na lata 2022-2030 z sąsiednimi 

gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami 

gminy, trwających od 2 sierpnia 2022 roku do 10 września 2022 r., obejmujących 5 spotkań 

konsultacyjnych, 5 dyżurów telefonicznych oraz możliwość pisemnego zgłoszenia uwag poprzez 

formularz zgłaszania opinii, udział wzięło ogółem 56 osób, w tym 2 pisemnie.  Ze względu na brak 

zgłoszonego zapotrzebowania nie odbyło się żadne indywidualne zdalne spotkanie zdalnych on-

line z konkretnymi środowiskami (np. przedsiębiorcami). Projekt Strategii przesłany został również 

do sąsiednich gmin oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu. Zgodnie z art. 6 ust. 5. opinię o projekcie 

przekazuje się podmiotowi opracowującemu projekt w sposób określony w ogłoszeniu, 

w terminie określonym przez ten podmiot, nie krótszym niż 35 dni od dnia ogłoszenia na stronie 

internetowej informacji, o której mowa w ust. 4. Nieprzekazanie opinii w terminie przez pozostałe 

instytucje oznacza rezygnację z jej przedstawienia. 

W trakcie konsultacji do projektu Strategii zgłoszone zostały ogółem 22 postulaty w postaci 

wniosków i uwag, które następnie zostały poddane analizie pod kątem ich zasadności 

i możliwości uwzględnienia w tekście końcowym Strategii. Przyjęte zostały następujące poziomy 

klasyfikacji zgłoszonych opinii i uwag: 

− zawierająca się w już istniejących zapisach projektu Strategii, 

− uwzględniona − postulat włączony do projektu Strategii, 

− uwzględniona częściowo − część postulatu posiadający cechy charakterystyczne dla uwagi 

uwzględnionej, część jest zbyt szczegółowa do poziomu Strategii, odnosząca się do szczebla 

dokumentów programowych, wdrożeniowych − zakres uwzględnienia każdorazowo został 

określony w uzasadnieniu, 

− nieuwzględniona − postulat, którego zakres nie dotyczy projektu Strategii, zbyt szczegółowy, 

odnoszący się do szczebla dokumentów programowych, wdrożeniowych lub którego 

uwzględnienie nie było możliwe), 

− nie dotyczy – postulat wykraczający poza zakres strategii. 

Otrzymane postulaty uzasadnione merytorycznie zostały uwzględnione w ostatecznej wersji 

dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Bielawa na lata 2022-2030. Część wniosków zgłoszonych 

podczas konsultacji należała do grupy zagadnień szczegółowych, wykraczających poza przyjęty 

w Strategii poziom ogólności zapisów, możliwy do uwzględnienia podczas opracowywania 

dokumentów wdrożeniowych. W zgłoszonym stopniu szczegółowości zostaną one wykorzystane 

podczas tworzenia dokumentów wykonawczych formułowanych dla potrzeb realizacji Strategii. 

Zestawienie zgłoszonych wniosków wraz ze sposobem rozpatrzenia i uzasadnieniem 

przedstawione zostało w tabeli poniżej.
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Tabela 1. Wykaz uwag i postulatów zgłoszonych do projektu Strategii Rozwoju Gminy Bielawa na lata 2022-2030. 

Lp. FZ* Treść uwagi Sposób rozpatrzenia 

Uchwała nr 5863/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 września 2022 r. w przedmiocie sposobu uwzględnienia w projekcie „Strategii Rozwoju Gminy 
Bielawa na lata 2022- 2030” ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w „Strategii Rozwoju 
Województwa Dolnośląskiego 2030”, poniżej od 1 do 7 uwagi zarządu województwa dolnoślaskiego 

1. P Wskazane jest również, aby w projekcie „Strategii Rozwoju Gminy Bielawa na lata 2022-2030” 
zostały ujęte w formie graficznej, na mapie, następujące elementy struktury 
funkcjonalnoprzestrzennej, istotne dla rozwoju  
i funkcjonowania obszarów funkcjonalnych ujętych  
w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego, w zakresie:  
1. wyznaczenia miejsca umożliwiającego realizację przynajmniej jednego zintegrowanego węzła 
przesiadkowego komunikacji zbiorowej zintegrowanych ze szlakami turystycznymi prowadzącymi 
w obszarze gminy,  
2. wskazanie postulowanego przebiegu obwodnicy Bielawy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 384,  
3. proponowanych stanowisk dokumentacyjnych:  
a. Kamieniołom  
w Kamieniczkach,  
b. Skałka serpentynitowa.  

