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1.  Organizacja przebiegu konsultacji społecznych  
projektu Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. 

1.1. Cel konsultacji społecznych projektu Strategii  

Celem procesu konsultacji projektu Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. było 
zainteresowanie oraz zaangażowanie jak najszerszego grona osób w strategiczną dyskusję nt. przyszłości 
rozwoju regionu. Proces konsultacji projektu Strategii, tak ważny dla zagwarantowania społeczeństwu 
województwa opolskiego możliwości wypowiedzenia się w sprawach kluczowych dla dalszego rozwoju 
regionu, był czasem konstruktywnej dyskusji, być może nie zawsze łatwej, lecz prowadzącej do 
optymalnych rozwiązań. Opinie wyrażane w toku działań konsultacyjnych stanowią głos obywatelski 
różnych środowisk w dyskusji nad dokumentem i urzeczywistniają ideę partnerstwa między władzą 
samorządową a społecznością regionalną. Legitymacja społeczna jest nieodzownym elementem 
warunkującym możliwość skutecznego realizowania założeń polityki rozwoju zawartej w najważniejszym 
regionalnym dokumencie strategicznym, jakim jest strategia rozwoju województwa. 

1.2. Regulamin Konsultacji społecznych projektu Strategii  

Przebieg konsultacji został określony na podstawie Regulaminu konsultacji społecznych projektu 
Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r., przyjętego uchwałą Zarządu Województwa 
Opolskiego Nr 2733/2012 z 12 września 2012 r. Regulamin określił zasady i tryb przeprowadzania 
konsultacji społecznych oraz sprecyzował zadania i obowiązki organu inicjującego konsultacje społeczne 
projektu dokumentu.  

Ustalenia regulaminu wypełniają zarówno obowiązek wynikający z ustawy o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju1 i ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko2 w sprawie sposobu konsultacji 
strategii rozwoju, są również odzwierciedleniem dobrych praktyk mających na celu budowanie 
obywatelskiego społeczeństwa regionu poprzez umożliwienie jego członkom włączenie się w proces 
ustalania kierunków rozwoju województwa. Podkreślić przy tym należy, że konsultacje społeczne projektu 
Strategii mają charakter opiniodawczy. 

Zgodnie z przyjętymi w Regulaminie zasadami Zarząd Województwa Opolskiego podał do publicznej 
wiadomości informację o rozpoczęciu konsultacji poprzez ogłoszenia w Nowej Trybunie Opolskiej oraz 
opolskim wydaniu Gazety Wyborczej, które ukazały się 5 października 2012 r. Informacja ta została 
jednocześnie rozpowszechniona za pośrednictwem strony internetowej samorządu województwa 
www.opolskie.pl oraz została przekazana do samorządów lokalnych i administracji rządowej, 
przedstawicieli opolskiego środowiska naukowego, biznesowego, politycznego, przedstawicieli organizacji 
pozarządowych oraz przedstawicieli samorządu gospodarczego.  

                                                 
1
 Dz. U. 2006 Nr 227 poz. 1658 z późn. zmianami 

2
 Dz. U. Nr 199, poz. 1227 
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1.3. Ramy czasowe procesu konsultacji społecznych projektu Strategii  

Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Opolskiego konsultacje społeczne projektu Strategii 
Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. trwały od 5 października do 21 listopada 2012 r. W celu 
dotarcia z projektem dokumentu do jak najszerszego kręgu osób w dniach od 5 października do 12 
listopada 2012 r. przeprowadzono szereg spotkań w powiatach województwa opolskiego oraz w siedzibie 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (Tabela 1) 

Z uwagi na przyjęcie 29 października 2012 r. projektu prognozy oddziaływania na środowisko 
projektu Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. początkowo założony termin zakończenia 
konsultacji społecznych (12.11.2012 r.), uległ wydłużeniu do 21 listopada 2012 r. Zmiana ta była związana 
z potrzebą zapewnienia ustawowo wyznaczonego czasu na konsultacje projektu Strategii wraz z oceną jej 
wpływu na środowisko. Dodatkowo w terminie 20-26.11.2012 r. odbyły się spotkania Komisji Sejmiku 
Województwa Opolskiego kończące proces konsultacji społecznych. 

Informacja o możliwości składania uwag do obu ww. dokumentów została upubliczniona 31 
października br. w prasie, analogicznie jak sam projekt Strategii, a także poprzez stronę internetową 
samorządu województwa www.opolskie.pl  

Tabela 1. Zestawienie spotkań w ramach konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa 
Opolskiego do 2020 r. 

Lp. DATA MIEJSCE ADRESACI SPOTKANIA 

1. 15.10.2012 r. Opole Spotkanie z zespołem ekspertów regionalnych 

2. 19.10.2012 r. Opole 
Spotkanie członków Zespołu ds. aktualizacji SRWO, 
działających w jego ramach podzespołów oraz przedstawicieli 
środowiska naukowego 

3. 05.11.2012 r. Opole Spotkanie z parlamentarzystami oraz opolskimi politykami 

4. 05.11.2012 r. Opole Spotkanie ze środowiskiem kultury 

5. 07.11.2012 r. Opole 
Spotkanie z przedstawicielami Miasta Opola oraz powiatu 
opolskiego i krapkowickiego 

6. 08.11.2012 r. Prudnik 
Spotkanie z przedstawicielami powiatu nyskiego, prudnickiego 
i głubczyckiego 

7.  09.11.2012 r. Namysłów 
Spotkanie z przedstawicielami powiatu brzeskiego, 
namysłowskiego i kluczborskiego 

8. 12.11.2012 r. Strzelce Opolskie 
Spotkanie z przedstawicielami powiatu kędzierzyńsko-
kozielskiego, strzeleckiego i oleskiego 

9. 16.11.2012 r. Opole 
Spotkanie z przedstawicielami Rady Działalności Pożytku 
Publicznego Województwa Opolskiego 

10. 20.11.2012 r. Opole Spotkanie z przedstawicielami środowiska przyrodniczego 

11. 20-26.11.2012 r. Opole Komisje Sejmiku Województwa Opolskiego 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych spotkań. 

Uwagi do projektu Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. można było składać 
za pośrednictwem formularza konsultacyjnego, zamieszczonego na stronie internetowej samorządu 
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województwa opolskiego www.opolskie.pl. Wypełnione formularze należało przesyłać drogą mailową na 
adres rsr@opolskie.pl; drogą pocztową na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, 
ul. Piastowska 14 45-082 Opole lub składać osobiście w siedzibie Departamentu Polityki Regionalnej 
i Przestrzennej przy ul. Piastowskiej 12, piętro II, pok. 25. 

2.  Statystyka procesu konsultacji społecznych projektu  
Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. 

W trakcie procesu konsultacji społecznych projektu Strategii otrzymano 549 uwagi, zgłoszone przez 
ponad 100 podmiotów, w tym: 

− jednostki samorządu terytorialnego,  

− instytucje administracji rządowej  

− przedstawicieli środowisk przyrodniczych,  

− przedstawicieli Sejmiku Województwa Opolskiego i polityków,  

− osoby reprezentujące środowisko naukowe,  

− podmioty reprezentujące samorząd województwa opolskiego 

− podmioty reprezentujące organizacje pozarządowe, w tym lokalne grupy działania,  

− środowisko katolickie,  

− podmioty gospodarcze,  

− media,  

− osoby fizyczne.  

Uwagi przesyłane były przede wszystkim drogą mailową i tradycyjną za pośrednictwem formularza 
konsultacyjnego, a także protokołowane podczas spotkań konsultacyjnych. 

Tabela 2. Liczba uwag w układzie poszczególnych rozdziałów projektu Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego 
do 2020 r. 

Miejsce w dokumencie Liczba uwag 

Rozdział 1. Podstawowe założenia opracowania Strategii 4 

Rozdział 2. Uwarunkowania społeczne, gospodarcze i przestrzenne rozwoju województwa 99 

Rozdział 3.Analiza SWOT 13 

Rozdział 4.Poziomy planowania rozwoju województwa 375 

Rozdział 5. System realizacji Strategii 8 

Mapa „Bieguny wzrostu i obszary problemowe w Województwie Opolskim – podejście terytorialne” 7 

Uwagi ogólne 43 

Ogółem 549 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o uwagi, które wpłynęły do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. 
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1) Sposób i kryteria rozpatrywania uwag zgłoszonych w procesie konsultacji 
społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. 

Wszystkie zgłoszone w procesie konsultacji społecznych uwagi do projektu Strategii zostały 
zestawione w tabeli w celu właściwego ich usystematyzowania w oparciu o przyjęty podział na obszary 
(zgodnie z tabelą 3).  

Tabela 3. Przyjęta struktura podziału uwag 

Główny obszar Doszczegółowienie obszaru 

Rozdział 1. Podstawowe założenia opracowania Strategii - 

synteza diagnozy 

wymiar terytorialny 
Rozdział 2. Uwarunkowania społeczne, gospodarcze i przestrzenne 

rozwoju województwa 

specjalizacje 

Rozdział 3.Analiza SWOT - 

wizja 

wyzwania 

cele oraz działania 
Rozdział 4.Poziomy planowania rozwoju województwa 

wskaźniki 

Rozdział 5. System realizacji Strategii - 

Mapa „Bieguny wzrostu i obszary problemowe w Województwie 
Opolskim – podejście terytorialne” 

- 

Uwagi ogólne - 

Źródło: Opracowanie własne. 

Tabela umożliwia identyfikację osób i podmiotów zgłaszających uwagi, przedstawia treść wszystkich 
uwag oraz ich odniesienie do miejsca w Strategii. Zgrupowanie uwag w oparciu o obszary oparte na 
strukturze projektu Strategii pozwala na ich bezpośrednie skonfrontowanie z zapisami konsultowanego 
dokumentu. Przy rozpatrywaniu uwag przyjęto metodologię, która została wskazana na schemacie 1.  

Schemat 1. Przyjęta metodologia rozpatrywania uwag zgłoszonych w procesie konsultacji społecznych projektu 
Strategii 
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Źródło: Opracowanie własne. 

W przypadku uwag, które zostały uwzględnione nie wskazuje się kryterium i uzasadnienia, 
w uzasadnionych przypadkach uwagi opatrzone są komentarzem. W przypadku uwag, które zostały 
uwzględnione częściowo lub nie zostały uwzględnione każdorazowo wskazane jest kryterium 
rozpatrywania uwagi oraz uzasadnienie. Kryteria rozpatrywania uwag zgłoszonych do projektu Strategii 
zostały przedstawione w tabeli 4. 

Tabela 4. Kryteria rozpatrywania uwag zgłoszonych w procesie konsultacji społecznych projektu Strategii 

NAZWA KRYTERIUM OPIS 

I. Uwarunkowania 

opracowania 

dokumentu 

− Europejskie i krajowe dokumenty strategiczne (m.in. Strategia UE Europa 2020, 
Strategia Rozwoju Kraju 2020); 

− Podejście terytorialne (na podstawie m.in. Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 
2010-2020: Regiony, Miasta Obszary Wiejskie, Koncepcji Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju 2030, wyników badań i analiz Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego): 

• ośrodek wojewódzki wraz z obszarem funkcjonalnym, 

• miasta wymagające restrukturyzacji i rewitalizacji, 

• obszary wiejskie wymagające wsparcia procesów rozwojowych, 

• obszary przygraniczne; 

− Specjalizacje regionalne; 

− Statystyka publiczna; 

− Wyniki badań; 

− Prawodawstwo polskie i europejskie. 

II. Spójność 

wewnętrzna 

dokumentu 

− Utrzymanie i zapewnienie spójności zapisów dokumentu mające na celu 
wyeliminowanie sprzeczności pomiędzy poszczególnymi częściami dokumentu; 

− Horyzontalność zagadnień zawartych w celach strategicznych 1-7 (kwestie poruszane 
w tych celach odnoszą się do całego obszaru województwa); 

− Ukierunkowanie terytorialne zagadnień zawartych w celach 8-10 (działania 
adresowane są do aglomeracji opolskiej, obszarów miejskich i obszarów wiejskich, 
przy czym kwestie ujęte w celach horyzontalnych odnoszą się także do tych 
obszarów). 

Uwaga uwzględniona Uwaga nieuwzględniona Uwaga uwzględniona 

częściowo  

Uwarunkowania opracowania 
dokumentu 

Spójność wewnętrzna 
dokumentu 

Poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
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III. Poziom 

szczegółowości 

zapisów 

dokumentu 

− Strategiczny i kierunkowy charakter dokumentu nie pozwala na wprowadzanie treści 
zbyt szczegółowych. Tego typu uwagi mogą być zgłaszane do wprowadzenia 
w dokumentach będących instrumentami realizacji Strategii takich jak np.: 
regionalne strategie sektorowe (m.in. Regionalna Strategia Innowacji WO), programy 
rozwoju (m.in. Program Specjalnej Strefy Demograficznej) i inne; 

− Postulaty SRWO powinny być zwięzłe i syntetyczne. 

Źródło: Opracowanie własne. 

W celu poprawy wartości merytorycznej SRWO, dokonano autopoprawek polegających m.in. na 
korektach redakcyjnych, aktualizacji niektórych danych statystycznych. 
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4.  Zestawienie uwag do projektu Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. wraz z rozpatrzeniem 
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Uwagi do Rozdziału 1. „Podstawowe założenia opracowania Strategii” 
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Nr 
uwagi 

Podmiot zgłaszający 
Nr i nazwa podrozdziału  

SRWO, s. […] 
Propozycja zmiany/zgłaszana uwaga Status uwagi wraz z uzasadnieniem ZWO 

1 2 3 4 5 

Rozdział 1. Podstawowe założenia opracowania Strategii 

1. DEPARTAMENT 
ROLNICTWA I ROZWOJU 
WSI, UMWO 

Strona 10 
Rozdział 1.1. Wymiar unijny 

Proponuje się dopisać w ostatnim akapicie, 3 punkcie: 
w zakresie klimatu i energetyki zmniejszenie emisji CO2 
(indeks dolny a nie górny w CO2) o 20%, zwiększenie udziału 
odnawialnych źródeł energii (dodać: w zużyciu energii 
końcowej) do 20% oraz poprawa efektywności 
energetycznej o 20%. 

Uwaga uwzględniona 

2. GMINA KĘDZIERZYN-
KOŹLE, URZĄD MIASTA 
 KĘDZIERZYN-KOŹLE 

Strona 15 
Rozdział 1.3. Wymiar 
ponadregionalny  

Uzupełnienie treści: należy odnieść się do konkretnych 
zapisów Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego oraz 
Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego, a także 
przywołać zapisy Strategii Łódzkiego, Wielkopolskiego 
w kontekście współpracy ponad regionalnej z 
województwem opolskim. 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
W dokumencie uwzględniono wymiar ponadregionalny,  
odniesiono się do Założeń Strategii Rozwoju Polski 
Zachodniej i Strategii Systemowej Współpracy 
Ugrupowania Tritia, które dotyczą współpracy 
ponadregionalnej. Dodatkowe odniesienie się do 
konkretnych zapisów strategii rozwoju sąsiednich 
województw nie jest tym samym konieczne. 

3. URZĄD MIASTA OPOLA Strona 15 
Rozdział 1.3. Wymiar 
ponadregionalny 

Mowa o bezpieczeństwie przeciwpowodziowym bez 
wskazania granic podziału odpowiedzialności podmiotów 
zaangażowanych w działania w tym zakresie i zasad 
partycypacji w kosztach. 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 
W przedmiotowym rozdziale zostały ujęte podstawowe 
założenia w zakresie wymiaru ponadregionalnego.  

4. URZĄD MARSZAŁKOWSKI 
W ŁODZI , DEPARTAMENT 
POLITYKI REGIONALNEJ 
(DALEJ:DPR) 

Strona 15 
Rozdział 1.3. Wymiar 
ponadregionalny 

W rozdziale dotyczącym współpracy ponadregionalnej 
sugeruje się wskazać możliwość podjęcia współpracy 
pomiędzy województwem opolskim i łódzkim na rzecz 
pasma kulturowo- turystycznego wykorzystującego walory 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
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AL. PIŁSUDSKIEGO 8 
90-051 ŁÓDŹ 
ARTUR STELMACH 
DYREKTOR DPR 

przyrodnicze i kulturowe obszarów położonych w dolinie 
rzeki Warty, w skład której wchodzi także Prosna oraz 
Załęczański Park Krajobrazowy. Realizacja przedmiotowej 
współpracy może przyczynić się do wzmocnienia 
ponadregionalnych powiązań funkcjonalnych na tym 
obszarze na co również wskazuje projekt aktualizacji 
Strategii Rozwoju województwa Łódzkiego na lata 2007-
2020 w rozdziale poświęconym współpracy 
ponadregionalnej (projekt dostępny na stronie: 
www.strategia.lodzkie.pl) 

Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 
W przedmiotowym rozdziale zostały ujęte podstawowe 
założenia w zakresie wymiaru ponadregionalnego.   
SRWO uwzględnia współpracę pomiędzy województwami. 
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Uwagi do Rozdziału 2. „Uwarunkowania społeczne, gospodarcze i przestrzenne rozwoju województwa” 
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Nr 
uwagi 

Podmiot zgłaszający 
Nr i nazwa podrozdziału  

SRWO, s. […] 
Propozycja zmiany/zgłaszana uwaga Status uwagi wraz z uzasadnieniem ZWO 

1 2 3 4 5 

Rozdział 2. Uwarunkowania społeczne, gospodarcze i przestrzenne rozwoju województwa 

5. WICESTAROSTA 
POWIATU 
KĘDZIERZYŃSKO-
KOZIELSKIEGO  
GABRIELA TOMIK 

Strona 17 
Rozdział 2.1. Synteza 
diagnozy społeczno-
gospodarczej 

Poszerzyć listę szkół i placówek o znaczeniu regionalnym o: Zespół Szkól 
Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu. 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie:  
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych, tym 
samym dokument nie zawiera listy szkół i placówek 
o znaczeniu regionalnym. 

6. SPOTKANIA MAŁŻEŃSKIE 
OŚRODEK OPOLSKI 

Strona 17-60 
Rozdział 2 Uwarunkowania 
społeczne, gospodarcze 
i przestrzenne rozwoju 
województwa 
 
 

Prosimy o uzupełnienie rozdziału II dokumentu ”Strategia rozwoju 
województwa opolskiego do 2020 roku” o informacje dotyczące kondycji 
rodzin w regionie, w tym m.in. o informacje dotyczące liczby małżeństw 
zawartych, rozwiązanych i w tym w separacji.  Zmniejszająca się od lat 
liczba małżeństw zawieranych, przy jednocześnie wzrastającej liczbie 
rozwodów i separacji ma niewątpliwie związek z określoną dla regionu 
„katastrofą demograficzną”.  
Obserwowany od lat kryzys rodziny, który w kolejnych latach ma 
charakter pogłębiający – będzie miał swoje konsekwencje w liczbie 
rodzących się dzieci na Opolszczyźnie. 

Uwaga uwzględniona 

7. STOWARZYSZENIE 
RODZIN KATOLICKICH  
DIECEZJI OPOLSKIEJ 

Strona 17-60 
Rozdział 2 Uwarunkowania 
społeczne, gospodarcze 
i przestrzenne rozwoju 
województwa  
 

Proponuje się uzupełnienie treści zawartych w rozdziale II „Strategii 
rozwoju województwa opolskiego do 2020” o dane dotyczące kondycji 
rodzin w regionie. Rocznik statystyczny województwa opolskiego 
publikuje informacje o liczbie małżeństw zawartych i rozwiązanych. 
W perspektywie „katastrofy demograficznej” informacje te wskazują na 
istotny problem jakim jest zmniejszająca się od lat liczba małżeństw 
zawieranych, przy jednocześnie wzrastającej liczbie małżeństw 
rozwiązanych. Z badań prowadzonych wśród małżonków wynika, iż tylko 
małżeństwa o dobrej kondycji są nastawione na posiadanie potomstwa. 
Tzw. związki nieformalne i rodziny niepełne w zdecydowanej większości 
są nastawione na nieposiadanie dzieci. Ponadto wysoka migracja 

Uwaga uwzględniona 
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Nr 
uwagi 

Podmiot zgłaszający 
Nr i nazwa podrozdziału  

SRWO, s. […] 
Propozycja zmiany/zgłaszana uwaga Status uwagi wraz z uzasadnieniem ZWO 

1 2 3 4 5 

Rozdział 2. Uwarunkowania społeczne, gospodarcze i przestrzenne rozwoju województwa 

skutkująca nierzadko m.in. rozpadem małżeństwa, a na pewno 
osłabieniem więzi małżeńskich i zbytnim obciążeniem małżonka 
obowiązkami, nie sprzyja decyzjom o poczęciu kolejnych dzieci. 

8. GMINA NYSA, URZĄD 
MIEJSKI W NYSIE  
BURMISTRZ NYSY  
JOLANTA BARSKA 

Strona. 20 
Rozdział 2.1. 
„Województwo opolskie 
jest regionem o korzystnych 
warunkach do zamieszkania 
i wysokiej jakości życia”  
Pierwszy akapit w 
podrozdziale. 

- „Wysoki poziom życia gospodarstw domowych, wysoki poziom 
dochodów rozporządzalnych i konsumpcji oraz wysoki poziom 
zaspokojenia potrzeb, zwłaszcza w sferze infrastruktury społecznej to 
wyróżniki województwa opolskiego. Do głównych jego atutów należą 
ponadto dogodne położenie, relatywnie dobra dostępność 
komunikacyjna, korzystne warunki klimatyczne oraz wysoki poziom życia 
i bezpieczeństwa jego mieszkańców.”  
Zapis wydaje się pozostawać w sprzeczności z wynikami diagnozy, 
szczególnie w kwestii problemów demograficznych (np. gdyby sytuacja 
była tak dobra nie byłoby tyle migracji). 
Np. str.30 zdanie” Województwo opolskie należy do regionów o średnim 
poziomie rozwoju i relatywnie wolnym tempie wzrostu gospodarczego”. 
Np. str.32 treść: (…) fakt bardzo słabego rozwoju usług (…)”. 
WO wg rankingu opublikowanego przez Tygodnik Wprost jest na 
I miejscu w kraju pod względem jakości świadczonych usług. 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie:  
SRWO nie jest wewnętrznie sprzeczna. Zapisy 
znajdują potwierdzenie w danych pochodzących 
z systemu statystyki publicznej, o którym mowa 
w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. 
o statystyce publicznej z późn. Zm. Oraz 
w badaniach społecznych (Diagnoza społeczna, 
raporty: Czapiński J., Panek T. (red.)) 
 