Uwaga zasadna, uwzględniona poprzez wprowadzenie 
ich do zapisów w Rozdziale Przestrzenny wymiar 
polityki rozwoju. 

2. P Uwzględnienie planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego w zakresie 
zasad zagospodarowania dla obszarów funkcjonalnych obowiązujących dla gmin:  
a. utrzymanie rezerw terenowych na cele transportowe po zlikwidowanych liniach kolejowych, w 
celu zapewnienia możliwości realizacji inwestycji transportowych w pasie terenu o dogodnej 
geometrii oraz pochyleniach podłużnych, głównie z myślą 
o możliwości realizacji na tych odcinkach inwestycji takich jak: Kolej Dużych Prędkości Wrocław – 
Praga, odbudowa linii kolejowych, budowa dróg rowerowych, budowa dróg. Zasada dotyczy 
inwestycji – linia kolejowa nr 318 Srebrna Góra – Bielawa Zachodnia;  
b. uwzględnienie przebiegu  
i funkcji korytarzy ekologicznych o znaczeniu ponadlokalnym w lokalnych dokumentach 
planistycznych oraz działaniach należących do kompetencji gminy. Wyznaczone na rysunkach 
Planu nr 2 i 3 korytarze ekologiczne mają przebieg orientacyjny - szczegółowy przebieg i 
szczegółowe zasady zagospodarowania korytarzy ekologicznych należy wyznaczać w lokalnych 
opracowaniach planistycznych w oparciu o aktualne opracowania ekofizjograficzne i 
inwentaryzacje przyrodnicze, z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań przestrzennych;  
c. zwiększanie lesistości lądowych korytarzy ekologicznych w celu odzyskania ich drożności 
(docelowa odległość między płatami lasów, zadrzewień lub zakrzaczeń nie powinna przekraczać 
kilkuset metrów do 1 km i nie powinna być przecięta innymi barierami dla zwierząt); nie należy 
zalesiać cennych przyrodniczo obszarów otwartych, takich jak turzycowiska, bogate zespoły 
łąkowe, obszary podmokłe oraz osi i ciągów widokowych;  

Uwaga zasadna, uwzględniona poprzez uzupełnienie 
modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej Gminy 
Bielawa 
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Lp. FZ* Treść uwagi Sposób rozpatrzenia 

d. wskazanie w studiach gmin obszarów planowanych do rozwoju turystyki i rekreacji, które należy 
wyznaczyć na podstawie szczegółowych analiz przyrodniczych, krajobrazowych, fizjograficznych i 
kulturowych przyjmując następujące zasady ich turystycznego udostępniania:  

• w obszarach chronionych realizacja infrastruktury turystycznej zgodnie z zasadami prawnej 
ochrony tworzących je zasobów,  

• w terenach zurbanizowanych realizacja zagospodarowania turystycznego przez uzupełnianie 
luk w istniejącej zabudowie, jej kontynuację, adaptację lub proturystyczną rewitalizację 
zdegradowanych obszarów,  

• w obszarach otwartych pod warunkiem zachowania walorów przyrodniczych, 
krajobrazowych i kulturowych terenu oraz zapewnienia indywidualnych rozwiązań w zakresie 
infrastruktury technicznej na terenach położonych poza zasięgiem istniejących mediów. 

3. P Wnioskuje się również o uwzględnienie w projekcie „Strategii Rozwoju Gminy Bielawa na lata 
2022-2030” następujących postulatów, zawartych w Planie zagospodarowania przestrzennego 
województwa dolnośląskiego dla obszaru objętego ww. opracowaniem:  

1. Uwzględnienie w dokumentach gminnych polityki rozwoju zawartej  
w Strategii Rozwoju Sudety 2030.  

2. Uwzględnienie ograniczeń dla rozwoju energetyki wiatrowej wynikających  
z dokumentu wspomagającego politykę Zarządu Województwa Dolnośląskiego w zakresie 
energetyki ze źródeł odnawialnych - „Studium przestrzennych uwarunkowań rozwoju energetyki 
wiatrowej  
w województwie dolnośląskim”.  

3. Uwzględnienie preferencji dla lokalizacji elektrowni fotowoltaicznych na obszarach:  
a. położonych w sąsiedztwie dróg i linii elektroenergetycznych,  

b. niskim nachyleniu terenu – obszary nizinne,  
c. wysokim nasłonecznieniu,  

d. nieużytków i gleb nieprzydatnych rolniczo, oraz na dachach obiektów 
wielkopowierzchniowych. 