9. ANDRZEJ MAZUR 
RADNY WOJEWÓDZTWA 
OPOLSKIEGO 

Strona 21 
Rozdział 2.1. 
„Ukształtowana 
historycznie 
wielonarodowość 
i wielokulturowość regionu 
stanowią wyrazistą część 
obecnego wizerunku 
województwa opolskiego” 

Rozdział ten jest niezgodny z obecnie obowiązującym spojrzeniem na 
tzw. wielokulturowość regionów europejskich.  
1. Niezgodność z wynikami rozmów polsko niemieckich na temat 

przywrócenia praw mniejszości polskiej w Niemczech, który 
zakończył się słynna wypowiedzią Pani Kanclerz Merckel, w której 
wygłosiła sentencję, że Europa nie jest ani wielonarodowa, ani 
wielokulturowa, lecz jest Europą Wieloetniczną. 

2. Nowoczesne podejście do tematu wielokulturowości Śląska zawarte 
jest w referacie wygłoszonym na VIII Seminarium Śląskim 26.09.2003 
roku w Kamieniu Śląskim, przez Michała Smolorza, wydrukowanym 
w Zeszytach Eichendorffa Nr 4; 2003 rok. Kserokopię tej pozycji 
literatury przekazałem osobiście do Departamentu Polityki 
Regionalnej UM w Opolu w dniu, w którym Sejmik Opolski Uchwalił 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: uwarunkowania zewnętrzne 
dokumentu, poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Wielokulturowość jest od lat niekwestionowanym 
wyróżnikiem województwa opolskiego.  
Na dzień 1 października 2012 roku dane dotyczące 
narodowości w przekroju wg województw nie były 
dostępne.  Powyższe wynika z harmonogramu 
publikowania danych statystycznych przyjętego 
przez służby statystyki publicznej, o których mowa 
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Nr 
uwagi 

Podmiot zgłaszający 
Nr i nazwa podrozdziału  

SRWO, s. […] 
Propozycja zmiany/zgłaszana uwaga Status uwagi wraz z uzasadnieniem ZWO 

1 2 3 4 5 

Rozdział 2. Uwarunkowania społeczne, gospodarcze i przestrzenne rozwoju województwa 

Harmonogram Prac nad NSRWO. 
Postuluję przeredagować tekst rozdziału w duchu zgodności z aktualną 
linią naukową w podmiotowej sprawie i w duchu oddania prawdy 
historycznej.  
Zacytowane w tym rozdziale dane demograficzne pochodzące ze spisu 
ludności są nieaktualne, a szacunkowa liczba obywateli Opolszczyzny 
deklarująca związki z Kresami Południowo-wschodnimi wynosi około 
300 000 osób i zasługuje na umieszczenie tej informacji nieco wyżej 
w tekście NSRWO niż to uczyniono. Poza tym bardzo istotna sprawa, 
którą prezentuję tu na wniosek Stowarzyszenia Kresowiaków w 
Kędzierzynie-Koźlu.  Kresowiacy życzą sobie, aby nazywać ich 
REPATRIANTAMI, a nie przesiedleńcami i z całą stanowczością postulują, 
aby to uwzględnić w zapisach strategii. Również mieszkańców 
Opolszczyzny pochodzących z innych regionów Polski proszę nazywać 
osadnikami, a nie przesiedleńcami. 

w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce 
publicznej z późn. Zm. Zacytowane w tym rozdziale 
dane demograficzne pochodzące ze spisu ludności 
nie były tym samym nieaktualne na moment 
rozpoczęcia konsultacji społecznych. 

10. GMINA STRZELCE 
OPOLSKIE 

Strona 21. 
Rozdział 2.1. 
„Ukształtowana 
historycznie 
wielonarodowość 
i wielokulturowość regionu 
stanowią wyrazistą część 
obecnego wizerunku 
województwa opolskiego” 

W sprawie narodowości użyto danych ze spisu 2002 r., natomiast przy 
liczbie ludności (na tej samej stronie!) już ze spisu 2011. 

Uwaga uwzględniona 
 
Komentarz: 
Na dzień 1 października 2012 roku dane dotyczące 
narodowości w przekroju wg województw nie były 
dostępne, były natomiast dostępne dane dotyczące 
liczby ludności. Powyższe wynika z harmonogramu 
publikowania danych statystycznych przyjętego 
przez służby statystyki publicznej, o których mowa 
w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce 
publicznej z późn. Zm. W związku z faktem, iż ww. 
dane zostały opublikowane już w trakcie procesu 
konsultacji SRWO, dane zaktualizowano.  

11. GMINA STRZELCE 
OPOLSKIE 

Strona 21. 
Rozdział 2.1. 
„Ukształtowana 

Fragment „...określało się jako Ślązacy” proponuję zmienić na 
„...narodowość śląską”. 
To nie to samo. 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: uwarunkowania opracowania 
dokumentu 
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Nr 
uwagi 

Podmiot zgłaszający 
Nr i nazwa podrozdziału  

SRWO, s. […] 
Propozycja zmiany/zgłaszana uwaga Status uwagi wraz z uzasadnieniem ZWO 

1 2 3 4 5 

Rozdział 2. Uwarunkowania społeczne, gospodarcze i przestrzenne rozwoju województwa 

historycznie 
wielonarodowość 
i wielokulturowość regionu 
stanowią wyrazistą część 
obecnego wizerunku 
województwa opolskiego” 

 
Uzasadnienie:  
W SRWO zastosowano zapisy przyjęte przez Urząd 
Statystyczny w Opolu. 
Dane zaktualizowano powołując się na zapisy 
„Raportu z wyników w województwie opolskim. 
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 
2011”, Opole 2012, Urząd Statystyczny w Opolu – 
rozdział dot. Struktury narodowo-etnicznej ludności 
(ISBN 978-83-895554-1-0). 

12. STANISŁAW SKAKUJ 
P.O. PREZESA REGIONU 
OPOLSKIEGO KONGRESU 
NOWEJ PRAWICY 

Strona 21-23 
Rozdział 2.1. 
„Województwo opolskie 
jest regionem, w którym 
liczba mieszkańców 
zmniejsza się”, „Przyrost 
naturalny w województwie 
opolskim należy do 
najniższych w kraju” 

Stwierdzone zjawisko depopulacji nie jest opatrzone solidną analizą 
przyczyn tego zjawiska. Skoro są skutki, to zadaniem polityków jest 
znalezienie odpowiedzi dlaczego do tego doszło? 
 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Synteza diagnozy społeczno-gospodarczej wskazuje 
przyczyny depopulacji w regionie. 

13. GMINA STRZELCE 
OPOLSKIE 

Strona 23 
Rozdział 2.1. „Przyrost 
naturalny w województwie 
opolskim” 

Da się zauważyć (wykres nr 4), że w województwie opolskim migracja 
zmniejszyła się obecnie w porównaniu do lat 70. I 80. Brak analizy czy jest 
to norma ogólnopolska, czy może wyróżnia to nasze województwo w 
skali kraju? 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. Wykres 
nr 4 ilustruje zjawiska dotyczące zmian 
demograficznych w województwie opolskim. 

14. URZĄD MIASTA OPOLA Strona 25 
Rozdział 2.1. „Migracje 
zagraniczne 

Nie jest do końca jasne czy w bilansie liczby mieszkańców emigrację 
zawieszoną dodano do emigracji zarobkowej. Istotne wydaje się 
uzupełnienie tej części dokumentu o informację dotyczącą liczby osób, 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: uwarunkowania opracowania 
dokumentu 



 
22 

Nr 
uwagi 

Podmiot zgłaszający 
Nr i nazwa podrozdziału  

SRWO, s. […] 
Propozycja zmiany/zgłaszana uwaga Status uwagi wraz z uzasadnieniem ZWO 

1 2 3 4 5 

Rozdział 2. Uwarunkowania społeczne, gospodarcze i przestrzenne rozwoju województwa 

w województwie opolskim 
mają wyjątkowo duże 
rozmiary” 

które nie korzystają z usług w naszym województwie.  
Uzasadnienie: 
W SRWO do emigracji zawieszonej nie dodano 
emigracji zarobkowej. Dane te w dokumencie 
zapisano oddzielnie. Z uwagi na brak danych 
statystycznych nie jest możliwe uzupełnienie 
zapisów SRWO o dane dotyczące liczby osób, które 
nie korzystają z usług w województwie opolskim. 

15. GMINA STRZELCE 
OPOLSKIE 

Strona 25-26 
Rozdział 2.1. „Silny wpływ 
na depopulację mają 
sąsiednie obszary 
metropolitalne” 

Pisze się „proces zasysania relatywnie skromnych zasobów do 
stosunkowo bliskich obszarów metropolitalnych”. Z tabeli nr 2 widać, 
że dotyczy to tylko jednego obszaru – Wrocławia. W kierunku Katowic to 
saldo jest prawie zerowe, a Gliwic nawet lekko dodatnie.  
W związku z tym: 

−  nie są prawdziwe podane przyczyny migracji: „niewystarczającą liczbę 
atrakcyjnych, bezpiecznych miejsc pracy w regionie, dających 
satysfakcjonujące możliwości zarobkowania” oraz „trudności 
w znalezieniu pracy zgodnej z posiadanymi kwalifikacjami i 
wykształceniem”. Gdzie, jak gdzie, ale w Gliwicach takich miejsc pracy 
jest mnóstwo, Widocznie Wrocław przyciąga czymś innym, warto 
jeszcze raz zastanowić się czym? 

− Czy utrzymanie zerowego/lekko dodatniego salda migracji 
z aglomeracją górnośląską nie powinno się uznać za mocna stronę 
województwa opolskiego? 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Przyczyny migracji z województwa opolskiego 
podano prawidłowo. Nie dotyczą one wyłącznie 
migracji wewnętrznych, ale także migracji 
zagranicznych. Dane dotyczące salda migracji 
w Tabeli 2 nie dotyczą aglomeracji górnośląskiej, 
a jedynie miasta Katowice, powiatu gliwickiego 
oraz miasta Gliwice. „Zerowe/ lekko dodatnie saldo 
migracji” nie stanowi mocnej strony województwa 
opolskiego. 

16. URZĄD MIASTA OPOLA Strona 31 
Rozdział 2.1. 
„Województwo opolskie 
należy do regionów o 
średnim poziomie rozwoju 
i relatywnie wolnym tempie 
wzrostu gospodarczego” 

W świetle informacji dotyczących tak niskiego poziomu rozwoju 
podregionu nyskiego wydaje się uzasadnione ujęcie w Strategii celów do 
niego adresowanych. 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu  
 
Uzasadnienie: 
Cele strategiczne wskazane w SRWO będą sprzyjały 
rozwojowi podregionu nyskiego. 
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Podmiot zgłaszający 
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17. GMINA NYSA, URZĄD 
MIEJSKI W NYSIE  
BURMISTRZ NYSY  
JOLANTA BARSKA 

Strona 31 
Rozdział 2.1. 
„Województwo opolskie 
należy do regionów o 
średnim poziomie rozwoju 
i relatywnie wolnym tempie 
wzrostu gospodarczego” 

„Podregion opolski należy do grupy obszarów o wysokim poziomie 
rozwoju (92,4% średniego poziomu w kraju, 18 miejsce), zaś podregion 
nyski do grupy o najniższym, statystycznym poziomie rozwoju w całym 
kraju (65,2% średniego poziomu w kraju, 55 miejsce na 66 
podregionów).” 
Brak źródła informacji o podregionie nyskim. 
 

Uwaga uwzględniona 
 

18. ANDRZEJ MAZUR 
RADNY WOJEWÓDZTWA 
OPOLSKIEGO 

Strona 31 
Rozdział 2.1. „Gospodarka 
województwa opolskiego 
jest silnie powiązana z 
gospodarką niemiecką” 

Zmienić tytuł podrozdziału „Gospodarka Województwa Opolskiego jest 
silnie powiązana z gospodarką niemiecką” Główne kierunki eksportu 
z Województwa Opolskiego to regiony Unii Europejskiej’  
Uzasadnienie: 
1.strategia regionalna kwalifikuje zjawiska gospodarcze i społeczne na 
poziomie regionalnym.  
Kwalifikacje zjawisk gospodarczych i społecznych na poziomie 
państwowym są właściwe jedynie dla poziomu krajowego, właściwego, 
zgodnie z Konstytucją, do oceny zjawisk na poziomie polityki 
zagranicznej. 2.Zapis w zawarty Strategii Regionu, informujący o silnym 
powiązaniu gospodarki regionu z gospodarką innego państwa może 
świadczyć o ograniczeniu suwerenności gospodarczej regionu na rzecz 
obcego państwa i wymaga konsultacji władz regionu z właściwym 
ministerstwem. 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Silne związki gospodarcze województwa opolskiego 
z gospodarką niemiecką potwierdza udział eksportu 
do Niemiec.  

Ponadto, wyniki konsultacji analizy SWOT, które 
odbyły się w I kwartale 2012 roku, w ramach 
spotkań powiatowych, potwierdzają, że jest to 
jeden z wyróżników gospodarki regionalnej, 
stanowiący jej mocną stronę  

19. GMINA KĘDZIERZYN-
KOŹLE, URZĄD MIASTA  
KĘDZIERZYN-KOŹLE 

Strona 30-31 
Rozdział 2.1. „Gospodarka 
województwa opolskiego 
jest silnie powiązana z 
gospodarką niemiecką” 

Niespójność zapisów: na str. 30 cyt: „Znaczący wzrost gospodarczy Polski 
w ostatnich latach nie przełożył się na analogiczne zmiany w woj. 
Opolskim” w stosunku do zapisów ze strony 31, cyt: ”Podregion opolski 
należy do grupy obszarów o wysokim poziomie rozwoju (92,4% 
średniego poziomu w kraju, 18 miejsce), zaś podregion nyski do grupy 
o najniższym, statystycznym poziomie rozwoju w całym kraju 
(65,2% średniego poziomu w kraju, 55 miejsce na 66 podregionów).” 
Brak wyjaśnienia powodów niedostatecznego wzrostu gospodarczego 
województwa zwłaszcza w kontekście unijnej interwencji finansowej od 
2004 r oraz zapisów str. 46 – ostatni akapit, cyt.: ”Mając na uwadze 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 

Uzasadnienie: 
Zapisy rozdziału 2.1 są spójne wewnętrznie. Zapis 
na str. 30 jest analizą trendu, zaś zapis na str. 31 
analizą stanu. W związku z tym wymaga to 
odmiennej interpretacji. 

Synteza diagnozy społeczno-gospodarczej zawiera 
analizę przyczyn  relatywnie niskiego wzrostu 
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wpływ funduszy strukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy 
regionów, istotny element sprawności instytucjonalnej stanowi 
umiejętność sprawnego wydatkowania środków unijnych. Województwo 
opolskie najlepiej spełniło wymogi stawiane przez Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego w ramach Krajowej Rezerwy Wykonania, co pozwoliło na 
pozyskanie dodatkowych środków dla regionu. Wiodącym czynnikiem 
powodzenia, bezpośrednio wpływającym na tak korzystny wynik była 
sprawność instytucji regionalnych.” 

gospodarczego województwa opolskiego. 
 
 

20. DEPARTAMENT 
ROLNICTWA I ROZWOJU 
WSI, UMWO 

Strona 33 
Rozdział 2.1. „Zróżnicowana 
struktura przemysłu, 
przemysł średniej techniki 
oraz tradycja produkcji 
przemysłowej są atutem 
województwa opolskiego” 

Cadbury w Skarbimierzu – winno być:  Kraft Foods w Skarbimierzu 
(Fabryka czekolady i fabryka gum) 

Uwaga uwzględniona 

21. GMINA NYSA, URZĄD 
MIEJSKI W NYSIE 
BURMISTRZ NYSY 
JOLANTA BARSKA 

Strona 33 
Rozdział 2.1. „Zróżnicowana 
struktura przemysłu, 
przemysł średniej techniki 
oraz tradycja produkcji 
przemysłowej są atutem 
województwa opolskiego” 

„produkcja wyrobów …cukierniczych” 
-dopisać Dagny Polska Sp. Z o.o. w Nysie (producent krówek) 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 

22. GMINA KĘDZIERZYN-
KOŹLE, URZĄD MIASTA 
KĘDZIERZYN-KOŹLE 

Strona 33 
Rozdział 2.1. „Zróżnicowana 
struktura przemysłu, 
przemysł średniej techniki 
oraz tradycja produkcji 
przemysłowej są atutem 
województwa opolskiego” 

Uzupełnienie firm z sektora przemysłu chemicznego o: Brenntag Polska 
sp z o.o. 
przemysł metalowy o: Magna-NTP S.A., KOFAMA Koźle S.A., FAMET S.A. 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 
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23. GMINA STRZELCE 
OPOLSKIE 

Strona 34 
Rozdział 2.1. Synteza 
diagnozy społeczno-
gospodarczej 

Dopisać do powodów niskiej dzietności ogólnoświatową zależność – 
im bogatsze społeczeństwo, tym mniejsza dzietność. 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Problematykę niskiej dzietności należy rozpatrywać 
wieloaspektowo z uwzględnieniem specyfiki 
regionalnej. Diagnoza opiera się na wynikach 
badania przeprowadzonego w województwie 
opolskim pt. „Sytuacja opolskich kobiet na rynku 
pracy, w tym wracających na ten rynek po urlopach 
wychowawczych i macierzyńskich”. 

24. ANDRZEJ MAZUR 
RADNY WOJEWÓDZTWA 
OPOLSKIEGO 

Strona 35 
Rozdział 2.1. „Rolnictwo 
stanowi istotny potencjał 
Województwa Opolskiego” 

W rozdziale „Rolnictwo stanowi istotny potencjał Województwa 
Opolskiego”, należy uszczegółowić w tytule, ze chodzi o potencjał 
gospodarczy, co z reszta pośrednio wynika z treści rozdziału. W krajach 
UE rolnictwo jest częścią gospodarki i w tym obszarze mieści się 
przetwórstwo produktów rolnych i ich  przechowalnictwo.  
 W pojęciu europejskim, resort rolnictwa zajmuje się problemami 
dotyczącymi środowiska naturalnego, krajobrazu oraz urbanistyką wsi. 
Produkcja rolna zajmuje się resort właściwy dla przemysłu. 
Proszę o zaznaczenie naszego poglądu na problemy GMO w produkcji 
rolnej ekologicznej, jak również zagadnień związanych z rozwojem 
ekoturystyki.   

Uwaga uwzględniona częściowo   
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu.  
 
Uzasadnienie: 
W diagnozie nie ujmuje się poglądów. 
 
 

25. GMINA KĘDZIERZYN-
KOŹLE, URZĄD MIASTA 
KĘDZIERZYN-KOŹLE 

Strona 35 
Rozdział 2.1. „Sektor usług 
w województwie opolskim 
jest słabo rozwinięty” 

W sektorze usług nie wymieniono firmy CEWE COLOR sp. Z o.o. 
(posiadającej na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle jedno z największych 
w Europie Wschodniej  laboratoriów fotograficznych). 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 
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26. ANDRZEJ MAZUR 
RADNY WOJEWÓDZTWA 
OPOLSKIEGO 

Strona 36 
Rozdział 2.1. „Dziedzictwo 
kulturowe jest jednym 
z wyróżników 
Województwa Opolskiego” 

W rozdziale „Dziedzictwo kulturowe jest jednym z wyróżników 
Województwa Opolskiego”, w akapicie drugim zaczynającym się od słów 
„Do grupy obiektów …” na pierwszym miejscu wśród dziedzictwa 
kulturowego wymieniono zespół pałacowo-parkowy w Mosznej, którego 
wartość architektoniczna jest mierna i nie jest on żadnym poważnym 
zabytkiem architektury ziemi opolskiej. Moszna jest zwykłą ciekawostką 
architektoniczną i turystyczną i żadną miarą nie może być wymieniany 
przed takimi zabytkami kultury jak Zamek w Brzegu, zespoły 
architektoniczne Nysy, Otmuchowa, Rogowa Opolskiego, Kamienia 
Śląskiego czy Głogówka. Taki zapis z pewnością jest zwykłą pomyłką 
i wnoszę o jej pilne sprostowanie. 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: uwarunkowania opracowania 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Zespół pałacowo-parkowy Moszna wpisany jest do 
rejestru zabytków. Stanowi obiekt o znaczeniu 
historycznym i artystycznym. Zespół jest jednym 
z najbardziej znanych obiektów zabytkowych 
województwa opolskiego.  
W wyniku konsultacji społecznych dokonano 
redakcji treści charakteryzujących dziedzictwo 
kulturowe. 
 

27. ZARZĄD POWIATU 
OPOLSKIEGO 
HENRYK LAKWA 

Strona 36 
Rozdział 2.1. „Dziedzictwo 
kulturowe jest jednym z 
wyróżników Województwa 
Opolskiego” 

Brak w opisie strategii dziedzictwa niematerialnego, niebędącego kulturą 
ludową, której przykładem może być pierwsza na terenie Górnego Śląska 
i pierwsza na terenie obecnego województwa opolskiego uczelnia wyższa 
powstała w 1847 w Prószkowie Królewska Akademia Rolnicza 

Uwaga uwzględniona 
 

28. STOWARZYSZENIE NA 
RZECZ TRWAŁEGO 
I ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU „ZIELONA 
ZIEMIA” Z SIEDZIBĄ 
W PRÓSZKOWIE 

Strona 36 
Rozdział 2.1. „Dziedzictwo 
kulturowe jest jednym 
z wyróżników 
Województwa Opolskiego” 

Wpisanie: „Jednym ze znaczących obiektów kulturowych jest zespół 
parkowo-zabytkowy w Pomologii w gminie Prószków wraz z przyległymi 
gruntami o łącznej powierzchni ok.80 ha, posiadający 150 lat historii 
i bogate zasoby kulturowe i przyrodnicze, który stanowi potencjał 
i najlepsze zasoby oraz najlepszą lokalizację do utworzenia ogrodu 
botanicznego, którego województwo opolskie, jako jedyne nie posiada.” 
Uzasadnienie jest zawarte w „Studium zasobów przyrodniczych, 
krajobrazowych i kulturowych zespołu parkowo-zabytkowego 
w Pomologii w gminie Prószków wraz z przyległymi gruntami”, 
przedłożonym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego 
w 2008 roku. 

Uwaga uwzględniona częściowo  
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. W treści 
SRWO uwzględniono zapis dotyczący zespołu 
parkowo-zabytkowego w Pomologii. 
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29. DEPARTAMENT 
ROLNICTWA I ROZWOJU 
WSI, UMWO 

Strona 36 
Rozdział 2.1. „Rolnictwo 
stanowi istotny potencjał 
województwa opolskiego” 
 

Proponuje się dopisać w 4 wersie od góry: 
Województwo opolskie jest najmniejszym regionem w kraju, ale pod 
względem ilości grup producentów rolnych znajduje się w krajowej 
czołówce (czwarte miejsce w kraju), jednakże w odniesieniu do ilości 
gospodarstw w naszym regionie stopień zorganizowania jest jeszcze na 
zbyt niskim poziomie. 

Uwaga uwzględniona 

30. MUZEUM WSI 
OPOLSKIEJ W OPOLU 

Strona 36 
Rozdział 2.1. „Dziedzictwo 
kulturowe jest jednym 
z wyróżników województwa 
opolskiego” 

Informacja o istniejącym europejskim szlaku architektury drewnianej 
obejmującym woj. Opolskie jest mylna: w woj. Opolskim nie ma takiego 
szlaku, miały miejsca próby jego stworzenia 

Uwaga uwzględniona 
 

31. GMINA KĘDZIERZYN-
KOŹLE, URZĄD MIASTA 
KĘDZIERZYN-KOŹLE 

Strona 36 
Rozdział 2.1. „Dziedzictwo 
kulturowe jest jednym 
z wyróżników województwa 
opolskiego” 
 

− Akwen wodny – tautologizm 

− Uzupełnienie podrozdziału: Dziedzictwo kulturowe (…) o zabytki 
infrastruktury hydrotechnicznej (Kanał Kłodnicki oraz tzw. syfon 
kłodnicki).  

− Poszerzenie dzieł architektury i budownictwa obronnego, poza 
wymienione miasta, o Kędzierzyn-Koźle (Twierdza Koźle). 

− Rozszerzenie listy zabytków, które zasługują na szczególną uwagę 
o miejsca pamięci (w tym budynek krematorium Filii byłego obozu 
koncentracyjnego Auschwitz Birkenau). 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych.  
W wyniku konsultacji społecznych dokonano 
redakcji treści charakteryzujących dziedzictwo 
kulturowe 

32. GMINA JEMIELNICA Strona 36 
Rozdział 2.1. „Dziedzictwo 
kulturowe jest jednym 
z wyróżników województwa 
opolskiego” 
 

Na szczególną uwagę zasługują również aspirujący dzięki reaktywowaniu 
Bractwa Józefowego do miana sanktuarium i wchodzący w skład 
Południowo-Zachodniego Szlaku Cysterskiego kościół i klasztor 
pocysterski w Jemielnicy, w odniesieniu do którego należy wspierać 
działania nakierowane na wpisanie go na listę Pomników Historii, oraz 
liczne gotyckie świątynie na obszarach wiejskich. 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych.  
W wyniku konsultacji społecznych dokonano 
redakcji treści charakteryzujących dziedzictwo 
kulturowe 
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33. ŚLĄSKIE 
STOWARZYSZENIE 
SAMORZĄDOWE 
 
POWIAT STRZELECKI 
JÓZEF SWACZYNA 
 
GMINA LEŚNICA 

Strona 36 
Rozdział 2.1. „Dziedzictwo 
kulturowe jest jednym 
z wyróżników województwa 
opolskiego” 
 

(…) Spośród wielu obiektów wyróżniają się dwa zabytkowe zespoły (z listy 
Pomników Historii Prezydenta RP – Góra Św. Anny z unikatowym w skali 
światowej amfiteatrem skalnym – komponowany krajobraz kulturowo-
przyrodniczy – obszar istotnego potencjału dla rozwoju funkcji 
turystycznej, (…) 

Uwaga uwzględniona 

34. ŚLĄSKIE 
STOWARZYSZENIE 
SAMORZĄDOWE 
 
POWIAT STRZELECKI 
JÓZEF SWACZYNA 

Strona 36 
Rozdział 2.1. „Dziedzictwo 
kulturowe jest jednym 
z wyróżników województwa 
opolskiego” 
 

Na szczególną uwagę zasługują również aspirujący dzięki reaktywowaniu 
Bractwa Józefowego do miana sanktuarium i wchodzący w skład 
Południowo-Zachodniego Szlaku Cysterskiego kościół i klasztor 
pocysterski w Jemielnicy, w odniesieniu do którego należy wspierać 
działania nakierowane na wpisanie go na listę Pomników Historii, oraz 
liczne gotyckie świątynie na obszarach wiejskich. 
Ponadto należy ująć jako rozwijające się miejsce kultu religijnego 
Sanktuarium Św. Jacka w Kamieniu Śląskim. 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. Tekst 
SRWO na str. 36 podkreśla wyjątkowość kościoła 
i klasztoru pocysterskiego w Jemielnicy, 
stwierdzając, że: „Na szczególną uwagę zasługują 
również kościół i klasztor w Jemielnicy …”, a także 
zawiera zapisy dotyczące zabytkowych obiektów 
w Kamieniu Śląskim. 
W wyniku konsultacji społecznych dokonano 
redakcji treści charakteryzujących dziedzictwo 
kulturowe 

35. GMINA POKÓJ Strona 36 
Rozdział 2.1. „Dziedzictwo 
kulturowe jest jednym 
z wyróżników województwa 
opolskiego” 

Proponowany w Wojewódzkim Programie Ochrony Zabytków park 
kulturowy w Pokoju, kościół Zofii w Pokoju, jako Pomnik Historii. 
Zabytkowe założenie parkowe w Pokoju. 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych.  
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36. CENTRALNE MUZEUM 
JEŃCÓW WOJENNYCH 
W ŁAMBINOWICACH-
OPOLU 

Strona 36 
Rozdział 2.1. „Dziedzictwo 
kulturowe jest jednym 
z wyróżników województwa 
opolskiego” 
 

Wymieniając przykłady dziedzictwa kulturowego w części Dziedzictwo 
kulturowe jest jednym z wyróżników województwa opolskiego, należy, 
naszym zdaniem, zwrócić także uwagę na dziedzictwo historyczne, 
będące jednym z elementów dziedzictwa kulturowego. Jego 
wyróżniającym się w regionie przykładem jest Miejsce Pamięci 
Narodowej w Łambinowicach, które nie zostało w ogóle wymienione 
w Strategii. Tymczasem miejsce to ma szczególny rodowód historyczny 
i jest związane z wojennymi losami ludzi z całego świata – 
kilkusettysięczną rzeszą jeńców wojennych w XIX i XX w. Uświadamiają to 
liczne wizyty osób przybywających z Australii, Nowej Zelandii, Kanady, 
Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Federacji Rosyjskiej. Dla nich 
Muzeum i Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach jest jednych 
z ważniejszych miejsc na historycznej i współczesnej mapie Europy obok 
takich jak Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Muzeum Stutthof 
w Sztutowie czy Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie. Jesteśmy 
przekonani, że warto o tym pamiętać, gdy wymienia się najważniejsze 
przykłady dziedzictwa kulturowego województwa opolskiego, tym 
bardziej, że innych, podobnych miejsc w województwie, poza Górą 
Św. Anny, która jest jednak innym symbolem, nie ma. 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 
 

37. GMINA NYSA, URZĄD 
MIEJSKI W NYSIE 
BURMISTRZ NYSY 
JOLANTA BARSKA 

Strona 36 
Rozdział 2.1. „Dziedzictwo 
kulturowe jest jednym 
z wyróżników województwa 
opolskiego” 

W części „Dziedzictwo kulturowe…” 
„dzieła architektury obronnej i budownictwa obronnego…” 
Dopisać „w Paczkowie  oraz fortyfikacje nyskie – Twierdzę Nysa” 

Uwaga uwzględniona 

38. URZĄD MIEJSKI 
W PACZKOWIE 
BOGDAN 
WYCZAŁKOWSKI 

Strona 36 
Rozdział 2.1. „Dziedzictwo 
kulturowe jest jednym 
z wyróżników województwa 
opolskiego” 

W części „Dziedzictwo kulturowe…” 
„dzieła architektury obronnej i budownictwa obronnego…” 
Dopisać na pierwszym miejscu:  
„w Paczkowie” 

Uwaga uwzględniona częściowo 
 
Uzasadnienie: 
Zapis dodany. Z uwagi na redakcję treści zapis 
został wkomponowany w logikę zaproponowaną 
przez innego wnioskodawcę. 
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39. URZĄD MIEJSKI 
W PACZKOWIE 
BOGDAN 
WYCZAŁKOWSKI 

Strona 36 
Rozdział 2.1. „Dziedzictwo 
kulturowe jest jednym 
z wyróżników województwa 
opolskiego” 

W części „Dziedzictwo kulturowe…” 
„z listy Pomników Historii Prezydenta RP …” 
„Staromiejski zespół Paczkowa w ramach murów miejskich z dawnym 
cmentarzem”- uroczysta ceremonia wręczenia rozporządzenia w 
sprawie nadania tytułu Pomnika Historii zaplanowana jest w Warszawie 
na 28.11.2012r. 

Uwaga uwzględniona 

40. DEPARTAMENT 
KULTURY, SPORTU I 
TURYSTYKI, UMWO 
 

Strona 36 
Rozdział 2.1.  
„Dziedzictwo kulturowe jest 
jednym z wyróżników 
województwa opolskiego” 

Prośba zastąpienia/uzupełnienia istniejących zapisów następującymi 
zapisami: 
 
Dziedzictwo kulturowe jest jednym z wyróżników województwa 
opolskiego 
Znaczącą składową rozwoju regionu opolskiego jest jego dziedzictwo 
kulturowe, stanem posiadania przewyższającym często inne, znacznie 
większe i zasobniejsze regiony w Polsce. Spośród wielu obiektów 
wyróżniają się przede wszystkim zabytkowe zespoły, w tym uznane przez 
Prezydenta RP za Pomniki Historii (Góra Św. Anny – komponowany 
krajobraz kulturowo-przyrodniczy – obszar istotnego potencjału dla 
rozwoju funkcji turystycznej, rekreacyjnej i pielgrzymkowej, zespół 
kościoła farnego św. Jakuba i Agnieszki w Nysie oraz zespół staromiejski 
ze średniowiecznym systemem fortyfikacji w Paczkowie).  Wizytówką 
regionu są liczne kompleksy zabytkowej architektury sakralnej i świeckiej, 
w tym w szczególności franciszkański zespół klasztorny wraz z zabytkami 
mieszczańskimi i zamkowymi Głogówka, zespoły średniowieczne w Opolu 
i wielu innych miejscowościach regionu. Do grupy historycznych 
obiektów o znaczeniu krajowym należą między innymi dzieła architektury 
dworskiej i budownictwa obronnego w Brzegu, Otmuchowie, 
Namysłowie, Niemodlinie, Paczkowie, Byczynie i Kluczborku, a także 
zespoły pałacowo-parkowe w Mosznej, Kamieniu Śląskim, Rogowie 
Opolskim i Prószkowie. Ponadto w Nysie i Koźlu znajdują się fortyfikacje z 
czasów napoleońskich. Na szczególną uwagę zasługują także kościół i 
klasztor wraz z obiektami pocysterskimi w Jemielnicy, włączone w 
cysterski szlak kulturowy. Pośród wielu szlaków w województwie na 

Uwaga uwzględniona 
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uwagę zasługują także droga św. Jakuba, przebiegająca z Europy 
wschodniej do Santiago de Compostela w Hiszpanii oraz szlak 
średniowiecznych polichromii brzeskich łączący ponad 20 obiektów z 
unikalnymi gotyckimi malowidłami ściennymi.  
W regionie umiejscowione są liczne zabytkowe świątynie na obszarach 
wiejskich, w szczególności drewniane kościoły na północy województwa, 
a także zabytki techniki, rzemiosła i gospodarki oraz znaczące zabytki 
kultury przemysłowej, technicznej i hydrotechnicznej warte zachowania, 
udostępnienia i wykorzystania na cele turystyczne. Region obfituje 
również w obiekty o dużym znaczeniu historycznym oraz w zbiory sztuki, 
także współczesnej. Niestety stan techniczny wielu obiektów i zespołów 
dziedzictwa kulturowego jest zły, co kwalifikuje je do renowacji i 
rewitalizacji, tak by podnosiły atrakcyjność turystyczną i społeczno-
kulturową regionu. Tożsamość regionalna przejawia się również w 
dbałości o dziedzictwo kultury niematerialnej, która łączy głównie 
tradycje kultury śląskiej i kresowej, co przejawia się między innymi w 
specyficznym dla regionu folklorze, obyczajowości, języku i sztuce 
kulinarnej. Region opolski wyróżnia tradycyjna kuchnia, z której 
kilkadziesiąt produktów znalazło się na listach produktów tradycyjnych w 
regionie, kraju i Europie. 

41. MUZEUM WSI 
OPOLSKIEJ W OPOLU 

Strona 36-37 
Rozdział 2.1. „Dziedzictwo 
kulturowe jest jednym 
z wyróżników województwa 
opolskiego” 
 

Uznając dziedzictwo kulturowe, jako jeden z wyróżników woj. Opolskiego 
(pozytywny!) nie docenia się roli 15 opolskich muzeów, które to 
dziedzictwo kształtują i utrwalają – przyjmując tę uwagę należałoby 
poszerzyć działania przypisane do celu operacyjnego 2.2. np. 
o wspieranie działalności muzealnej oraz zmianę wskaźników dla 
realizacji celu a także o dodanie muzeów do grupy podmiotów 
zaangażowanych w jego realizację 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Wspieranie działalności muzealnej  mieści się 
w działaniu „Propagowanie i zachowanie 
wielokulturowego dziedzictwa oraz tradycji różnych 
narodowości zamieszkujących województwo 
opolskie, w tym imigrantów”. Do podmiotów 
zaangażowanych w realizację drugiego celu 
strategicznego dodano instytucje kultury. 
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42. MUZEUM WSI 
OPOLSKIEJ W OPOLU 

Strona 37 
Rozdział 2.1. „Dziedzictwo 
kulturowe jest jednym z 
wyróżników województwa 
opolskiego” 
 

Przyznając, że ważnym potencjałem rozwoju regionu jest turystyka, nie 
dostrzega się faktu, że 15 opolskich muzeów znacznie wpływa na jej 
kształt – uznanie tego faktu powinno mieć wpływ na rozwinięcie celu 
operacyjnego 5.3. o takie działania jak np. intensyfikacja działalności 
muzealnej oraz na zmianę wskaźników dla realizacji celu 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu oraz 
poziom szczegółowości zapisów dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Zaproponowane sformułowanie jest zbyt 
szczegółowe. Na poziomie działań nie wyróżnia się 
podmiotów w zakresie działalności kulturalnej. Cel 
operacyjny 5.3. dotyczy działalności instytucji 
kultury w województwie opolskim, w tym muzeów. 
 

43. DEPARTAMENT 
KULTURY, SPORTU I 
TURYSTYKI, UMWO 
 

Strona 37 
Rozdział 2.1.„Miasta i wsie 
o bogatym dziedzictwie 
historycznym i kulturowym 
cechuje znaczny potencjał 
do budowy produktów 
turystycznych” 

Prośba zastąpienia/uzupełnienia istniejących zapisów następującymi 
zapisami: 
 
Miasta i wsie o bogatym dziedzictwie historycznym i kulturowym cechuje 
znaczny potencjał do budowy produktów turystycznych 
Ważnym potencjałem rozwoju regionu jest turystyka i sport. Bogactwo 
przyrodniczo- kulturowe stwarza możliwości do rozwoju aktywności 
gospodarczej w zakresie turystyki, kultury, rekreacji i sportu. Znaczącym 
potencjałem do budowy produktów turystycznych cechują się zwłaszcza 
miasta i wsie o bogatym dziedzictwie historycznym i kulturowym. 
Spośród turystycznych obiektów przyrodniczo-krajobrazowych, na uwagę 
zasługują m.in.: Jezioro Turawskie oraz usytuowane w południowo-
zachodniej części regionu Jeziora Nyskie i Otmuchowskie. Konieczne są 
jednak odpowiednie działania rewitalizacyjne (np. radykalna poprawa 
jakości wód w jeziorach, kanalizacja miejscowości, odnowa istniejących 
plaż, kąpielisk, parkingów 
i towarzyszącej im infrastruktury), a także rozbudowa, modernizacja 
istniejącej lub budowa nowej infrastruktury turystycznej (np. przystanie 
jachtowe) i promocja. Niewykorzystaną atrakcją turystyczną 
województwa opolskiego jest Odra, której otoczenie i infrastruktura 
wymagają modernizacji i inwestycji w budowę urządzeń do uprawiania 

Uwaga uwzględniona częściowo. 
Kryterium: uwarunkowania opracowania 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Do SRWO zaadaptowano zagadnienia 
diagnostyczne. 
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turystyki i sportów. Potencjał turystyczny mają też inne rzeki regionu – 
Mała Panew, Nysa Kłodzka, Kłodnica, Biała Głuchołaska, Stobrawa i 
Osobłoga.  
Atrakcyjnymi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi charakteryzują się, 
objęte konserwatorską ochroną przyrody parki krajobrazowe i obszary 
leśne (Góra św. Anny, Góry Opawskie i Stobrawski Park Krajobrazowy). 
Obszary przyrodnicze są także predysponowane do uprawiania rekreacji, 
turystyki aktywnej i mogą stanowić dobrą bazę treningową dla 
uprawiających sporty. 
Nową atrakcję turystyczną stanowi unikatowe w skali europejskiej 
stanowisko dokumentacyjne (paleontologiczne) przyrody nieożywionej 
„Trias” w Krasiejowie – Jurapark. Przekształcony w markowy produkt 
turystyczny związany z utworzeniem jednego z największych w Europie 
parków tematycznych poświęconych „dinozaurom” stał się wiodącym 
walorem turystyczno-rekreacyjnym 
regionu. Ogród zoologiczny w Opolu, jako jeden z obiektów o najwyższej 
zwiedzalności w regionie 
podnosi rangę turystyczną miasta. 
W województwie opolskim brakuje kompleksowych, całorocznych 
obiektów rekreacyjno-rozrywkowych (np. aquaparki i parki rozrywki) oraz 
markowych hoteli. Słabością regionu jest ni niewielkie nasycenie i niski 
standard bazy, oraz niesatysfakcjonująca jakość usług i oferty 
turystycznej. Również istniejąca infrastruktura sportowo-rekreacyjna jest 
niewystarczająca. Brakuje wielofunkcyjnych hal widowiskowo-
sportowych, krytych pływalni, lodowisk i kortów tenisowych, obiektów 
sportów zimowych oraz umożliwiających organizację imprez sportowych 
międzynarodowej rangi. Brakuje także obiektów i urządzeń 
rekreacyjnych, sieci szlaków konnych, ścieżek rowerowych i rolkowych 
oraz szlaków narciarstwa biegowego. Wiele istniejących obiektów 
sportowo-rekreacyjnych ma charakter zamknięty, niedostępny dla 
szerszego grona mieszkańców. Oznacza to brak zaplecza dla młodych 
sportowców, hamuje rozwój dyscyplin sportowych i może ograniczać 
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skłonność mieszkańców do uprawiania sportu. Tradycje klubów 
sportowych i dokonania środowisk opolskiego sportu wskazują na 
realizację potrzeb rozwoju szkolenia sportowego w szczególności wśród 
dzieci i młodzieży. Dla zwiększenia atrakcyjności regionu należałoby 
ponieść dodatkowe inwestycje w zakresie obiektów umożliwiających 
uprawianie sportów niszowych jak np.: golf czy squash i ekstremalnych. 
Lokalizacja kompleksowych obiektów sportowo-rekreacyjnych takich jak 
np.: parki linowe, aqua parki czy ścieżki rekreacyjne w pobliżu 
atrakcyjnego turystycznie terenu mogłaby przyciągnąć osoby spoza 
regionu. Na Opolszczyźnie wciąż brakuje również obiektów tzw. rekreacji 
osiedlowej (np. skate parków, siłowni na wolnym powietrzu, placów 
zabaw). Istotne jest wsparcie rozwoju sportu oraz jego upowszechniania 
wśród różnych grup wiekowych. Promocja aktywności sportowej, 
rekreacji i kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży może przynieść dobre 
efekty związane z podnoszeniem poziomu zdrowia i wzrostem potencjału 
infrastrukturalnego. Związanego z zagospodarowaniem czasu wolnego. 