4. Uwzględnienie 
w studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego możliwości realizacji inwestycji: Budowa 
obwodnicy Bielawy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 384. – rysunek struktury.  
5. Uwzględnienie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
możliwości realizacji inwestycji: Rewitalizacja linii kolejowej nr 341 na odcinku Dzierżoniów – 
Bielawa Zachodnia.  
Ponadto zgodnie z Koncepcją sieci głównych tras rowerowych w województwie dolnośląskim – 
DOLNOŚLĄSKA CYKLOSTRADA, zatwierdzoną Uchwałą Nr 4422/VI/21 Zarządu Województwa 
Dolnośląskiego z dnia 19.10.2021, stanowiącą najbardziej aktualne kierunki polityki rowerowej 

 Uwaga zasadna, uwzględniona poprzez uzupełnienie 
modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej Gminy 
Bielawa 
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Lp. FZ* Treść uwagi Sposób rozpatrzenia 

województwa dolnośląskiego, właściwe do stosowania  
w dokumentach szczebla lokalnego, zasadne jest uwzględnienie w projekcie międzynarodowej 
trasy rowerowej Trasy EuroVelo 9, R-9 Ząbkowice Śląskie-Pieszyce 

4. P Wskazane jest uwzględnienie w projekcie „Strategii Rozwoju Gminy Bielawa na lata 2022-2030” 
następujących elementów:  
lokalizacji gminy Bielawa  
w granicach:  
a. Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym  
w granicach strefy I Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego,  
b. Sudeckiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym  
w granicach strefy górskiej  
w Sudeckim Obszarze Funkcjonalnym,  
c. przygranicznego obszaru funkcjonalnego,  
d. obszaru funkcjonalnego cennego przyrodniczo. 

Uwaga zasadna, uwzględniona poprzez uzupełnienie 
modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej Gminy 
Bielawa 
 
 

5. P Wskazane jest uwzględnienie w projekcie „Strategii Rozwoju Gminy Bielawa na lata 2022-2030” 
następujących elementów:  
proponowanych stanowisk dokumentacyjnych:  
a. Kamieniołom  
w Kamieniczkach,  
b. Skałka serpentynitowa 

Uwaga zasadna, uwzględniona poprzez uzupełnienie 
modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej Gminy 
Bielawa 

6. P Wskazane jest uwzględnienie w projekcie „Strategii Rozwoju Gminy Bielawa na lata 2022-2030” 
następujących elementów: granic i zasad zagospodarowania obszarów funkcjonalnych w zakresie 
obszaru funkcjonalnego cennego przyrodniczo, obszarów uzupełniających – granic lądowego 
korytarza ekologicznego o znaczeniu międzynarodowym GKZ-7B Góry Złote - Góry Sowie 

Uwaga zasadna, uwzględniona poprzez uzupełnienie 
modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej Gminy 
Bielawa 
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Lp. FZ* Treść uwagi Sposób rozpatrzenia 

7. P Wskazane jest uwzględnienie w projekcie „Strategii Rozwoju Gminy Bielawa na lata 2022-2030” 
następujących elementów:  
inwestycji celu publicznego  
o znaczeniu ponadlokalnym:  
a. kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz 
przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich – ustalenie;  
b. uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - 
etap II – WIK Dzierżoniów. Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej Oczyszczalni Piława 
Dolna;  
c. budowa kanalizacji sanitarnej Bielawy – ustalenie;  
d. uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - 
etap II – ustalenie;  
e. rewitalizacja linii kolejowej nr 341 na odcinku Dzierżoniów – Bielawa Zachodnia – ustalenie;  
f. modernizacja kompostowni mająca na celu polepszenie jakości kompostu oraz ewentualnie w 
przyszłości uzyskanie produktu tracącego status odpadu, ul. Ceglana 10, Bielawa – ustalenie;  
g. modernizacja procesu MBP poprzez ulepszenie procesu biologicznego oraz mechanicznego 
(urządzeń stacjonarnych i mobilnych, budynków hali, namiotów kompostowych), ul. Ceglana 10, 
58-260 Bielawa – ustalenie;  
h. inwestycje liniowe towarzyszące zagospodarowaniu złóż gazu ziemnego – postulat;  
i. budowa linii 110 kV relacji: Bielawa – Ząbkowice (Bielawa –Dzierżoniów – Ząbkowice) – postulat;  
j. modernizacja lub przebudowa linii 110 kV: S-281 relacji R-Dzierżoniów w kier. R-Świdnica – 
postulat; 

Uwaga zasadna, uwzględniona poprzez uzupełnienie 
modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej Gminy 
Bielawa 
 
 

8. P Uwzględnić w strategii rozwoju: plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy; plany 
zarządzania ryzykiem powodziowym; plany przeciwdziałania skutkom suszy. (Uwagi Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu) 

Uwaga zasadna, uwzględniona 
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Lp. FZ* Treść uwagi Sposób rozpatrzenia 

 
9. 