44. DEPARTAMENT 
KULTURY, SPORTU I 
TURYSTYKI, UMWO 
 

Strona 37  
Rozdział 2.1. 
„Konkurencyjność 
i atrakcyjność kulturalną 
regionu budują liczne 
imprezy, w tym 
o charakterze 
międzynarodowym” 

Prośba zastąpienia/uzupełnienia istniejących zapisów następującymi 
zapisami: 
 
Konkurencyjność i atrakcyjność kulturalną regionu budują 
liczne imprezy, w tym o charakterze międzynarodowym 
 
Ważnym czynnikiem rozwoju jest zróżnicowana oferta kulturalna licznych 
instytucji kultury (m.in. muzea, ośrodki kultury, biblioteki, galerie w 
Opolu, Nysie, Brzegu i innych miastach), które prowadzą zarówno 
edukację w zakresie tzw. „kultury wysokiej”, jak również popularyzują 
dawną i współczesną kulturę ludową. Konkurencyjność i atrakcyjność 
kulturalną regionu budują stosunkowo 
liczne imprezy, które są jego znakiem rozpoznawalnym w skali krajowej i 
międzynarodowej (m. in. 
Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu, Międzynarodowy Festiwal 
Perkusyjny, Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek, Opolskie Konfrontacje 

Uwaga uwzględniona 
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Teatralne „Klasyka Polska” , Lato Kwiatów w Otmuchowie, Ogólnopolski 
Festiwal Filmów Niezależnych „Opolskie Lamy”). Centrum kulturalnym 
województwa jest Opole, które ze względu na swoją historię, tradycję, 
przeszłość kulturalną jak i bieżący rozwój struktur związanych z kulturą 
odgrywa wiodącą rolę w skali regionalnej, koncentrując najważniejsze 
instytucje kultury jak i imprezy o znaczeniu regionalnym i krajowym (m. 
in. Filharmonię Opolską im. J. Elsnera, Teatr im. J. Kochanowskiego, 
Muzeum Śląska Opolskiego, Muzeum Wsi Opolskiej, Centralne Muzeum 
Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu, Muzeum Diecezjalne, 
Opolski Teatr Lalki i Aktora). Tradycje Opola jako stolicy polskiej piosenki 
kultywuje Narodowe Centrum Polskiej Piosenki, składające się z 
Amfiteatru 1000-lecia oraz Muzeum Piosenki Polskiej. 
Jednak wskaźniki określające uczestnictwo mieszkańców regionu w 
kulturze znajdują się na poziomie zauważalnie niższym niż przeciętnie w 
Polsce, przez co generalna ocena zidentyfikowanej w obowiązujących 
dokumentach strategicznych dużej aktywności lokalnych środowisk 
kulturalnych jest słaba. Jest to skutek złego stanu i małej dostępności 
infrastruktury kulturalnej, szczególnie 
w oddalonych, zewnętrznych strefach wiejskich. Kolejną jest słaba i 
niewystarczająco skuteczna promocja przedsięwzięć kulturalnych oraz 
permanentny brak środków finansowych, co przekłada się na niskie 
uczestnictwo w kulturze, nawet w Opolu. 
Pomimo wielu inwestycji w rozwój infrastruktury kultury w regionie, 
znaczna część instytucji kulturalnych wymaga generalnego remontu i 
doposażenia, zwłaszcza na terenach wiejskich. Opolskie jest jedynym 
regionem w Polsce, w którym brakuje regionalnej instytucji kultury, co 
istotnie obniża poziom uczestnictwa i zaangażowanie w kulturę 
mieszkańców województwa. 

45. ANDRZEJ MAZUR 
RADNY WOJEWÓDZTWA 
OPOLSKIEGO 

Strona 37 
Rozdział 2.1. 
„Konkurencyjność 
i atrakcyjność kulturalną 

W rozdziale „Konkurencyjność i atrakcyjność kulturalną …” w akapicie 
pierwszym należy wymienić po „Opolskie Konfrontacje Teatralne..” 
Najazd Poetów na Zamek w Brzegu i Festiwal Kwiatów w Otmuchowie. 

Uwaga uwzględniona częściowo  
Kryterium:  uwarunkowania opracowania 
dokumentu 
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regionu budują liczne 
imprezy, w tym 
o charakterze 
międzynarodowym” 

Uzasadnienie: 
Ze względu na markę wpisano Lato Kwiatów 
w Otmuchowie 

46. GMINA KĘDZIERZYN-
KOŹLE, URZĄD MIASTA 
KĘDZIERZYN-KOŹLE 

Strona 37 
Rozdział 2.1. 
„Konkurencyjność 
i atrakcyjność kulturalną 
regionu budują liczne 
imprezy, w tym 
o charakterze 
międzynarodowym” 

Konkurencyjność i atrakcyjność kulturalną regionu: 

− Dodanie nazwy drugiego co do wielkości miasta w województwie 
opolskim tj. Kędzierzyn-Koźle w drugim wersie tego podrozdziału. 

− Rozszerzenie listy imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym 
o: Międzynarodowy Festiwal Filmów Niezależnych im. Ireneusza 
Radzia (organizowany w roku bieżącym już po raz dziewiętnasty) 
oraz Ogólnopolski Przegląd Piosenki Żeglarskiej i Poezji Morskiej 
„Szantki” (organizowany w roku bieżącym już po raz dwudziesty 
czwarty) a także Ogólnopolski przegląd Poezji Śpiewanej , Piosenki 
Turystycznej i Sztuk Różnych „Wrzosowisko” (organizowany w roku 
bieżącym już po raz dwudziesty piąty). Kędzierzyn-Koźle jest 
miejscem, w którym odbywa się wiele znaczących imprez 
kulturalnych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Pomijanie 
tego faktu jest niepokojące. 

Miasta i wsie o bogatym dziedzictwie historycznym: 

− Wśród obiektów przyrodniczo-krajobrazowych na uwagę zasługuje 
również zabytkowy kilkusetletni Park w Sławięcicach, zaliczany do 
grupy czterech największych parków na Opolszczyźnie. 

− Podkreślić należy również wagę turystyki miejskiej, zwłaszcza 
przemysłowej. Jest ona w województwie opolskim zjawiskiem 
stosunkowo młodym. Liczba kompleksowych produktów 
turystycznych ukierunkowanych na pasjonatów spuścizny 
przemysłowej miast, zabytków techniki oraz przykładów industrialnej 
architektury jest niewielka. Należy zwrócić uwagę na ten 
niewykorzystany potencjał opolskich miast. 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych.   
 

47. CENTRALNE MUZEUM 
JEŃCÓW WOJENNYCH W 

Strona 37 
Rozdział 2.1. „Miasta i wsie 

We fragmencie Miasta i wsie o bogatym dziedzictwie historycznym 
i kulturowym cechuje znaczny potencjał do budowy produktów 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
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ŁAMBINOWICACH-
OPOLU 

o bogatym dziedzictwie 
historycznym i kulturowym 
cechuje znaczny potencjał 
do budowy produktów 
turystycznych” 

turystycznych w pierwszych zdaniach zwrócono szczególną uwagę na 
miasta i wsie o bogatym dziedzictwie historycznym i kulturowym, 
tymczasem w kolejnych mówi się tylko o obiektach przyrodniczo-
krajobrazowych czy zasobach wodnych regionu. Łambinowice ze swoją 
międzynarodową historią, zostały i w tym miejscu pominięte przez 
Autorów Strategii, podobnie jak też wiele innych obiektów. 

dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 
Odniesienie do Łambinowic, jako kulturalnego 
centrum ze względu na swoją historię jest zawarte 
w zapisach SRWO. 

48. GMINA NYSA, URZĄD 
MIEJSKI W NYSIE 
BURMISTRZ NYSY 
JOLANTA BARSKA 

Strona 37 
Rozdział 2.1. 
„Konkurencyjność 
i atrakcyjność kulturalną 
regionu budują liczne 
imprezy, w tym o 
charakterze 
międzynarodowym” 

W części „Konkurencyjność i atrakcyjność…”  

− dopisać Dni Twierdzy Nysa, Festiwal Ognia i Wody, Festiwal Folk 
Fiesta  

− dopisać do nowych atrakcji turystycznych – szlaki np. Nyska Droga 
św. Jakuba i szlak M.L.Merkert (szlaki te są wyznaczone i 
oznaczone). 

Uwaga uwzględniona częściowo  
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych.   

49. GMINA PRUDNIK 
FRANCISZEK FEJDYCH 
BURMISTRZ PRUDNIKA 

Strona 37 
Rozdział 2.1. „Miasta i wsie 
o bogatym dziedzictwie 
historycznym i kulturowym 
cechuje znaczny potencjał 
do budowy produktów 
turystycznych” 

Niezrozumiałym jest cytowanie zakresu koniecznych do wykonania prac 
w odniesieniu do wymienionych jezior, podczas gdy w odniesieniu do 
innych obiektów tego nie zrobiono. Moim zdaniem winna tu 
obowiązywać jedna metodologia: albo opisywane są szczegółowo 
wszystkie obiekty (w zakresie dotyczącym niezbędnych prac) albo też 
obiekty te są jedynie wymienione. 

Uwaga uwzględniona 

50. URZĄD MIEJSKI W 
PACZKOWIE 
BOGDAN 
WYCZAŁKOWSKI 

Strona 37 
Rozdział 2.1. 
„Konkurencyjność 
i atrakcyjność kulturalną 
regionu budują liczne 
imprezy, w tym o 
charakterze 
międzynarodowym”  

W części „Konkurencyjność i atrakcyjność…”  
Dopisać „Paczkowski Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej im. 
Moritza Brosiga, Paczkowski Festiwal Filmowy, Festyn Pogranicza w 
Paczkowie, Międzynarodowe Warsztaty Twórcze w Paczkowie” 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych.   
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51. URZĄD MIEJSKI 
W PACZKOWIE 
BOGDAN 
WYCZAŁKOWSKI 

Strona 37 
Rozdział 2.1. „Miasta i wsie 
o bogatym dziedzictwie 
historycznym i kulturowym 
cechuje znaczny potencjał 
do budowy produktów 
turystycznych” 

W części „Miasta i wsie o bogatym dziedzictwie..” 
Dopisać Muzeum Gazownictwa w Paczkowie jako atrakcję turystyczną 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych.   

52. URZĄD MIEJSKI W 
PACZKOWIE 
BOGDAN 
WYCZAŁKOWSKI 

Strona 37 
Rozdział 2.1. „Miasta i wsie 
o bogatym dziedzictwie 
historycznym i kulturowym 
cechuje znaczny potencjał 
do budowy produktów 
turystycznych” 

W części „Miasta i wsie o bogatym dziedzictwie..” 
Dopisać  „Spośród turystycznych obiektów przyrodniczo-
krajobrazowych, na uwagę zasługują m.in. … Zalew Paczkowski …” 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych.   

53. GMINA STRZELCE 
OPOLSKIE 

Strona 37 i 20 
Rozdział 2.1. 
„Konkurencyjność 
i atrakcyjność kulturalną 
regionu budują liczne 
imprezy, w tym o 
charakterze 
międzynarodowym” 

Sprzeczność pomiędzy zapisem na str. 37 „wskaźniki określające 
uczestnictwo mieszkańców regionu w kulturze znajdują się na poziomie 
zauważalnie niższym niż przeciętnie w Polsce”, a zapisem ze str. 20 
„Region, na tle pozostałych województw, charakteryzuje się wyjątkowo 
korzystną sytuacją w obszarze (...) uczestnictwa w kulturze (1 miejsce)”. 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie:  
SRWO nie jest wewnętrznie sprzeczna. Zapisy na 
str. 37 znajdują potwierdzenie w danych 
pochodzących z systemu statystyki publicznej, 
o którym mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 
r. o statystyce publicznej z późn. Zm. Natomiast 
zapisy na str. 20 pochodzą z Diagnozy społecznej, 
opartej na badaniach ankietowych pod kątem 
finansowych możliwości gospodarstw domowych 
zaspokojenia potrzeb w obszarze uczestnictwa 
w kulturze. Oba zapisy wynikają z zastosowania 
różnej metodologii. 

54. URZĄD MIASTA OPOLA Strona 38 
Rozdział 2.1. „Poziom 

Wskazano, iż w 2010 r. stopień zużycia aparatury naukowo – badawczej 
wynosi 83%. Prawdopodobnie stan obecny (również dzięki wsparciu 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: uwarunkowania opracowania 
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innowacyjności gospodarki, 
przedsiębiorstw oraz sfery 
B+R jest stosunkowo niski 

funduszy UE) jest znacznie lepszy. dokumentu 
 
Uzasadnienie:  
Zapisy SRWO opierają się na najbardziej 
aktualnych, dostępnych danych statystycznych. 

55. GMINA STRZELCE 
OPOLSKIE 

Strona 38 
Rozdział 2.1. „Miasta i wsie 
o bogatym dziedzictwie 
historycznym i kulturowym 
cechuje znaczny potencjał 
do budowy produktów 
turystycznych” 
 

Nie można uznać za rzetelne zapisy typu „...istniejąca infrastruktura 
sportowa jest niewystarczająca. Brakuje wielofunkcyjnych hal 
widowiskowo-sportowych, krytych pływalni, lodowisk i kortów 
tenisowych...” 
Przykład budowy licznych Orlików (w tym lodowisk) oraz fakt, że każdy 
powiat w naszym województwie posiada minimum jedną kryta pływalnię, 
przeczy tym (nieaktualnym) analizom. 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: Spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Zapisy SRWO zostały oparte na bazie 
zgromadzonych przez UMWO danych. Pomimo 
budowy nowych Orlików, z analizy ogólnego stanu 
istniejącej bazy sportowej wynika, że infrastruktura 
w tym obszarze jest nadal niewystarczająca, a wiele 
obiektów, na skutek wieloletniej 
eksploatacji, nie spełnia aktualnie obowiązujących 
standardów w zakresie rozwiązań 
funkcjonalno-technicznych. 

56. ŚLĄSKIE 
STOWARZYSZENIE 
SAMORZĄDOWE 
 
POWIAT STRZELECKI 
JÓZEF SWACZYNA 
 
GMINA LEŚNICA 

Strona 38 
Rozdział 2.1. „Miasta i wsie 
o bogatym dziedzictwie 
historycznym i kulturowym 
cechuje znaczny potencjał 
do budowy produktów 
turystycznych” 
 

(…) Nową atrakcję turystyczną stanowi unikatowe w skali europejskiej 
stanowisko dokumentacyjne (paleontologiczne) przyrody nieożywionej 
„Trias” w Krasiejowie – Jurapark. Przekształcony w markowy produkt 
turystyczny związany z utworzeniem jednego z największych w Europie 
parków tematycznych poświęconych „dinozaurom” stał się wiodącym 
walorem turystyczno-rekreacyjnym regionu. Na uwagę zasługuje również 
Geopark Krajowy Góra Św. Anny  
z rzadkimi profilami geologicznymi związanymi z wulkanizmem 
trzeciorzędowym – jeden z czterech geoparków w Polsce (…) 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych.   
 
 

57. URZĄD MIASTA OPOLA Strona 38 
Rozdział 2.1. „Poziom 
innowacyjności gospodarki, 
przedsiębiorstw oraz sfery 

Relacja nakładów na działalność B+R 
w stosunku do produktu krajowego brutto, w 2009 roku w województwie 
opolskim wyniosła zaledwie 0,2% wobec 0,7% w Polsce. Oznacza to, 
iż nakłady na sektor B+R w roku 2009 w woj. Opolskim były 3,5 razy 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
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B+R jest stosunkowo niski mniejsze od średniej krajowej. W diagnozie nie wyjaśniono przyczyn tego 
stanu rzeczy a w części postulatywnej dokumentu nie znalazły się 
pomysły na nadrobienie strat w tym zakresie. 

Uzasadnienie: 
W SRWO odwołano się do wyników badania, 
w którym szerzej opisane zostały przyczyny niskiej 
innowacyjności województwa opolskiego. 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie dodatkowych treści 
uszczegółowiających zagadnienie.   

58. ANDRZEJ MAZUR 
RADNY WOJEWÓDZTWA 
OPOLSKIEGO 

Strona 39 
Rozdział 2.1. 
„Województwo Opolskie 
posiada atrakcyjne tereny 
inwestycyjne, nie posiada 
jednak samodzielnej 
Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej” 

W rozdziale „Województwo Opolskie posiada atrakcyjne tereny 
inwestycyjne, nie posiada jednak samodzielnej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej”, proponuje skreślić słowo „jednak”, ponieważ SSE jest 
protezą gospodarcza, nie cieszącą się poparciem Komisji Europejskiej, 
gdyż działalność gospodarcza musi generować wartości wynikające z 
płacenia podatków, aby region miał, co w przyszłości inwestować. Zatem 
odnotujmy bez emocji, że takiej strefy samodzielnej nie ma. 

Uwaga uwzględniona 

59. GMINA KĘDZIERZYN-
KOŹLE, URZĄD MIASTA 
KĘDZIERZYN-KOŹLE 

Strona 39-40 
Rozdział 2.1. 
„Województwie opolskie 
posiada atrakcyjne tereny 
inwestycyjne, nie posiada 
jednak samodzielnej 
Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej” 

Województwo opolskie posiada atrakcyjne tereny inwestycyjne: 
W dokumencie planistycznym koniecznym jest umieszczenie mapy 
województwa opolskiego wskazującej na położenie terenów 
przeznaczonych pod inwestycje, zwłaszcza włączonych w specjalne strefy 
ekonomiczne. 
Atrakcyjność inwestycyjną podnoszą również: lokalne i regionalne 
instytucje wsparcia biznesu. 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych.   
 

60. ZYGMUNT MINKIEWICZ 
OSOBA FIZYCZNA 

Strona 40-41  
Rozdział 2.1. „Infrastruktura 
transportu jest czynnikiem 
wzmacniającym potencjał 
gospodarczy regionu” 

Mocniej uwidocznić obecną marginalizację Odrzańskiej Drogi Wodnej, 
przesuwając (z niezbędną korektą redakcyjną) akapit jej tyczący do 
wyszczególnienia p/n „wąskich gardeł”.       

Uwaga uwzględniona  

61. URZĄD ŻEGLUGI 
ŚRÓDLĄDOWEJ W 

Strona 40-41  
Rozdział 2.1. „Infrastruktura 

1. W ostatnim zdaniu na str. 41 niniejszego tytułu po słowach” rzeki 
Odry” powinno być napisane „poniżej” i dalej bez zmian. Ponieważ rzeka 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
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KĘDZIERZYNIE-KOŹLU  
MARIUSZ PRZYBYLSKI 

transportu jest czynnikiem 
wzmacniającym potencjał 
gospodarczy regionu” 
 

Odra płynie w dół do Szczecina a nie w górę. 
2. Do niniejszego tekstu chciałbym dodać: Zwiększone zapotrzebowanie 
na węgiel o ok. 2 mln ton przez Elektrownię Opole po wybudowaniu 
dwóch bloków energetycznych daje potencjalne możliwości 
wykorzystania transportowego Odry na odcinku Port Koźle 
(km 98,1 Odry) do Portu Opole Brzezie (km 161 Odry), który posiada 
infrastrukturę zmodernizowaną na przełomie XX i XXI wieku. 

dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
W SRWO uwzględniono korektę słowną. 
Strategiczny charakter dokumentu, nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych.   

62. URZĄD MIASTA OPOLA Strona 41 
Rozdział 2.1 „Infrastruktura 
transportu jest czynnikiem 
wzmacniającym potencjał 
gospodarczy regionu” 

Poza lotniskiem sportowo – rekreacyjnym w Polskiej Nowej Wsi na 
terenie województwa znajduje się również prywatne lotnisko w Kamieniu 
Śląskim. 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych.   

63. WICESTAROSTA 
POWIATU 
KĘDZIERZYŃSKO-
KOZIELSKIEGO GABRIELA 
TOMIK 

Strona 41  
Rozdział 2.1. „Infrastruktura 
transportu jest czynnikiem 
wzmacniającym potencjał 
gospodarczy regionu” 
 

Zintensyfikowanie wykorzystania Odry, jako szlaku transportowego dla 
ładunków kontenerowych, masowych, niebezpiecznych, 
przemysłowych, paliw energetycznych i ładunków wielkogabarytowych, 
w ruchu krajowym i międzynarodowym. Zagospodarowanie portów  
w Kędzierzynie-Koźlu (port Koźle, port Azoty) w celach  związanych 
z logistyką transportu europejskiego.  Współpraca regionów w obszarze 
Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego CETC-ROUTE 65, 
w tym budowa kanału Odra-Dunaj-Łaba, jako przedsięwzięcia transportu 
wodnego (multimodalnego) może zmienić pozycję konkurencyjną 
regionu w układzie europejskim. Odrzańska Droga Wodna z uwagi na 
przestarzałą infrastrukturę hydrotechniczną (śluzy i jazy) i 
zdekapitalizowane obiekty obsługi transportu (porty, przeładownie) jest 
wykorzystywana w niewielkim stopniu. Systemowa modernizacja jazów 
i śluz Odry skanalizowanej i Kanału Gliwickiego oraz prace 
odtworzeniowe i inwestycyjne na zabudowie regulacyjnej i w korycie 
rzeki przyczynią się do pełnego wykorzystania Odrzańskiej Drogi 
Wodnej w układzie transportu trimodalnego. Barierę dodatkową 

Uwaga uwzględniona częściowo  
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. Niemniej 
jednak SRWO uzupełniono o dodatkowe zapisy 
dotyczące rzeki Odry. 
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stanowi nieuregulowany bieg rzeki Odry poniżej Malczyc (na północ od 
stopnia wodnego) w województwie dolnośląskim. Konieczne jest więc 
natychmiastowe dokończenie budowy stopnia wodnego Malczyce 
i podjęcie działań w kierunku budowy stopnia wodnego Lubiąż. 

64. GMINA NYSA, URZĄD 
MIEJSKI W NYSIE 
BURMISTRZ NYSY 
JOLANTA BARSKA 

Strona 44  
Rozdział 2.1. 
„Województwo opolskie 
posiada znaczny potencjał 
w zakresie szkolnictwa 
wyższego” 

dopisać do filii/ oddziałów zamiejscowych uczelni – Zamiejscowy 
Ośrodek Dydaktyczny w Nysie Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej 
z Katowic 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych.   

65. GMINA KĘDZIERZYN-
KOŹLE, URZĄD MIASTA 
KĘDZIERZYN-KOŹLE 

Strona 46 
Rozdział 2.1. „Potencjał 
instytucjonalny 
Województwa Opolskiego 
jest wysoki” 
 

Potencjał instytucjonalny województwo opolskie : 
Uzupełnić o beneficjentów RPO WO 2007-2013 (zwłaszcza w kontekście 
sprawności pozyskiwania i wydatkowania środków unijnych): 
Wiodącym czynnikiem powodzenia, bezpośrednio wpływającym na tak 
korzystny wynik była sprawność instytucji regionalnych i lokalnych. 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych.   

66. ANDRZEJ MAZUR 
RADNY WOJEWÓDZTWA 
OPOLSKIEGO 

Strona 46 
Rozdział 2.1. „Potencjał 
instytucjonalny 
województwa opolskiego 
jest wysoki” 

W rozdziale „Potencjał instytucjonalny …” proponuję wykreślić ostatnie 
zdanie w drugim akapicie, o uciążliwości kontroli w przedsiębiorstwach, 
gdyż są to zdarzenia zgodne z prawem i nie powinny być w tej rangi 
dokumencie komentowane. 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium:  uwarunkowania opracowania 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Zapis opiera się na wynikach badania „Raport 
o sytuacji mikro i małych firm w roku 2010”, co 
wskazano w odpowiednim przypisie. Wyniki 
wyrażają opinie przedsiębiorców biorących udział 
w badaniu. 

67. GMINA KĘDZIERZYN-
KOŹLE, URZĄD MIASTA 

Strona 47 
Rozdział 2.1. 

W przewagach konkurencyjnych w sferze gospodarczej dodać: Przemysł 
maszynowo-metalowy (o którym mowa na str. 33) 

Uwaga uwzględniona 
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Podmiot zgłaszający 
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SRWO, s. […] 
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1 2 3 4 5 

Rozdział 2. Uwarunkowania społeczne, gospodarcze i przestrzenne rozwoju województwa 

KĘDZIERZYN-KOŹLE „Województwo opolskie to 
region konkurencyjny” 

68. EWA MARZEC 
RADNA WOJEWÓDZTWA 
OPOLSKIEGO 

Strona 47 
Rozdział 2.1. 
„Województwo opolskie to 
region konkurencyjny” 

Powinniśmy pokazać jako naszą przewagę konkurencyjną przemysł 
górniczo-wydobywczy bazujący na zasobach surowców mineralnych 

Uwaga uwzględniona częściowo  
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Uzupełniono opis przewag konkurencyjnych 
o przemysł górniczo-wydobywczy. 

69. GMINA KĘDZIERZYN-
KOŹLE, URZĄD MIASTA 
KĘDZIERZYN-KOŹLE 

Strona 48 
Rozdział 2.2. 
„Województwo opolskie 
wykazuje szereg cech 
przestrzennych 
warunkujących możliwości 
rozwojowe regionu” 

Brak wyjaśnienia o jakich obszarach wzrostu mowa oraz o jakiego 
rodzaju ukierunkowane terytorialnie wsparcie chodzi. 

Uwaga uwzględniona 

70. ANDRZEJ MAZUR 
RADNY WOJEWÓDZTWA 
OPOLSKIEGO 

Strona 48 
Rozdział 2.2. 
„Województwo opolskie 
wykazuje szereg cech 
przestrzennych 
warunkujących możliwości 
rozwojowe regionu” 

W rozdziale „Województwo Opolskie wykazuje szereg …” 
w charakterystyce przestrzennej zmarginalizowano jedną 
z najistotniejszych cech regionu, czyli jego położenia na skrzyżowaniu III 
paneuropejskiego korytarza transportowego Madryt-Stambuł z kanałem 
transportowym łączącym Europę Południową ze Skandynawią, 
przebiegającym przez Bramę Morawską z uwzględnieniem Rzeki Odry 
i Kanału Gliwickiego, do którego docierają szerokie tory kolejowe. Te 
zalety Opolszczyzny, w momencie wprowadzania Nowej Polityki 
Transportowej mogą stać się prawdziwa Żyłą Złota dla regionu i kraju. 
Czas realizacji zasad Nowej Polityki Transportowej zbliża się wraz z 
rosnącymi problemami świata w zaopatrzeniu w paliwa płynne. Elementy 
tej polityki są już obecne w Szwajcarii i Austrii. Zaniechanie opisania tych 
spraw w NSRWO jest z pewnością wynikiem nieporozumienia i wymaga 
pilnej debaty samorządowej. 

Uwaga uwzględniona 
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71. GMINA PRUDNIK 
FRANCISZEK FEJDYCH 
BURMISTRZ PRUDNIKA 

Strona 48 
Rozdział 2.2. 
„Województwo opolskie 
wykazuje szereg cech 
przestrzennych 
warunkujących możliwości 
rozwojowe regionu” 

Czy w województwie są dwa ośrodki subregionalne (ta informacja 
zawarta jest na stronie 49) tj. Kędzierzyn-Koźle i Brzeg czy też cztery 
ośrodki: (ta informacja zawarta jest np. na stronach: 53,110)? 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
W województwie opolskim są cztery ośrodki 
subregionalne: Brzeg, Kędzierzyn-Koźle, Nysa 
i Kluczbork. Zapis na stronie 49 odnosi się do 
dwóch ośrodków subregionalnych zlokalizowanych 
w dolinie Odry. 

72. DEPARTAMENT 
ROLNICTWA I ROZWOJU 
WSI 

Strona 51 
Rozdział 2.2. 
„Województwo opolskie 
jest regionem 
o zróżnicowanym 
potencjale zasobów 
naturalnych i jakości 
środowiska” 

Proponuje się dopisać w ostatnim punkcie: „w szczególności biomasy, 
energii wiatru i energii słonecznej” 

Uwaga uwzględniona 

73. ZYGMUNT MINKIEWICZ 
OSOBA FIZYCZNA 

Strona 51 
Rozdział 2.2. 
„Województwo opolskie 
jest regionem o 
zróżnicowanym potencjale 
zasobów naturalnych 
i jakości środowiska” 
Akapit 8-ej kropki 

Proponuję fragmentaryczne przeredagowanie do postaci: „(..), 
w szczególności biomasy i cieków wodnych a także wiatru, pozwalają na 
osiągnięcie przez województwo znacznej ilości energii z nowoczesnych 
źródeł.” 

Uwaga uwzględniona 

74. ANDRZEJ MAZUR 
RADNY WOJEWÓDZTWA 
OPOLSKIEGO 

Strona 51 
Rozdział 2.2. 
„Województwo opolskie 
jest regionem o 
zróżnicowanym potencjale 
zasobów naturalnych i 

W podpunkcie opisującym potencjalne zasoby energii odnawialnej 
niezbędnym jest wyszczególnienie obszarów terytorialnych na których 
można planować instalacje pozyskiwania energii odnawialnej zarówno 
słonecznej jak i wiatrowej. Już w dniu dzisiejszym trwają poszukiwania 
przez inwestorów takich obszarów, po omacku, na dziko.   

Uwaga nieuwzględniona w oparciu o kryterium: 
poziom szczegółowości zapisów dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Obszary predysponowane do rozwoju OZE zostały 
wskazane w planie zagospodarowania 
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jakości środowiska” przestrzennego województwa opolskiego. 

75. REGIONALNY DYREKTOR 
OCHRONY ŚRODOWISKA 

Strona 51 
Rozdział 2.2. 
„Województwo opolskie 
jest regionem o 
zróżnicowanym potencjale 
zasobów naturalnych i 
jakości środowiska” 
 

Uściślenia wymaga zapis dotyczący obszarów chronionych zamieszczony 
na str. 51 Strategii o treści „ prace zmierzające do wyznaczenie na 
obszarze kraju elementów Europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 
zakończyły się utworzeniem 4 obszarów specjalnej ochrony ptaków 
(Grądy (…)) oraz wskazaniem do objęcia ochroną kolejnych 21 ostoi”. Na 
terenie województwa opolskiego jest zlokalizowanych jest 23 obszary 
Natura 2000, w tym: 4 obszary specjalnej ochrony ptaków oraz 19 
obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty zatwierdzonych przez 
Komisje Europejską (projektowane specjalne obszary ochrony siedlisk). 
Dodatkowo na liście obszarów przesłanym do Komisji Europejskiej  w 
2012 r. znalazł się proponowany obszar mający znaczenie dla Wspólnoty 
Dolina Budkowiczanki. 

Uwaga uwzględniona 
 

76. URZĄD MIEJSKI W 
PACZKOWIE 
BOGDAN 
WYCZAŁKOWSKI 

Strona 52 
Rozdział 2.2. 
„Województwo opolskie 
jest regionem o 
zróżnicowanym potencjale 
zasobów naturalnych 
i jakości środowiska” 

Mamy wątpliwości czy na mapie nr 5 jest naniesiony Zalew Paczkowski Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Mapa 5 przedstawia uwarunkowania przestrzenne 
województwa  

77. URZĄD MIEJSKI W 
PACZKOWIE 
BOGDAN 
WYCZAŁKOWSKI 

Strona 52 
Rozdział 2.2. 
„Województwo opolskie 
jest regionem o 
zróżnicowanym potencjale 
zasobów naturalnych 
i jakości środowiska” 

„Jezioro Turawskie, Zbiornik Nyski, Zbiornik Otmuchowski”  
Stosować nazwy fizjograficzne 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Wskazane zapisy to nazwy własne ostoi 
przyrodniczych, a nie obiektów hydrograficznych 

78. GMINA NYSA, URZĄD 
MIEJSKI W NYSIE 
BURMISTRZ NYSY 

Strona 52 
Rozdział 2.2. 
„Województwo opolskie 

„Jezioro Turawskie, Zbiornik Nyski, Zbiornik Otmuchowski”  
ujednolicić pisownię wszystkich nazw własnych albo jezioro albo 
zbiornik. Jezioro Turawskie jest również zbiornikiem, takim samym jak 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
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JOLANTA BARSKA jest regionem o 
zróżnicowanym potencjale 
zasobów naturalnych i 
jakości środowiska” 

Jezioro Nyskie i Otmuchowskie Uzasadnienie: 
Wskazane zapisy to nazwy własne ostoi 
przyrodniczych, a nie obiektów hydrograficznych 

79. GMINA KĘDZIERZYN-
KOŹLE, URZĄD MIASTA 
KĘDZIERZYN-KOŹLE 

Strona 52 
Rozdział 2.2. 
„Województwo opolskie 
jest regionem o 
zróżnicowanym potencjale 
zasobów naturalnych 
i jakości środowiska” 
 

Województwo opolskie jest regionem o zróżnicowanym potencjale 
zasobów naturalnych i jakości środowiska: 

− ocena jakości powietrza powinna zostać rozszerzona o informację 
dotyczącą przekraczanych norm poziomu rakotwórczego benzenu na 
obszarze Kędzierzyna-Koźla. 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych.  
Dotychczasowe zapisy SRWO zwracają uwagę na 
niekorzystną sytuację w tym zakresie w 
województwie opolskim.  

80. ANDRZEJ MAZUR 
RADNY WOJEWÓDZTWA 
OPOLSKIEGO 

Strona 52 
Rozdział 2.2. 
„Województwo opolskie 
jest regionem między 
metropolitalnym 
sąsiadującym z Republiką 
Czeską 

Stanowczo należy wyeliminować zapis o rzekomym „..intensywnym 
procesie odpływu relatywnie skromnych zasobów do stosunkowo bliskich 
i atrakcyjnych obszarów metropolitalnych i o pomijaniu miasta Opola w 
wyborach lokalizacji instytucji ważnych gospodarczo itd.” 
Zapis taki dyskredytuje nas opolan, którzy skarżą się, że ktoś inny jest 
lepszy we współzawodnictwie.   
Alternatywą jest wariant zacytowania w dokumencie konkretnych 
przypadków, w których niesłusznie przegraliśmy w konkurencji, mimo że 
proponowaliśmy korzystniejsze od innych warunki inwestycyjne. 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Przywołany zapis odnosi się do 
międzymetropolitalnego położenia województwa, 
które w istotny sposób wpływa na procesy 
rozwojowe w regionie.   
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych.   

81. GMINA PRUDNIK 
FRANCISZEK FEJDYCH 
BURMISTRZ PRUDNIKA 

Strona 52 
Rozdział 2.2. 
„Województwo opolskie 
jest regionem między 
metropolitalnym 
sąsiadującym z Republiką 
Czeską 

Czy konsekwencje sąsiedztwa z Republiką Czeską i potencjalne 
uwarunkowania tegoż sąsiedztwa na rozwój województwa ograniczają się 
jedynie do wymienienia tylko nazwy tegoż kraju(w tytule podrozdziału) 
i nie zasługują na chociażby klika zdań odnoszących się „regionu 
międzymetropolitalnego sąsiadującego z Republiką Czeską) ????? 
Jaki jest sens przywoływania Republiki Czeskiej skoro w treści 
podrozdziału jak i wykresie relacjom z tymże krajem nie poświęca się ani 

Uwaga uwzględniona 
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Rozdział 2. Uwarunkowania społeczne, gospodarcze i przestrzenne rozwoju województwa 

jednego słowa???? Treść tego podrozdziału winna zostać całkowicie 
zmieniona i zawierać informacje adekwatne do postawionej tezy. 

82. ZARZĄD POWIATU 
W PRUDNIKU 
 
ZARZĄD 
STOWARZYSZENIA GMIN 
POLSKICH 
EUROREGIONU 
PRADZIAD 

Strona 52 
Rozdział 2.2. 
„Województwo opolskie 
jest regionem między 
metropolitalnym 
sąsiadującym z Republiką 
Czeską 

Uzupełnienie zapisu, pierwszy akapit-zdanie kończące: 
„Stanowi to problem, ale stwarza równocześnie ogromne szanse 
rozwojowe. Należy mieć na uwadze, że współpraca polsko-czeska może 
mieć istotne znaczenie dla całego regionu województwa opolskiego.” 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: uwarunkowania opracowania 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Proponowany zapis nie jest zapisem 
diagnostycznym. Zapis znalazł swoje 
odzwierciedlenie w analizie SWOT po stronie szans. 

83. GMINA STRZELCE 
OPOLSKIE 

Strona 53 
Rozdział 2.2. „W strukturze 
funkcjonalno-przestrzennej 
wyróżnia się trzy zasadnicze 
elementy struktury” 

Obecność Kluczborka wśród głównych ośrodków osadniczych 
województwa jest bardziej życzeniem, wynikającym z planów 
zagospodarowania przestrzennego województwa, niż faktem. 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: uwarunkowania opracowania 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Zapis utrzymuje spójność z innymi dokumentami 
strategicznymi oraz jest spójny z nowym wymiarem 
polityki regionalnej 

84. PARTNERSTWO BORÓW 
NIEMODLIŃSKICH 
DANIEL PODOBIŃSKI 

Strona 54 
Rozdział 2.2. „W strukturze 
funkcjonalno-przestrzennej 
wyróżnia się trzy zasadnicze 
elementy struktury” 
 
Mapa 6 

Gmina Tułowice nie funkcjonuje jako część Aglomeracji Opolskiej. Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: uwarunkowania opracowania 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Mapa na str. 54 (w projekcie SRWO) nie ilustrowała 
uczestników porozumienia partnerskiego w ramach 
Aglomeracji Opolskiej, ale ilustrowała strefę 
funkcjonalno-przestrzenną, wskazaną w planie 
zagospodarowania przestrzennego województwa 
opolskiego. Mapa na str. 54 została usunięta. 
Porozumienie partnerskie ilustruje mapa 
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1 2 3 4 5 

Rozdział 2. Uwarunkowania społeczne, gospodarcze i przestrzenne rozwoju województwa 

zamieszczona w rozdziale 2.2. 

85. ANDRZEJ DEREŃ 
REDAKTOR NACZELNY 
TYGODNIKA 
PRUDNICKIEGO 

Strona 54 
Rozdział 2.2. „W strukturze 
funkcjonalno-przestrzennej 
wyróżnia się trzy zasadnicze 
elementy struktury” 
Mapa 6 

Likwidacja określenia „aglomeracja opolska”. Jest to twór – w formie 
sformalizowanej – młody, sztuczny, którego granice mają charakter 
uznaniowy, nie wynikający z naturalnych procesów ekonomicznych, 
urbanistycznych itp. Funkcjonowanie „aglomeracji opolskiej” powinno 
odbywać się na zasadzie dobrowolnego związku zainteresowanych gmin 
i powiatów i nie może być wpisana w strategię dla całego obszaru 
województwa. 
Na terenie województwa już funkcjonują związki międzysamorządowe – 
w przyszłości proces ten zapewne ulegnie intensyfikacji – i nie można 
prowadzić do wyróżniania jednych związków kosztem innych. 
Sens ma jedynie wskazanie obszaru rzeczywistego oddziaływania Opola 
na sąsiednie gminy, w strategii mapa nr 6 – wskazana jako „strefa 
wewnętrzna aglomeracji”. 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: uwarunkowania opracowania 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Mapa na str. 54 (w projekcie SRWO) nie ilustrowała 
uczestników porozumienia partnerskiego w ramach 
Aglomeracji Opolskiej, ale ilustrowała strefę 
funkcjonalno-przestrzenną, wskazaną w PZPWO. 
Mapa na str. 54 została usunięta. Porozumienie 
partnerskie ilustruje mapa zamieszczona 
w rozdziale 2.2. Porozumienie w sprawie 
utworzenia Aglomeracji Opolskiej zostało 
ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. Zgodnie z porozumieniem formuła 
Aglomeracji Opolskiej ma charakter otwarty. 

86. GMINA PRUDNIK 
FRANCISZEK FEJDYCH 
BURMISTRZ PRUDNIKA 

Strona 55 
Rozdział 2.2. „Miejski 
podsystem osadniczy 
tworzy 35 jednostek 
osadniczych 
zróżnicowanych pod 
względem wielkości i 
pełnionych funkcji 
społeczno-gospodarczych. 
Miasta zamieszkuje 52% 
ludności regionu” 

Na podstawie jakich badań stwierdzono, iż zdegradowanymi 
blokowiskami są blokowiska w Opolu, Kędzierzynie-Koźlu, Nysie i Brzegu 
a nie np. w Kluczborku, Prudniku, Głubczycach itp. ? Moim zdaniem 
winna tu obowiązywać jedna metodologia: albo w oparciu o cytowany 
efekt badań wymieniane są wszystkie zdegradowane na terenie 
województwa blokowiska albo nie wymienia się w oparciu o nieznane 
kryteria żadnego z miast województwa uznając że problem 
zdegradowanych blokowisk dotyczy całego województwa. Rozwiązanie 
drugie byłoby właściwsze, gdyż poprzedzające i następujące akapity (dot. 
Zdegradowanych terenów poprzemysłowych czy też powojskowych) nie 
zawierają wskazania konkretnych miast w których te tereny się znajdują. 

Uwaga uwzględniona 

87. GMINA STRZELCE 
OPOLSKIE 

Strona 56 
Rozdział 2.2. „Istotnym 
czynnikiem wyróżniającym 

Bardzo mało napisano w Uwarunkowaniach o obszarach wiejskich, 
a przecież to „48% ogółu mieszkańców regionu”. 
Nie napisano nigdzie (prócz wymienienia raz w podmiotach 

Uwaga uwzględniona częściowo  
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu oraz spójność wewnętrzna dokumentu 
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województwo opolskie są 
obszary wiejskie, które 
stanowią ważny czynnik 
rozwojowy regionu” 

zaangażowanych) o Lokalnych Grupach Działania.  
Uzasadnienie: 
Obszary wiejskie stanowią ok. 90% powierzchni 
województwa opolskiego, diagnoza dotyczy całego 
obszaru regionu, stąd też pozostałe jej części 
również, pośrednio dotyczą obszarów wiejskich.  
 
W ramach opisu celu strategicznego 2 wskazuje się 
na wspieranie inicjatyw oddolnych na obszarach 
wiejskich, działalność w tym obszarze.  

88. GMINA KĘDZIERZYN-
KOŹLE, URZĄD MIASTA 
KĘDZIERZYN-KOŹLE 

Strona 57 
Rozdział 2.2. „Decydujące 
znaczenie w powiązaniach 
funkcjonalnych odgrywają 
powiązania transportowe, 
zapewniające sprawny 
dostęp do rynków pracy, 
dóbr i usług” 

Mapa 7 zatytułowana jest: Dostępność drogowa miasta Opola w 2011 r.  
Proponujemy zmianę na: Dostępność drogowa głównych miast 
województwa opolskiego w 2011 r. 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: uwarunkowania opracowania 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Mapa nie prezentuje „dostępności drogowej 
głównych miast województwa opolskiego w 
2011r.”. Mapa prezentuje czas dojazdu 
z dowolnego punktu w województwie opolskim do 
centrum Opola. 

89. GMINA KĘDZIERZYN-
KOŹLE, URZĄD MIASTA 
KĘDZIERZYN-KOŹLE 

Strona 58 
Rozdział 2.2. „Decydujące 
znaczenie w powiązaniach 
funkcjonalnych odgrywają 
powiązania transportowe, 
zapewniające sprawny 
dostęp do rynków pracy, 
dóbr i usług” 

Poprawić odmianę nazwy miasta na: „Są to połączenia na kierunku 
wschód – zachód, między Kędzierzynem-Koźlem, Opolem a Brzegiem.” 

Uwaga uwzględniona 

90. ZARZĄD POWIATU 
W PRUDNIKU 
 

Strona 58 
Rozdział 2.2. „Decydujące 
znaczenie w powiązaniach 

Zmiana zapisu, ostatni akapit, zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 
„Decyduje o tym zbyt mała liczba węzłów autostradowych, w 
szczególności w rejonie Opola. Brak czytelnego powiązania z Warszawą. 