P Dla cieków występujących na terenie gminy Bielawa wyznaczyć obszary szczególnego zagrożenia 
powodzią 

Uwaga zasadna, uwzględniona 

10 P Uzupełnienie przedmiotowego projektu Strategii poprzez uwzględnienie, na mocy ww. art. 326 
ust. 1 ustawy Prawo wodne, ustaleń Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry 
oraz ewentualnie dodatkowo ustaleń wynikających z projektu IlaPGW. Decyzję co do 
ewentualnego uwzględnienia w Strategii ustaleń projektu IlaPGW pozostawiamy władzom Gminy. 
. (Uwagi Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu) 

Uwaga zasadna, uwzględniona 
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Lp. FZ* Treść uwagi Sposób rozpatrzenia 

11. P W Strategii należy umieścić zapis o występowaniu cieków naturalnych na terenie gminy oraz 

urządzeniach melioracji wodnych - sieć drenarska oraz rowy melioracyjne w dalszej kolejności 

nadmienić, że stosownie do art. 205 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., 

poz. 2233 ze zm.), utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych 

właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na 

terenie gminy lub związku spółek wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na 

terenie gminy - do tej spółki lub tego związku spółek wodnych. Obowiązek ten obejmuje 

eksploatację, konserwację oraz remont w celu zachowania funkcji urządzeń wodnych. . (Uwagi 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu) 
 

Uwaga zasadna, uwzględniona 

12. P Należałoby odnieść się do zapisów VI Aktualizacji krajowego programu oczyszczania ścieków 
komunalnych (VI AKPOŚK) w zakresie braku zgodności z warunkami dyrektywy 91/271/EWG oraz 
planowanych inwestycji (m.in. rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielawie, przyłączanie 
mieszkańców do sieci kanalizacyjnej) mających zapewnić spełnianie wymagań dyrektywy, wskazane 
byłoby uzupełnienie informacji na temat ujęcia wód, z którego zaopatrywani są mieszkańcy, 
służącego do zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę. (Uwagi Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu) 

Uwaga zasadna, uwzględniona 
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13. P Uwzględnienie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia 
Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1938) 
gdzie zostały zidentyfikowane główne cele zarządzania ryzykiem powodziowym, w tym cel główny 
obejmujący zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego, a w jego zakresie cel szczegółowy 
określono, jako wyeliminowanie lub unikanie wzrostu zagospodarowania na obszarach 
szczególnego zagrożenia powodzią. (Uwagi Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu) 

Uwaga zasadna, uwzględniona 

14. P Dodać informację na temat przeprowadzonych warsztatów strategicznych Uwaga zasadna, uwzględniona 

15. P Zmienić odpowiedzialność z Rady Miejskiej na Urząd Miejski – w tabeli jednostki odpowiedzialne 
za wdrożenie strategii 

Uwaga odrzucona, zasadna zmiana z odpowiedzialności 
z Rady Miejskiej na Burmistrza 

16. U Dodać projekt ponadregionalny w obszarze turystyki (jako flagowy) – Ścieżka w chmurach Uwaga odrzucona, projekt wymiarze lokalnym, brak 
uzasadnienia regionalnego  

17. U Opracować i wdrożyć projekt ekologiczny – Nowoczesne Źródła ciepła zawierająca się w już istniejących zapisach projektu 
Strategii 

18. U Zmiana wizji – jako dobre miejsce do życia zawierająca się w już istniejących zapisach projektu 
Strategii 

19. U Promocja Bielawy jako – JEZIORO w GÓRACH lub PLAŻA w GÓRACH SOWICH zawierająca się w już istniejących zapisach projektu 
Strategii 

20. U Utworzenie Centrum Turystycznego przy jeziorze – parking, rowery, gastronomia, punkt informacji 
turystycznej, przewodnicy, tablice itp. 

zawierająca się w już istniejących zapisach projektu 
Strategii 

21. U Projekt – rozwój social mediów Bielawy – jako centrum Gór Sowich zawierająca się w już istniejących zapisach projektu 
Strategii 

22. U Utworzenie Centrum Organizacji pozarządowych w Bielawie w jednym miejscu Uwaga odrzucona, centrum takie już funkcjonuje na 
terenie Gminy Bielawa 

* FZ – forma zgłoszenia uwagi: U – ustnie, P − pisemnie 