Uwaga uwzględniona częściowo  
Kryterium: uwarunkowania opracowania 
dokumentu  
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ZARZĄD 
STOWARZYSZENIA GMIN 
POLSKICH 
EUROREGIONU 
PRADZIAD 

funkcjonalnych odgrywają 
powiązania transportowe, 
zapewniające sprawny 
dostęp do rynków pracy, 
dóbr i usług” 

Brak wystarczającej liczby przepraw drogowych w dolinie Odry – 
niezbędnych dla spójności wewnętrznej regionu i rozwoju jego głównych 
obszarów miejskich. Brak zintegrowanych systemów komunikacyjnych, 
niska jakość infrastruktury transportowej i jej niedopasowanie do 
współczesnych wymogów, ale także brak rozwiązań w zakresie 
transportu publicznego. Brak sprawnych powiązań na kierunku północ – 
południe, w tym zwłaszcza z Republiką Czeską z uwzględnieniem 
wykorzystania dawnego pełnotowarowego przejścia granicznego w 
Trzebinie i jego połączenia z autostradą A4, które zapewnią efektywne 
włączenie się w ponadregionalne systemy transportowe, a także stworzy 
najbardziej optymalne połączenie z Wiedniem oraz Ostravą i południem 
Europy.” 

 
Uzasadnienie: 
Propozycja zastąpienia przecinków kropkami 
w zdaniu, w którym wymienia się przyczyny 
niedostatków i braków komunikacyjnych 
utrudniających integrację funkcjonalną obszarów 
i wzrost potencjału rozwojowego województwa 
(pomimo gęstej sieci dróg i linii kolejowych) 
zaburza czytelność opisu rozdziału. 
 
Przedmiotowy fragment uzyskał następujące 
brzmienie:  
„Decyduje o tym zbyt mała liczba węzłów 
autostradowych, w szczególności w rejonie Opola, 
brak sprawnych powiązań na kierunku północ – 
południe zapewniających obszarowi pogranicza 
polsko-czeskiego i północnej części województwa 
efektywną dostępność aglomeracji opolskiej oraz 
włączenie się w ponadregionalne 
systemy transportowe, w tym Republiki Czeskiej 
z wykorzystaniem dawnego pełnotowarowego 
przejścia granicznego w Trzebinie, brak czytelnego 
powiązania aglomeracji z Warszawą, brak 
wystarczającej liczby przepraw drogowych 
w dolinie Odry – niezbędnych dla spójności 
wewnętrznej regionu i rozwoju jego głównych 
obszarów miejskich, brak zintegrowanych 
systemów komunikacyjnych, niska jakość 
infrastruktury transportowej i jej niedopasowanie 
do współczesnych wymogów, ale także brak 
rozwiązań w zakresie transportu publicznego. 
W efekcie tych braków i niedostatków, utrudniona 
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jest wielowymiarowa integracja funkcjonalna 
obszarów i wzrost potencjału rozwojowego 
województwa.” 

91. URZĄD MIEJSKI W 
PACZKOWIE 
BOGDAN 
WYCZAŁKOWSKI 

Strona 58 
Rozdział 2.2. „Decydujące 
znaczenie w powiązaniach 
funkcjonalnych odgrywają 
powiązania transportowe, 
zapewniające sprawny 
dostęp do rynków pracy, 
dóbr i usług” 

W części „Decydujące znaczenie w powiązaniach funkcjonalnych…” 
„… z czego najmniej korzystna sytuacja – dojazd przekraczający 120 min., 
występuje w obszarze powiatu 
głubczyckiego oraz na krańcach powiatu nyskiego (gminy Kamiennik, 
Paczków i Głuchołazy)…” 
Powyższe stwierdzenie nie jest prawdziwe, gdyż Gmina Paczków wcale 
nie posiada dostępności kolejowej do miasta Opole – osobowy 
transport kolejowy nie jest dostępny w Paczkowie już od kilku lat.   

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: uwarunkowania opracowania 
dokumentu  
 
Uzasadnienie: 
Zastosowana metodyka określenia dostępności 
czasowej Opola w komunikacji kolejowej obejmuje 
także przypadki gmin nieobsługiwanych przez 
pasażerskie przewozy kolejowe, dla których 
uwzględnia się czas dojazdu samochodem 
osobowym do najbliższej stacji kolejowej lecz nie 
dłuższy niż 20 min, przy uwzględnieniu 
potrzebnego czasu na przesiadkę (10 min). 
 
Komentarz: 
Do opisu mapy dodano syntetyczną informację 
wyjaśniającą metodologię jej opracowania 

92. GMINA NYSA, URZĄD 
MIEJSKI W NYSIE 
BURMISTRZ NYSY 
JOLANTA BARSKA 

Strona 58 
Rozdział 2.2. „Decydujące 
znaczenie w powiązaniach 
funkcjonalnych odgrywają 
powiązania transportowe, 
zapewniające sprawny 
dostęp do rynków pracy, 
dóbr i usług” 

„brak wystarczającej liczby przepraw drogowych w dolinie Odry” 
Dopisać „i Nysy Kłodzkiej” 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Głównym problemem komunikacyjnym 
w perspektywie najbliższych lat – przy ograniczonej 
możliwości podejmowania wszystkich potrzebnych 
inwestycji – jest przekraczanie rzeki Odry w celu 
poprawy spójności między prawo a lewobrzeżną 
częścią województwa opolskiego. 
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93. GMINA KĘDZIERZYN-
KOŹLE, URZĄD MIASTA 
KĘDZIERZYN-KOŹLE 

Strona 59 
Rozdział 2.2. „Decydujące 
znaczenie w powiązaniach 
funkcjonalnych odgrywają 
powiązania transportowe, 
zapewniające sprawny 
dostęp do rynków pracy, 
dóbr i usług” 

Mapa 8 zatytułowana jest: Dostępność kolejowa miasta Opola w 2011 r.  
Proponujemy zmianę na:  Dostępność kolejowa głównych miast 
województwa opolskiego w 2011 r. 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: uwarunkowania opracowania 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Mapa nie prezentuje „dostępności kolejowej 
głównych miast województwa opolskiego w 
2011r.”. Mapa prezentuje czas dojazdu 
transportem kolejowym z poszczególnych gmin 
województwa do Opola 

94. GMINA STRZELCE 
OPOLSKIE 

Strona 60 
Rozdział 2.3. „Specjalizacje 
regionalne” 

„Foresight regionalny” proponuję poszukać nazwy w całości polskiej. 
 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: uwarunkowania opracowania 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Wskazana nazwa jest powszechnie stosowana, 
zwłaszcza w dokumentach z zakresu polityki 
regionalnej. 
 

95. ANDRZEJ MAZUR 
RADNY WOJEWÓDZTWA 
OPOLSKIEGO 

Strony 60 do 63, 
Rozdział 2.3 „Specjalizacje 
regionalne” 

Zgodnie z propozycjami Komisji Europejskiej warunkiem wstępnym do 
korzystania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego/EFRR/ 
w latach 2014-2020 jest zdefiniowanie Inteligentnych Specjalizacji 
Regionalnych. 
W projekcie NSRWO nie ma definicji Inteligentnych Specjalizacji 
Regionalnych, co może pozbawić Województwo Opolskie środków 
unijnych z EFRR w latach 2014-2020, w ramach wsparcia inwestycji.  
Należy uzupełnić tekst projektu Strategii o brakujące definicje.  

Uwaga uwzględniona częściowo  
Kryterium: uwarunkowania opracowania 
dokumentu oraz spójność wewnętrzna dokumentu  
 
Uzasadnienie: 
Doszczegółowienie kwestii związanych 
z inteligentnymi specjalizacjami regionalnymi 
znajdzie swoje odzwierciedlenie w zapisach 
Regionalnej Strategii Innowacji Województwa 
Opolskiego 2014-2020. Zapisy SRWO uzupełniono 
o niezbędne treści. 
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96. DEPARTAMENT 
ROLNICTWA I ROZWOJU 
WSI 

Strona 61 
Rozdział 2.3. „Specjalizacje 
regionalne” 
 

W tabeli w części: Kluczowe obszary rozwoju regionu z uwzględnieniem 
technologii i wiedzy 
regionalnej zmienić energetykę konwencjonalną i niekonwencjonalną na 
„konwencjonalną i odnawialnych źródeł energii” 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: uwarunkowania opracowania 
dokumentu oraz spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Pojęcie energetyki niekonwencjonalnej jest 
pojęciem szerszym niż odnawialne źródła energii. 

97. STOWARZYSZENIE NA 
RZECZ TRWAŁEGO I 
ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU „ZIELONA 
ZIEMIA” Z SIEDZIBĄ W 
PRÓSZKOWIE 

Strona 61 
Rozdział 2.3. „Specjalizacje 
regionalne” 
 

Wpisanie obszaru dydaktyczno – naukowego, gdzie priorytetem byłoby 
utworzenie ogrodu botanicznego w Pomologii w gminie Prószków, jako 
instytucji, która odgrywałaby znaczącą rolę dydaktyczno naukową w skali 
województwa. Uzasadnienie jest zawarte w „Studium zasobów 
przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych zespołu parkowo-
zabytkowego w Pomologii w gminie Prószków wraz z przyległymi 
gruntami”, przedłożonym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Opolskiego w 2008 roku. Oczywiście wymienić należy także rolę 
Uniwersytetu Opolskiego i innych wyższych uczelni w tymże obszarze.  
Ponadto oprócz obszarów usługowo produkcyjnych należy uwzględnić 
obszar społeczny, gdzie ważnym czynnikiem jest edukacja ekologiczna, 
spółdzielczość, działalność pozarządowa, rolnictwo ekologiczne i inna 
działalność mająca charakter niekomercyjny, gdzie zysk finansowy nie 
jest głównym celem działalności. Głównym celem  działalności obszaru 
społecznego jest zachowanie zasobów kulturowych i przyrodniczych w 
nienaruszonym stanie, co stanowi ważny element rozwoju 
zrównoważonego województwa. Czyli tzw. działalność non profit. 

Uwaga uwzględniona częściowo  
Kryterium: uwarunkowania opracowania 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Prace eksperckiego zespołu pracującego nad 
określeniem specjalizacji regionalnych (w ramach 
prac nad RSI) wskazały na tym etapie prac 
dodatkową specjalizację w zakresie obszaru 
społecznego. Doszczegółowienie kwestii 
związanych ze specjalizacjami regionalnymi 
znajdzie swoje odzwierciedlenie w zapisach 
Regionalnej Strategii Innowacji Województwa 
Opolskiego 2014-2020.  

98. GMINA GŁUCHOŁAZY Strona 61 
Rozdział 2.3. „Specjalizacje 
regionalne” 
Tabela 6. Obszary rozwoju 
regionu w województwie 
opolskim 

Proponujemy, aby obszary rozwoju ”Usługi turystyczne i „Usługi 
medyczno-rehabilitacyjne” zaliczyć do obszarów kluczowych.  
Prezentowana w czasie spotkań konsultacyjnych mapa dochodu PKB w 
woj. Opolskim pokazał dużą dysproporcje pomiędzy NUTS opolskim a 
NUTS nyskim. Wydaję się, że położenie nacisku na rozwój usług 
turystycznych i usług medyczno-rehabilitacyjnych, stanowiłoby szansę dla 
rozwoju tego obszaru i zmniejszenia istniejących dysproporcji. Obszar 

Uwaga uwzględniona częściowo  
Kryterium: uwarunkowania opracowania 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Prace eksperckiego zespołu pracującego nad 
określeniem specjalizacji regionalnych (w ramach 



 
54 

Nr 
uwagi 

Podmiot zgłaszający 
Nr i nazwa podrozdziału  

SRWO, s. […] 
Propozycja zmiany/zgłaszana uwaga Status uwagi wraz z uzasadnieniem ZWO 

1 2 3 4 5 

Rozdział 2. Uwarunkowania społeczne, gospodarcze i przestrzenne rozwoju województwa 

południowy województwa ze względu na stosunkowo dobrze rozwiniętą 
bazę noclegową, walory przyrodniczo-krajobrazowe (obszary górskie i 
podgórskie, jeziora nyskie, otmuchowskie, zalew paczkowski, park 
krajobrazowy, obszary NATURA 2000) są predysponowane do tej funkcji. 
Możliwość połączenie usług turystycznych z ofertą bazy rehabilitacyjno-
leczniczej stanowi duży potencjał rozwojowy tego obszaru. 

prac nad RSI) wskazały na tym etapie prac 
dodatkową specjalizację w zakresie obszaru 
społecznego. Doszczegółowienie kwestii 
związanych ze specjalizacjami regionalnymi 
znajdzie swoje odzwierciedlenie w zapisach 
Regionalnej Strategii Innowacji Województwa 
Opolskiego 2014-2020.  

99. POWIAT STRZELECKI 
JÓZEF SWACZYNA 

Strona 63 
Rozdział 2.3. „Specjalizacje 
regionalne” 
Tabela 6 Obszary rozwoju 
regionu w województwie 
opolskim  

Uwaga zgłoszona podczas spotkania w Strzelcach Opolskich: 
Poddaję pod rozważenie czy w kluczowych obszarach rozwoju nie 
umieścić także turystyki. 

Uwaga uwzględniona częściowo  
Kryterium: uwarunkowania opracowania 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Prace eksperckiego zespołu pracującego nad 
określeniem specjalizacji regionalnych (w ramach 
prac nad RSI) wskazały na tym etapie prac 
dodatkową specjalizację w zakresie obszaru 
społecznego. Doszczegółowienie kwestii 
związanych ze specjalizacjami regionalnymi 
znajdzie swoje odzwierciedlenie w zapisach 
Regionalnej Strategii Innowacji Województwa 
Opolskiego 2014-2020.  

100. ROMAN SAMBOR 
ZA-CA BURMISTRZA 
GŁUCHOŁAZ 

Strona 63 
Rozdział 2.3. „Specjalizacje 
regionalne” 
Tabela 6 Obszary rozwoju 
regionu w województwie 
opolskim 

Uwaga z dyskusji w Prudniku: 

− należy dodać specjalizacje w zakresie turystyki, walorów, usług 
opiekuńczych. 

Uwaga uwzględniona częściowo  
Kryterium: uwarunkowania opracowania 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Prace eksperckiego zespołu pracującego nad 
określeniem specjalizacji regionalnych (w ramach 
prac nad RSI) wskazały na tym etapie prac 
dodatkową specjalizację w zakresie obszaru 
społecznego. Doszczegółowienie kwestii 
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związanych ze specjalizacjami regionalnymi 
znajdzie swoje odzwierciedlenie w zapisach 
Regionalnej Strategii Innowacji Województwa 
Opolskiego 2014-2020.  

101. DEPARTAMENT 
ROLNICTWA I ROZWOJU 
WSI 

Strona 62 
Rozdział 2.3. „Specjalizacje 
regionalne” 
 

W tabeli 7. W 4 wierszu (Paliwowo-energetyczny) zamienić „energia 
„zielona”” na „odnawialne źródła energii” 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: uwarunkowania opracowania 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Zapisy oparto na dotychczasowych wynikach prac 
eksperckiego  zespołu pracującego nad 
określeniem specjalizacji regionalnych (w ramach 
prac nad RSI). Doszczegółowienie kwestii 
związanych ze specjalizacjami regionalnymi 
znajdzie swoje odzwierciedlenie w zapisach 
Regionalnej Strategii Innowacji Województwa 
Opolskiego 2014-2020.  

102. GMINA STRZELCE 
OPOLSKIE 

Strona 62 
Rozdział 2.3. „Specjalizacje 
regionalne” 
Tabela nr 7 – Kluczowe 
obszary rozwoju 
Województwa opolskiego 

Przemysł meblarski powinien być (chyba) w obszarze „Drzewno-
papierniczy, w tym przemysł meblarski”  zamiast „Budowlany wraz 
z przemysłem mineralnym i usługami budowlanymi”. 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: uwarunkowania opracowania 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Zapisy oparto na dotychczasowych wynikach prac 
eksperckiego zespołu pracującego nad określeniem 
specjalizacji regionalnych (w ramach prac nad RSI). 
Doszczegółowienie kwestii związanych ze 
specjalizacjami regionalnymi znajdzie swoje 
odzwierciedlenie w zapisach Regionalnej Strategii 
Innowacji Województwa Opolskiego 2014-2020.  
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SRWO, s. […] 
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1 2 3 4 5 

Rozdział 2. Uwarunkowania społeczne, gospodarcze i przestrzenne rozwoju województwa 

103. ZYGMUNT MINKIEWICZ 
OSOBA FIZYCZNA 

Strona 63 
Rozdział 2.3. „Specjalizacje 
regionalne” 
 
Tabela 8 – technologie 
przemysłu energetycznego  
 

Uszczegółowiony wykaz proponuję wzbogacić o pozycję: Technologie 
mikrogeneracji wodnej i wiatrowej. 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: uwarunkowania opracowania 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Zapisy oparto na dotychczasowych wynikach prac 
eksperckiego zespołu pracującego nad określeniem 
specjalizacji regionalnych (w ramach prac nad RSI). 
Doszczegółowienie kwestii związanych 
z inteligentnymi specjalizacjami regionalnymi 
znajdzie swoje odzwierciedlenie w zapisach 
Regionalnej Strategii Innowacji Województwa 
Opolskiego 2014-2020. 
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Uwagi do Rozdziału 3. „Analiza SWOT” 
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Rozdział 3. Analiza SWOT 

104. STOWARZYSZENIE NA 
RZECZ TRWAŁEGO 
I ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU „ZIELONA 
ZIEMIA” Z SIEDZIBĄ 
W PRÓSZKOWIE 

Strona 65  
Rozdział 3. Analiza SWOT 

W analizie SWOT nie wymieniono w słabych stronach oraz w 
zagrożeniach niskiego poziomu współpracy samorządów z organizacjami 
pozarządowymi oraz brak jasnej strategii obligującej samorządy będące 
właścicielami obiektów i terenów posiadających walory przyrodnicze, 
kulturowe i historyczne do uwzględnienia ich potencjału i działalności 
społeczeństwa na ich rzecz, zwłaszcza, jeśli ma to znaczenie strategiczne 
w rozwoju województwa. 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: uwarunkowania opracowania 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Wyniki prac diagnostycznych na potrzeby SRWO 
oraz wyniki konsultacji zapisów analizy SWOT 
przeprowadzonych w I kwartale 2012 roku nie 
wskazały aby wskazane zapisy szczególnie 
wyróżniały województwo opolskie. 

105. GMINA NYSA, URZĄD 
MIEJSKI W NYSIE 
BURMISTRZ NYSY 
JOLANTA BARSKA 

Strona 67, 98 
Rozdział 3. Analiza SWOT 

„Zgodnie z nowym podejściem do rozwoju polityka regionalna, 
prowadzona w następnych latach, bazować ma w głównej mierze na 
wewnętrznych potencjałach danego obszaru, których właściwe 
wykorzystanie powinno przyczynić się do wzrostu konkurencyjności 
regionu.” Region nyski jest ukazywany jako obszar „utrudniający pełne 
wykorzystanie możliwości rozwojowych południowej części 
województwa” (str.98) Do tej pory przygraniczne położenie WO było 
ukazywane jako atut. 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: spójności wewnętrznej dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Zapis na stronie 98 główny nacisk kładzie na aspekt 
korzyści – szans rozwojowych obszarów 
przygranicznych: 
„…korzyścią ze zwiększenia dostępności w relacjach 
krajowych i międzynarodowych, zwłaszcza 
w układzie północ-południe, będzie szansa na 
rozwój obszaru funkcjonalnego na granicy 
z Republiką Czeską, którego peryferyjne położenie 
utrudnia pełne wykorzystanie możliwości 
rozwojowych południowej części województwa…”. 
Współpraca transgraniczna oraz położenie 
przygraniczne, zgodnie z analizą SWOT uznawane są 
za szansę rozwojową województwa opolskiego. 

106. GMINA KĘDZIERZYN-
KOŹLE, URZĄD MIASTA 
KĘDZIERZYN-KOŹLE 

Strona 68-69 
Rozdział 3. Analiza SWOT 

Generalna uwaga do analizy SWOT: W zakresie „słabych stron” należy 
podkreślić niewykorzystany potencjał rzeki Odry, zarówno pod kątem 
gospodarczym, dostępności komunikacyjnej jak i zasobów dziedzictwa 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: spójności wewnętrznej dokumentu 
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Rozdział 3. Analiza SWOT 

kulturowego i środowiska naturalnego. 
Dostępność komunikacyjna: Doprecyzować o jakim rodzaju transportu 
publicznego mowa w „słabych stronach”. 
Zasoby, dziedzictwo i środowisko: Dopisać  o słabej promocji produktów 
turystycznych Opolszczyzny w „słabych stronach”. 
Gospodarka: zagrożeniem jest postępująca dekapitalizacja rzecznej 
infrastruktury rzeki Odry w odniesieniu do „zagrożeń” 
Zasoby, dziedzictwo i środowisko: Dopisać  pogorszenie jakości 
powietrza  w „zagrożeniach”. 

Uzasadnienie: 
Wyniki prac diagnostycznych na potrzeby SRWO 
oraz wyniki konsultacji zapisów analizy SWOT 
przeprowadzonych w I kwartale 2012 roku wskazały, 
iż w zakresie rzeki Odry, wykorzystanie jej 
potencjału jest szansą rozwoju województwa 
opolskiego. Zapis dotyczący transportu publicznego 
dotyczy jego wszystkich aspektów w  kontekście 
dostępności komunikacyjnej. W zakresie produktów 
turystycznych analizy wskazały, iż brak wyrazistych 
produktów turystycznych stanowi słabą stronę 
województwa opolskiego. Zapisy dotyczące ochrony 
środowiska, w tym powietrza znajdują się już 
w analizie SWOT. 

107. GMINA STRZELCE 
OPOLSKIE 

Strona 68 
Rozdział 3 Analiza SWOT 
Tabela 10- mocne strony 
 

W tabeli w komórce pierwszej treść punktu drugiego „samoorganizacja i 
aktywność społeczna na obszarach wiejskich” zawiera się praktycznie w 
następnym, gdzie napisano „wielokulturowość i wieloetniczność regionu 
z samoorganizującymi się społecznie i kulturowo grupami mieszkańców”. 
Proponuje się skrócić punkt trzeci o podkreślony tekst. 
 
Światłowodowa sieć szkieletowa znalazła się wśród mocnych stron, 
natomiast nie ma o niej ani słowa w rozdziale 2 „Uwarunkowania....” 
 

Uwaga uwzględniona częściowo  
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Wyniki prac diagnostycznych na potrzeby SRWO 
oraz wyniki konsultacji zapisów analizy SWOT 
przeprowadzonych w I kwartale 2012 roku wskazały, 
iż wskazane zapisy stanowią mocną stronę 
województwa opolskiego. Wskazane zapisy 
charakteryzują odrębne mocne strony regionu. 
 
Zapis dotyczący światłowodowej sieci szkieletowej 
został zawarty w syntezie diagnozy społeczno-
gospodarczej województwa opolskiego. 

108. GMINA STRZELCE 
OPOLSKIE 

Strona 68 
Rozdział 3 Analiza SWOT 
Tabela 10- słabe strony 

Słaba strona „inwestycje, zwłaszcza innowacyjne” – proponuje się zapis 
„inwestycje innowacyjne”. 
Uzasadnienie: wg GUS – Rocznik Statystyczny Przemysłu 2011 inwestycje 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
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 (w ogóle) w przemyśle w opolskiem nie mają się źle, a wręcz rosną 
szybciej niż w innych województwach (tych kilku, gdzie w ogóle rosną).  
 
Wygląda na sprzeczność: „Infrastruktura dostępu do internetu” została 
wpisana do słabych stron, podczas gdy w mocnych stronach mamy 
„Światłowodowa sieć szkieletowa”. 

Uzasadnienie: 
Wyniki prac diagnostycznych na potrzeby SRWO 
oraz wyniki konsultacji zapisów analizy SWOT 
przeprowadzonych w I kwartale 2012 roku wskazały, 
iż słabą stroną województwa opolskiego są nie tylko 
inwestycje innowacyjne, ale inwestycje ogółem. 
Dodatkowo zapis nie dotyczy wyłącznie inwestycji 
w przemyśle, ale w całej gospodarce województwa 
opolskiego. 

109. GMINA STRZELCE 
OPOLSKIE 

Strona 68 
Rozdział 3 Analiza SWOT 
Tabela 10 
 

Do słabych stron Gospodarki dopisać, najlepiej na pierwszej pozycji: 
brak opolskiej specjalnej strefy ekonomicznej 

Uwaga uwzględniona częściowo  
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Utworzenie opolskiej specjalnej strefy ekonomicznej 
wpisano w analizę SWOT województwa opolskiego 
po stronie szans. 

110. GMINA STRZELCE 
OPOLSKIE 

Strona 68 
Rozdział 3 Analiza SWOT 
Tabela 10 
 

Do słabych stron Dostępności komunikacyjnej dopisać: 
Liczne „wąskie gardła” w sieci dróg krajowych i wojewódzkich 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Wyniki prac diagnostycznych na potrzeby SRWO 
oraz wyniki konsultacji zapisów analizy SWOT 
przeprowadzonych w I kwartale 2012 roku wskazały, 
iż słabą stroną województwa opolskiego są stan 
i parametry techniczne infrastruktury drogowej 
i kolejowej.  

111. ZARZĄD POWIATU 
W PRUDNIKU 
 
ZARZĄD 
STOWARZYSZENIA GMIN 

Strona 68 
Rozdział 3 Analiza SWOT 
 

Uzupełnienie zapisu w Tabeli 10 (9). Analiza SWOT dla województwa 
opolskiego – mocne i słabe strony: 

2) w obszarze „gospodarka” , w pozycji „mocne strony” ,po zapisie 
„powiązania gospodarki z zagranicą, zwłaszcza z gospodarką 

niemiecką” dodaje się zapis w brzmieniu: 

Uwaga uwzględniona częściowo  
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu oraz 
poziom szczegółowości zapisów dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
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POLSKICH 
EUROREGIONU 
PRADZIAD 

 „położenie przygraniczne regionu ułatwia współpracę z partnerami 
czeskimi”; 
2)w obszarze „dostępność komunikacyjna”,  w pozycji „słabe strony” , 
zapis „brak osi komunikacyjnej północ-południe” otrzymuje brzmienie: 
„brak osi komunikacyjnej północ-południe, w tym zwłaszcza słabe 
skomunikowanie drogowe z  Republiką Czeską” 

Zapisy analizy SWOT zostały skorygowane. 
Intensyfikacja współpracy transgranicznej ujęta 
została jako szansa w obszarze gospodarki, 
a kwestia położenia przygranicznego  jako szansa 
w obszarze dostępności komunikacyjnej. Słabe 
skomunikowanie drogowe z Republiką Czeską 
zawiera się w zapisie „brak osi komunikacyjnej 
północ-południe”. 
 
Jednocześnie opis analizy SWOT uzupełniono 
o dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne 
wskazujące, iż przyporządkowanie zapisu do 
określonego obszaru tematycznego nie oznacza 
braku jego istotności w innych obszarach.  

112. ANDRZEJ MAZUR 
RADNY WOJEWÓDZTWA 
OPOLSKIEGO 

Strona 69 
Analiza SWOT – Zagrożenia 

Usunąć podpunkt pierwszy w rubryce „Gospodarka”, który definiuje 
jedno z zagrożeń, jako „przewaga konkurencyjna sąsiednich ośrodków 
metropolitalnych”. 
Uzasadnienie: w strategiach sąsiednich regionów, wśród Szans nie 
wylicza się słabości konkurencyjnej naszego regionu. 
W rubryce „Dostępność Komunikacyjna’ na pierwszym miejscu powinien 
być wymieniony TEN III, główny atrybut regionu. 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu oraz 
uwarunkowania opracowania dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Wyniki prac diagnostycznych na potrzeby SRWO 
oraz wyniki konsultacji zapisów analizy SWOT 
przeprowadzonych w I kwartale 2012 roku wskazały, 
iż zagrożeniem województwa opolskiego jest 
przewaga konkurencyjna sąsiednich ośrodków 
metropolitalnych.  

113. GMINA NYSA, URZĄD 
MIEJSKI W NYSIE 
BURMISTRZ NYSY 
JOLANTA BARSKA 

Strona 69 
Rozdział 3 Analiza SWOT 
Tabela 11 
 

Geotermy – dodać po stronie szans w obszarze „zasoby, dziedzictwo i 
środowisko” oraz w celu strategicznym 7 Wysoka jakość środowiska 
pkt. 7.4 dopisać „w tym wód geotermalnych” bądź dodać jako nowy 
punkt. 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: uwarunkowania opracowania 
dokumentu oraz spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Wyniki prac diagnostycznych na potrzeby SRWO 
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oraz wyniki konsultacji zapisów analizy SWOT 
przeprowadzonych w I kwartale 2012 roku nie 
potwierdzają, iż geotermy stanowią szansę 
rozwojową regionu. 

114. GMINA STRZELCE 
OPOLSKIE 

Strona 69 
Rozdział 3 Analiza SWOT 
Tabela 11 
 

Fiskalizm i nadmierna biurokracja to dwie, odrębne od siebie sprawy. 
Wzrost biurokracji nie jest zagrożeniem. Wręcz przeciwnie. Obserwując 
tendencje w regulacjach gospodarczych proponuje się po stronie szans 
zapisać „zmniejszenie obciążeń biurokratycznych dla przedsiębiorców”. 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: uwarunkowania opracowania 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
 W analizie SWOT, po stronie szans dopisano 
„usprawnienie obsługi przedsiębiorców oraz 
ludności”.  

115. GMINA STRZELCE 
OPOLSKIE 

Strona 69 
Rozdział 3 Analiza SWOT 
Tabela 11 
 

Pojęcie „Srebrna gospodarka” nie występuje w żadnym innym miejscu 
Strategii. Proponuje się zamienić je na inne, zrozumiałe bez słownika, np. 
„usługi dla starszych osób”.  

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: uwarunkowania opracowania 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Wskazana nazwa jest powszechnie stosowana. 
Zagadnienie nie dotyczy wyłącznie usług dla osób 
starszych. 

116. GMINA KOMPRACHCICE 
WÓJT GMINY 
KOMPRACHCICE  
PAWEŁ SMOLAREK 

Strona 69 
Rozdział 3 Analiza SWOT 
Tabela 10 
 

Zważywszy na wagę analizy SWOT, a więc skrótowe przedstawienie 
mocnych i słabych stron województwa poszczególne punkty powinny być 
bardziej sprecyzowane. Np. poziom i jakość życia mieszkańców – zapis 
powinien brzmieć np. wysoki poziom…, rola mniejszości niemieckiej – 
jaka rola? Wszystko pełni jakąś rolę – silna rola w rozwoju społ-kult.?, 
liczba miejsc pracy dla osób z wyższym wykształcenie – za duża? Za 
mała?, dostępność do mieszkań – jaka? Ekonomiczna, fizyczna, słaba?, 
liczba dużych, wiodących przedsiębiorstw – niska czy za duża?, 
dziedzictwo kulturowe – każdy region jakieś ma. Nasze jest mocną stroną 
bo jest np. bogate, żywe, kultywowane, wydarzenia kulturalne o randze 
międzynarodowej – co to znaczy? Słabą stroną jest ich brak?, jakość czy 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Zapisy analizy SWOT są zgodne z przyjętą 
metodologią jej konstruowania. Zarówno mocne i 
słabe strony, jak również szanse i zagrożenia 
zapisane zostały bez określników. Tytuł grupy nadje 
im aspekt pozytywny lub negatywny tzn. jest on 
mocną lub słabą stroną. Podczas konsultacji zapisów 
analizy SWOT przeprowadzonych w I kwartale 2012 
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zbyt mała liczba? Inwestycje, zwłaszcza innowacyjne – mała ilość, brak? 
połączenie z Warszawą – słabą stroną jest jego brak? jakość? Czas 
przejazdu? Zapisy w większości są jasne po zapoznaniu się z obszerną 
analizą dotyczącą diagnozy sytuacji społeczno – gospodarczej WO. Jednak 
nierzadko analiza SWOT jest pierwszym opracowaniem, po które sięga 
osoba z zewnątrz regionu celem jego poznania. Stąd wydaje się 
konieczne sprecyzowanie niektórych zapisów.  

roku, nie zgłaszano uwag, co do jej czytelności. 
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Uwagi do Rozdziału 4. „Poziomy planowania rozwoju województwa” 
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117. SPOTKANIA 
MAŁŻEŃSKIE OŚRODEK 
OPOLSKI 

Strona 71-113 
Rozdział 4. Poziomy 
planowania rozwoju 
województwa 
 

Konsekwentnie proponujemy wpisanie problemu dotyczącego kondycji 
rodzin w województwie opolskim do horyzontalnego wyzwania 
rozwojowego „Zapobieganie i przeciwdziałanie procesom depopulacji” lub 
wpisanie kolejnego tematycznego wyzwania rozwojowego: „Rodzina 
silniejsza ekonomicznie, społecznie, kulturowo oraz wydolniejsza 
w pełnieniu funkcji wychowawczych”. Prosimy o ujęcie w celach 
strategicznych i operacyjnych przedsięwzięć przeciwdziałających złej 
kondycji rodzin w regionie.  
W tej części powinny się znaleźć działania z zakresu tzw. polityki 
prorodzinnej, związane ze wspieraniem małżeństwa i rodziny czyli  

− wspieraniem więzi małżeńskich i rodzinnych,  

− propagowaniem i promocją małżeństwa i rodziny,  

− wspieraniem funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodziny. 
Powinno być również miejsce dla działań zapobiegających rozpadowi 
rodziny oraz wspierających i promujących przygotowanie do małżeństwa 
i rodzicielstwa, promujących aktywność młodego pokolenia w pracy na 
rzecz innych osób (wolontariat) oraz propagujących organizacje działające 
na rzecz małżeństwa i rodziny. 
Powyższa propozycja celów i działań oczywiście nie wyczerpuje katalogu 
możliwych do podjęcia działań na rzecz małżeństwa i rodziny. 
Dramatyczna sytuacja województwa opolskiego wymaga niewątpliwie 
konsolidacji społeczności regionalnej i działań na rzecz podstawowej 
komórki społecznej, jaką jest rodzina.  
Uważamy, że to jakość rodziny stanowić będzie o przyszłości naszego 
regionu i dlatego niezmiernie ważna jest dzietność rodzin oraz ich zdolność 
do wypełniania wszystkich funkcji, w tym przygotowania młodego 
pokolenia do bycia małżonkami i rodzicami. 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: uwarunkowania opracowania 
dokumentu oraz spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Opis wyzwania horyzontalnego uzupełniono 
o problematykę dotyczącą kondycji rodzin 
w województwie opolskim.  
 

118. STOWARZYSZENIE 
RODZIN KATOLICKICH 
DIECEZJI OPOLSKIEJ 

Strona 71-113 
Rozdział 4. Poziomy 
planowania rozwoju 

W związku z powyższym proponuje się wpisanie problemu dotyczącego 
kondycji rodzin w województwie opolskim do horyzontalnego wyzwania 
rozwojowego – Zapobieganie i przeciwdziałanie procesom depopulacji. 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: uwarunkowania opracowania 
dokumentu oraz spójność wewnętrzna dokumentu 
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województwa 
 

Proponuje się również zapisanie w celach strategicznych i operacyjnych 
sformułowań, przeciwdziałających złej kondycji rodzin w regionie. W tej 
części powinny się znaleźć zakresu tzw. polityki prorodzinnej, a związane 
m.in. z promocją małżeństwa i rodziny, wspierania małżeństwa i rodziny, 
wspierania więzi małżeńskich i rodzinnych, przeciwdziałania rozpadowi 
rodziny oraz wspierania zakładania rodziny. 

 
Uzasadnienie: 
Opis wyzwania horyzontalnego uzupełniono 
o problematykę dot. Kondycji rodzin 
w województwie opolskim.  
 

119. WOJEWODA OPOLSKI 
RYSZARD WILCZYŃSKI 

Strona 74 
Rozdz. 4.1 „Wizja” 

Sugeruję zapisanie wizji w brzmieniu:  
„Województwo opolskie to wielokulturowy region wysokiej jakości życia, 
z konkurencyjną i innowacyjną gospodarką”. 
Uzasadnienie: 
W zapisie wizji regionu jedynie sformułowanie „wielokulturowy” jest 
wyróżniające. Sformułowanie „wykształconych, otwartych i aktywnych 
mieszkańców”, stanowiące oczywisty ukłon w stosunku do społeczności 
regionalnej, nie niesie wyraźnego przesłania rozwojowego, bowiem ani 
wykształcenie (podkreślany wielokrotnie nadmiar osób z tym 
wykształceniem, niedopasowanym do rynku pracy) ani brak otwartości, lub 
niedobór aktywności nie są głównymi problemami regionu. Wzrost tych 
parametrów nie zmieni sytuacji regionu determinowanej przez dwa 
wyzwania horyzontalne: depopulację i międzymetropolitalne położenie! 
Proponowane ujęcie w pełni konsumuje dotychczasowe zapisy, podkreśla 
przewagę konkurencyjną regionu (patrz Diagnoza Społeczna) i określa 
obszar kluczowej zmiany. Taki zapis jest też zdecydowanie lepszym ujęciem 
w kategoriach marketingowych oraz komunikowania strategii w relacjach 
zewnętrznych i wobec struktur decydujących o poziomie wsparcia dla 
regionu.  
Warto też zauważyć, że sformułowanie, które proponuję zastąpić było 
typowe dla strategii rozwojowych tworzonych w latach 90-tych i na 
początku lat 2000. 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie:  
W wizji zaproponowanej w projekcie dokumentu na 
pierwszym miejscu są mieszkańcy województwa 
opolskiego. Jest to konsekwencją odpowiedzi na 
horyzontalne wyzwanie rozwojowe jakim jest 
zapobieganie i przeciwdziałanie procesom 
depopulacji. Przymiotnik „wykształconych” 
uwzględnia w tym wypadku istotną kwestię jaką jest 
optymalne dopasowanie do wymogów rynku pracy 
i uwarunkowań wynikających z poziomu rozwoju 
gospodarczego regionu, ”otwartość” na innowacje, 
nowe kierunki rozwoju i zmiany, czyli jest cechą 
wpływającą m.in. na poziom aktywności – na rynku 
pracy i poza nim.  
Międzymetropolitalność regionu to czynnik 
wpływający na charakter zmian demograficznych 
w woj. Opolskim. Uzupełniono charakterystykę 
wyzwania  horyzontalnego o zagadnienie 
międzymetropolitalnego położenia województwa 
opolskiego i jego oddziaływania na sytuację 
społeczno-gospodarczą regionu. 
Wizja została uzupełniona o zapis dotyczący 
przyjaznego środowiska życia. Część propozycji 
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wnioskodawcy zawiera się w dodanym zapisie. 

120. RODZINY 
SZENSZTACKIE 
DIECEZJI OPOLSKIEJ 

Strona 74 
Rozdział 4.1. „Wizja” 
 

Przeformułowanie sformułowania słownego „Wizji” na: Województwo 
opolskie to wielokulturowy region, wykształconych, otwartych i aktywnych 
mieszkańców, zdolnych do budowania zdrowych i silnych rodzin, 
z konkurencyjną i innowacyjną gospodarką 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Do opisu wizji województwa opolskiego dodano 
zapisy dotyczące rodziny  

121. RODZINY 
SZENSZTACKIE 
DIECEZJI OPOLSKIEJ 

Strona 74 
Rozdział 4.1. „Wizja” 
 

Uzupełnienie zapisu przypominającego, iż najważniejszą wartością jest 
człowiek o zapis przypominający, że najważniejszą i podstawową komórką 
społeczną jest rodzina. Żaden człowiek bez rodziny nie może istnieć, zaś 
bez silnych i zdrowych rodzin nie może istnieć zdrowe i poprawnie 
rozwijające się społeczeństwo 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Do opisu wizji województwa opolskiego dodano 
zapisy dotyczące rodziny 

122. STOWARZYSZENIE NA 
RZECZ TRWAŁEGO 
I ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU „ZIELONA 
ZIEMIA” Z SIEDZIBĄ 
W PRÓSZKOWIE 

Strona 74 
Rozdz. 4.1 „Wizja” 

Dodanie do ogólnego sformułowania na czerwonym tle :”… i rozwojem 
zrównoważonym”.  
W wizji należy dopisać rolę otaczającego środowiska przyrodniczego 
i kulturowego, które są nieodzownym elementem w życiu człowieka i które 
nie są tylko do „optymalnego wykorzystania”, ale także stanowią główny 
czynnik w rozwoju zrównoważonym województwa, gdzie zasoby 
przyrodnicze i kulturowe nie ulegają degradacji. Które są potrzebne do 
prawidłowego rozwoju mentalnego, wypoczynku, rekreacji i edukacji. 

Uwaga uwzględniona częściowo. 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Wizja została uzupełniona o zapis dotyczący 
przyjaznego środowiska życia. Propozycja 
wnioskodawcy zawiera się w dodanym zapisie. 

123. REGIONALNY 
DYREKTOR OCHRONY 
ŚRODOWISKA 

Strona 74 
Rozdz. 4.1 „Wizja” 

Proponuje się rozszerzenie wskazanej wizji rozwoju województwa 
o sformułowanie (…) „oraz przyjaznym środowiskiem życia” 

Uwaga uwzględniona 

124. REGIONALNA RADA 
OCHRONY PRZYRODY 

Strona 74 
Rozdział 4.1. „Wizja” 
 

Wnioskuje o dokonanie uzupełnienia docelowej wizji regionu zgodnie 
ze wskazaniem prognozy oddziaływania w brzmieniu „Województwo 
opolskie to wielokulturowy region, wykształconych, otwartych i aktywnych 
mieszkańców z konkurencyjną i innowacyjną gospodarką oraz 

Uwaga uwzględniona 
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z przyjaznym środowiskiem życia”. Realizacja obecnie zapisanej wizji może 
nie prowadzić do stabilnego i zrównoważonego ekologicznie rozwoju. Jest 
ona oderwana od uwarunkowań przyrodniczych oraz kulturowych. 
W przyjętej i realizowanej doktrynie rozwoju regionalnego w Europie silnie 
eksponuje się pielęgnowanie regionalnej odrębności przyrodniczej i 
kulturowej, jako bazy rozwoju społeczno-gospodarczego oraz warunku 
szczęśliwego życia mieszkańców. Obecnie zapisana wizja rozwoju regionu 
nie wiąże celów rozwoju z uwarunkowaniami i nie wynika z tych 
uwarunkowań.  

125. DR KRYSTYNA 
SŁODCZYK 

Strona 74 
Rozdział 4.1. „Wizja” 

Popieram uzupełnienie wizji o „przyjazne środowisko” Uwaga uwzględniona częściowo. 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Wizja została uzupełniona o zapis dotyczący 
przyjaznego środowiska życia. Propozycja 
wnioskodawcy zawiera się w dodanym zapisie. 

126. GMINA KĘDZIERZYN-
KOŹLE, URZĄD MIASTA 
KĘDZIERZYN-KOŹLE 

Strona 74 
Rozdz. 4.1 „Wizja”  
– opis do wizji 
 

Dopisać samorząd w „relacjach nauka – biznes – samorząd (administracja)” 
kierując się zasadą potrójnej helisy współpracy. 
W wizji należy również podkreślić współpracę (zgodnie z wytycznymi  
art. 174-178 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej) między gminą, 
powiatem a województwem w celu przeciwdziałania procesom segregacji 
przestrzenno-społecznej i peryferyzacji. 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu oraz 
poziom szczegółowości zapisów dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Zapis otrzymał brzmienie „Nowe inwestycje 
generują wysokiej jakości miejsca pracy, 
a sprzyjający współpracy i przedsiębiorczości klimat 
w relacjach nauka-biznes-administracja publiczna, 
wspomaga rozwój konkurencyjności i 
innowacyjności opolskiej gospodarki.” 

127. GMINA STRZELCE 
OPOLSKIE 

Strona 74 
Rozdz. 4.1 „Wizja” 

W wizji skreślić słowa „, otwartych” oraz „i innowacyjną”. 
Otwartość jest i tak niezbędna do aktywności. Innowacyjność jest jednym 
z elementów konkurencyjności. 
Im krótsza misja, tym lepsza. 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: uwarunkowania opracowania 
dokumentu oraz spójność wewnętrzna dokumentu 
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Uzasadnienie: 
O jakości zapisów wizji nie świadczą jej rozmiary. 
Otwartość mieszkańców oraz innowacyjność 
gospodarki stanowią istotny element wizji. 

128. ARKADIUSZ NOWAK 
REGIONALNA RADA 
OCHRONY PRZYRODY 

Strona 74 
Rozdział 4.1. „Wizja” 

Zapis w wizji „otwartych mieszkańców” nie mieści się w kategorii 
parametrów mierzalnych 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: uwarunkowania opracowania 
dokumentu oraz spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie:  
Zapisy wizji nie muszą być bezpośrednio oparte na 
parametrach mierzalnych 

129. RODZINY 
SZENSZTACKIE 
DIECEZJI OPOLSKIEJ 

Strona 74-75 
Rozdział 4.2 „Wyzwania 
Rozwojowe” 

Uzupełnienie o piąte wyzwanie rozwojowe, 
które winno być umieszczone jako pierwsze: 
Społeczeństwo oparte na zdrowych i silnych rodzinach 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: uwarunkowania opracowania 
dokumentu oraz spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Opis wyzwania horyzontalnego uzupełniono 
o problematykę dotyczącą kondycji rodzin 
w województwie opolskim.  

130. WOJEWODA OPOLSKI 
RYSZARD WILCZYŃSKI 

Strona 74  
Rozdział 4.2. „Wyzwania 
rozwojowe” 

Propozycja uzupełnienia zapisów Strategii: 
Ze wszystkich znanych mi analiz i dyskusji wynika, że kluczową 
determinantą województwa opolskiego jest jego międzymetropolitalne 
położenie pomiędzy Wrocławiem a konurbacją Silesia. Kwestia ta jest 
enigmatycznie poruszona na str. 78 w sformułowaniu Województwo 
opolskie, jako region międzymetropolitalny, jest szczególnie zagrożone 
kumulacją negatywnych efektów skoncentrowanego wzrostu, a także 
została podjęta na str. 52. Trafnie przywołano pomiar siły metropolitalnej 
(wg analizy Metrox), sytuującej Opole na 15 pozycji w kraju. Siła 
wymienionych metropolii jest 5-6-krotnie wyższa. Jednak konsekwencje 
międzymetropolitalności nie zostały w dokumencie wskazane, co moim 
zdaniem wymaga uzupełnienia. 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: uwarunkowania opracowania 
dokumentu oraz  spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Opis wyzwania horyzontalnego uzupełniono 
o problematykę dotyczącą międzymetropolitalności, 
w tym jej wpływu na depopulację regionu.  
W rozdziale 2.1 w części dotyczącej 
konkurencyjności województwa opolskiego dodano 
zapis związany z jakością usług. 
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Ponad wszelką wątpliwość po depopulacji drugim wyzwaniem 
horyzontalnym jest międzymetropolitalne położenie województwa 
opolskiego. Proponuję, zatem ująć to w powyższym brzmieniu w 
wyzwaniach rozwojowych rozdziału 4.2. 
Natura tego wyzwania powoduje, że region musi reagować poprzez 
kooperację i konkurencję. Pierwszy element wymaga pogłębionej analizy 
relacji z obu sąsiadującymi regionami i przedstawienia wyników w zapisach 
dokumentu. Element konkurencji przekłada się na aspekty specjalizacji 
(w szczególności miasta Opola z aglomeracją) oraz budowania przewagi 
konkurencyjnej w dziedzinach:  
3) jakości usług (przewaga ta jest stwierdzona i warto ją przywołać 

w diagnozie – stosowny materiał zawarłem w załączeniu) 
4) jakości życia, co w pełni koresponduje z koncepcją Specjalnej Strefy 

Demograficznej i wyzwaniem 3 – atrakcyjne obszary do zamieszkania, 
inwestowania i wypoczynku. Wyzwanie to należy jednak wyraźniej ująć 
w treści celów. Proponuję tego dokonać poprzez przeformułowanie 
zapisów celów strategicznych 5 i 6 (dalsza uwaga) 

131. RADA MIEJSKA 
W GŁUBCZYCACH 

Strona 75  
Rozdział 4.2. „Wyzwania 
rozwojowe” 
 
Strona 79 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
 
Strona 110 
Cel strategiczny 9  
 
Strona 113 
Cel strategiczny 10  

Niezbędne jest przeredagowanie wyzwania 4 oraz celów strategicznych 
9 i 10 
Uzasadnienie: 
W materiałach wcześniejszych wyłaniano 5 obszarów problemowych. 
Z tych rozważań pozostała tylko aglomeracja opolska. Zniknęła w Strategii 
analiza celów rozwojowych dla obszarów: brzeskiego, kędzierzyńsko-
kozielskiego, północnego (Kluczbork, Olesno, Namysłów) i południowego 
(Nysa, Prudnik, Głubczyce). Na spotkaniu w Prudniku zaproponowano, 
by potraktować województwo jako dwa obszary problemowe: opolski 
i nyski (powiaty namysłowski, brzeski, nyski, prudnicki i głubczycki), 
traktując obszar nyski, jako obszar wymagający wsparcia. Powinno to 
skutkować przeredagowaniem celów strategicznych 9 i 10 lub dodaniem 
nowego celu strategicznego dotyczącego obszary nyskiego. 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Obszary problemowe określone w Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Opolskiego stanowiły podstawę do dyskusji nt. 
terytorialnych aspektów rozwoju województwa.  
SRWO to dokument regionalny uwzględniający 
podejście terytorialne prezentowane m.in. 
w krajowych dokumentach strategicznych.  
Realizacja celów strategicznych wskazanych 
w SRWO będzie sprzyjać integracji województwa, 
w szczególności w kontekście horyzontalnego 
wyzwania rozwojowego, jakim jest „Zapobieganie 
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i przeciwdziałanie procesom depopulacji”. 
Realizacja celów strategicznych 8-10 zapewni 
osiągnięcie spójności terytorialnej regionu.  
Obecne zapisy SRWO zapewniają spójność 
dokumentu i eliminują sprzeczności pomiędzy jego 
poszczególnymi częściami. 
Cele SRWO dotyczą zarówno podregionu nyskiego, 
jak i opolskiego wg nomenklatury NTS3. 

132. GMINA NYSA, URZĄD 
MIEJSKI W NYSIE 
BURMISTRZ NYSY 
JOLANTA BARSKA 

Strona 75  
Rozdział 4.2. „Wyzwania 
rozwojowe” 
 

Tematyczne wyzwania rozwojowe: atrakcyjne obszary do zamieszkania, 
inwestowania i wypoczynku 
powyższy zapis jest spójny z misją Gminy Nysa zawartą w jej strategii na 
lata 2004-2015: „Gmina Nysa przestrzenią  atrakcyjną dla inwestycji, 
zamieszkania i wypoczynku.” 

Wniesiona uwaga  ma charakter spostrzeżenia i nie 
wymaga dokonywania korekt zapisów SRWO. 

133. GMINA KĘDZIERZYN-
KOŹLE, URZĄD MIASTA 
KĘDZIERZYN-KOŹLE 

Strona 75  
Rozdział 4.2. „Wyzwania 
rozwojowe” 
 

Wśród wyzwań rozwojowych wskazać należy konieczność współpracy 
sektorów przedsiębiorczości, nauki z  samorządem i administracją. 
Błędem może okazać się realizacja projektów innowacyjnych lub 
jakichkolwiek innych pozbawionych ww. partnerstwa. 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
Uzasadnienie:  
Kwestia współpracy znalazła odzwierciedlenie 
w innym miejscu SRWO. 

134. ANDRZEJ DEREŃ 
REDAKTOR NACZELNY 
TYGODNIKA 
PRUDNICKIEGO 

Strona 75  
Rozdział 4.2. „Wyzwania 
rozwojowe” 
 

Wykreślenie ze zdania „zrównoważony rozwój aglomeracji opolskiej, miast 
i obszarów wiejskich regionu” określenia „aglomeracji opolskiej”. 
Uzasadnienie jak wyżej. Pisząc o zrównoważonym rozwoju miast i wsi, 
dodatkowe podkreślanie odrębności wewnętrznego związku miast i gmin 
pozbawione jest sensu. 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: uwarunkowania opracowania 
dokumentu oraz spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
SRWO to dokument regionalny uwzględniający 
podejście terytorialne prezentowane m.in. 
w krajowych dokumentach strategicznych.  
Realizacja celów strategicznych wskazanych 
w SRWO będzie sprzyjać integracji województwa. 
Realizacja celów strategicznych 8-10 zapewni 
osiągnięcie spójności terytorialnej regionu.  
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Porozumienie w sprawie utworzenia Aglomeracji 
Opolskiej zostało ogłoszone w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego. Zgodnie 
z porozumieniem formuła Aglomeracji Opolskiej ma 
charakter otwarty. 
 

135. DR KRYSTYNA 
SŁODCZYK 

Strona 75  
Rozdział 4.2. „Wyzwania 
rozwojowe” 
 

Uwagi z dyskusji ze spotkania z przedstawicielami środowiska 
przyrodniczego: 
 
Należy przeredagować nazwę Wyzwania 4 „Zrównoważony rozwój 
aglomeracji opolskiej, miast i obszarów wiejskich regionu”. 
Uzasadnienie: 
Wyraz „zrównoważony” nie został poprawnie użyty. Oznacza on 
równoważenie w odniesieniu do trzech elementów: gospodarki, 
społeczeństwa i środowiska. Pozostaje w rozdźwięku w odniesieniu do 
zaplanowanych celów strategicznych, w których użyto słów 
„wielofunkcyjne” i „bieguny wzrostu”. 
Uwaga ta odnosi się także do modelu realizacji, w którym wskazano: Ludzi, 
Gospodarkę i Przestrzeń – która powinna być zastąpiona środowiskiem, bo 
jest jego częścią. 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: uwarunkowania opracowania 
dokumentu oraz  spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Zgodnie z przyjętą wizją, województwo opolskie ma 
być regionem z przyjaznym środowiskiem życia, 
rozumianym jako środowisko o wysokich walorach 
i jakości, z administracją otwartą na potrzeby 
obywateli, przedsiębiorców, gminami tworzącymi 
możliwości inwestycyjne, szanującymi się, żyjącymi 
w zgodzie mieszkańcami, oraz utrzymującym 
i kultywującym dziedzictwo kulturowe. W świetle 
powyższej wizji, wyzwanie 4 obejmujące 
terytorialny wymiar SRWO pozostaje 
w niezmienionym brzmieniu.  
W odniesieniu do modelu realizacji – wymiar 
przestrzenny jest pojęciowo szerszy niż 
środowiskowy. 

136. MACIEJ WYSZYŃSKI 
STOWARZYSZENIE 
„BIOS” 

Strona 75  
Rozdział 4.2. „Wyzwania 
rozwojowe” 
 

Uwaga z dyskusji ze spotkania z przedstawicielami środowiska 
przyrodniczego: 
 
Zgadzam się z dr Słodczyk w sprawie wyzwania 4. 
Należy mocniej podkreślić w SRWO walory krajobrazowe, a szczególnie te, 
które mają potencjał jako formy przyrody. 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: uwarunkowania opracowania 
dokumentu oraz spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Zgodnie z przyjętą wizją, województwo opolskie ma 
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być regionem z przyjaznym środowiskiem życia, 
rozumianym jako środowisko o wysokich walorach 
i jakości, z administracją otwartą na potrzeby 
obywateli, przedsiębiorców, gminami tworzącymi 
możliwości inwestycyjne, szanującymi się, żyjącymi 
w zgodzie mieszkańcami, oraz utrzymującym 
i kultywującym dziedzictwo kulturowe. W świetle 
powyższej wizji, wyzwanie 4 obejmujące 
terytorialny wymiar SRWO pozostaje 
w niezmienionym brzmieniu.  
Walory krajobrazowe są ujęte w SRWO, planie 
zagospodarowania przestrzennego województwa 
opolskiego i Programie Ochrony Środowiska 
Województwa Opolskiego. 

137. ZARZĄD POWIATU 
W PRUDNIKU 
 
ZARZĄD 
STOWARZYSZENIA 
GMIN POLSKICH 
EUROREGIONU 
PRADZIAD 

Strona 75  
Rozdział 4.2. „Wyzwania 
rozwojowe” 
 

Uzupełnienie zapisu w Schemacie 7. Wyzwania rozwojowe 
W pozycji „Tematyczne wyzwania rozwojowe” dodaje się:  
„Przygraniczne położenie województwa, szansą rozwojową” 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Stosowne treści dotyczące przygranicznego 
położenia województwa opolskiego, jako szansy 
rozwojowej, uwzględniono w SRWO. 

138. WOJEWODA OPOLSKI 
RYSZARD WILCZYŃSKI 

Strona 75  
Rozdział 4.2 „Wyzwania 
rozwojowe” 
 
Strona 79 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 

Ważną kwestią wymagającą uzupełnienia jest wymienienie i podkreślenie 
znaczenia koncepcji/programu Specjalnej Strefy Demograficznej. To 
wyjątkowe i nowatorskie rozwiązanie winno być omówione na str. 75 jako 
program operacjonalizujący horyzontalne wyzwanie rozwojowe 
Zapobieganie i przeciwdziałania procesom depopulacji. W obecnej formie 
to najważniejsze wyzwanie ma najkrótszy zapis, ponadto nie jest jasne 
dlaczego pomijane jest w definiowaniu celów strategii w ramach rozdziału 
4.3. 

Uwaga częściowo uwzględniona 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Uwaga uwzględniona w zakresie uzupełnienia opisu 
wyzwania horyzontalnego. Program Specjalnej 
Strefy Demograficznej znalazł swoje 
odzwierciedlenie w SRWO, np. w rozdziale dot. 
Instrumentów realizacji strategii. 
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139. ANDRZEJ MAZUR 
RADNY 
WOJEWÓDZTWA 
OPOLSKIEGO 

Strona 75  
Rozdział 4.2. „Wyzwania 
rozwojowe” 
 

„Zapobieganie i przeciwdziałanie procesom depopulacji” 
„Zapobieganie i przeciwdziałanie to są synonimy i łączenie ich w takiej 
zbitce werbalnej jest zbędne. 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Wskazane słowa wzmacniają wydźwięk 
horyzontalnego wyzwania rozwojowego. 

140. GMINA POKÓJ Strona 76  
Rozdział 4.2. „Wyzwania 
rozwojowe” 
 

Tematyczne wyzwanie rozwojowe: Działalność uzdrowiskowa 
katalizatorem zmian obszaru Północnej Opolszczyzny. 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Uwaga nie nosi znamion wyzwania rozwojowego 
o znaczeniu horyzontalnym, odnoszącym się do 
całego województwa.  
Propozycja mieści się w zakresie wyzwania 
tematycznego – Atrakcyjne obszary do 
zamieszkania, inwestowania i wypoczynku.   

141. MIEJSKI ZARZĄD 
BUDYNKÓW 
KOMUNALNYCH W 
KĘDZIERZYNIE-KOŹLU 

Strona 77  
Rozdział 4.2. „Wyzwania 
rozwojowe” 
 
Dotyczy: Atrakcyjne 
obszary do zamieszkania, 
inwestowania i 
wypoczynku, s. 77,  
Wiersz 7 

Po słowach  m.in. dodać: 
„w zakresie dostępności do mieszkań ” 
Pozostałe bez zmian. 

Uwaga uwzględniona 
 
Komentarz: 
Dodano zapis dotyczący dostępności do mieszkań, 
ale zmodyfikowanej treści. 
 

142. GMINA NYSA, URZĄD 
MIEJSKI W NYSIE 
BURMISTRZ NYSY 
JOLANTA BARSKA 

Strona 78  
Rozdział 4.2. „Wyzwania 
rozwojowe” 
 

Działaniom zmierzającym do wzmocnienia aglomeracji opolskiej 
towarzyszyć powinno oddziaływanie służące przyspieszeniu procesów 
rozwojowych w potencjalnych biegunach wzrostu, tj. w ośrodkach 
subregionalnych oraz w pozostałych ośrodkach miejskich regionu. Miasta 
to centra przyciągające kapitał ludzki, finansowy i materialny. Obszary 
miejskie są głównymi strefami rozwoju regionu, gdzie powinna następować 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Wnioskodawca niewłaściwie odczytał zapis na 
str. 98. Fakt, iż peryferyjne (przygraniczne 
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integracja funkcjonalna z otoczeniem wiejskim, co pozwoli zwiększyć 
możliwości rozwojowe pozostałych obszarów województwa opolskiego. 
w/w zapis pozostaje w sprzeczności w określaniu Nysy jako obszaru 
„utrudniającego pełne wykorzystanie możliwości rozwojowych 
południowej części województwa”  
patrz rozdz.4, str.98: 
Jednocześnie korzyścią ze zwiększenia dostępności w relacjach krajowych 
i międzynarodowych, zwłaszcza w układzie północ-południe, będzie szansa 
na rozwój obszaru funkcjonalnego na granicy z Republiką Czeską, którego 
peryferyjne położenie utrudnia pełne wykorzystanie możliwości 
rozwojowych południowej części województwa. 
Pytanie – czy Nysa została zaliczona do „ośrodków depresyjnych”? 
Patrz zapis ze str. 110: 
Silne i atrakcyjne ośrodki miejskie wymagają innych działań niż ośrodki 
małe czy depresyjne, inny powinien być także charakter działań względem 
miast centralnych i przygranicznych. 
Porównać z w/w zapisem na str.98 

położenie) uznaje się jako czynnik utrudniający 
możliwości rozwojowe nie oznacza, że ośrodki 
subregionalne w tych obszarach utrudniają 
możliwości rozwojowe. Nysa obok Aglomeracji 
Opolskiej, Kędzierzyna-Koźla, Brzegu i Kluczborka, 
została zaliczona do biegunów wzrostu (ośrodek 
subregionalny na mapie Bieguny wzrostu i obszary 
problemowe). 
 

143. DEPARTAMENT 
ROLNICTWA I 
ROZWOJU WSI 

Strona 78 
Rozdział 4.2. „Tematyczne 
wyzwanie rozwojowe-
Zrównoważony rozwój 
aglomeracji opolskiej, 
miast i obszarów wiejskich 
regionu” 

Proponuje się dopisać w 3 wersie od dołu 
Należy podjąć działania na rzecz wielofunkcyjnego rozwoju obszarów 
wiejskich, m.in. poprzez specjalizację produkcji rolnej, poprawę 
konkurencyjności gospodarstw poprzez ich konsolidację,... 

Uwaga uwzględniona 

144. DEPARTAMENT 
ROLNICTWA I 
ROZWOJU WSI 

Strona 78 
Rozdział 4.2. „Tematyczne 
wyzwanie rozwojowe-
Zrównoważony rozwój 
aglomeracji opolskiej, 
miast i obszarów wiejskich 
regionu” 

Ostatnie zdanie w ostatnim  akapicie proponujemy zastąpić zapisem:- 
„Umożliwienie realizacji oddolnych inicjatyw, zgodnych z lokalnymi 
strategiami rozwoju, zmierzających do zrównoważonego rozwoju opolskiej 
wsi oraz korzystnych przemian strukturalnych są podstawą do tego, aby 
obszary wiejskie stanowiły atrakcyjną lokalizację do zamieszkania i 
wypoczynku. Należy, zatem dążyć do zintegrowania społeczności lokalnych, 
stanowiących najważniejszy potencjał wsi oraz budowanie sprzyjających 

Uwaga uwzględniona 
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warunków do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości” 

145. DEPARTAMENT 
ROLNICTWA I 
ROZWOJU WSI 

Strona 78 
Rozdział 4.2. „Tematyczne 
wyzwanie rozwojowe-
Zrównoważony rozwój 
aglomeracji opolskiej, 
miast i obszarów wiejskich 
regionu” 

Dodać jako ostatnie zdanie: Obszary wiejskie regionu stanowią atrakcyjne 
miejsce do lokalizacji inwestycji i prowadzenia działalności związanej 
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w szczególności 
w technologiach związanych z wykorzystaniem biomasy pochodzenia 
rolniczego. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w działalności 
rolniczej może  stanowić dodatkowe źródło dochodów lub obniżyć koszty 
prowadzenia podstawowej działalności rolniczej. 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Kwestie związane z wykorzystaniem odnawialnych 
źródeł energii ujęte zostały w 7 celu strategicznym, 
przypisanym do wyzwania 3.  
Przedmiotowy zapis miałby zostać zamieszczony 
w opisie wyzwania 4, przy czym nie posiadałby 
stosownego rozwinięcia na poziomie celu 
strategicznego 10 i realizujących go celów 
operacyjnych. 

146. GMINA KĘDZIERZYN-
KOŹLE, URZĄD MIASTA 
KĘDZIERZYN-KOŹLE 

Strona 78 
Rozdział 4.2. „Wyzwania 
rozwojowe” 
 

Tematyczne wyzwania rozwojowe: 
Istotny jest wpływ Aglomeracji Opolskiej na rozwój województwa jednak 
nie kosztem subregionalnych centrów rozwoju. Prosimy o podkreślenie 
znaczenia rozwoju miejskich ośrodków funkcjonalnych zgodnie 
z założeniami Krajowej Polityki Miejskiej. Korzyści z powstania aglomeracji 
opolskiej mogą okazać się niewielkie jeśli jej funkcjonowanie będzie 
oderwane od korzyści wynikających z urbanizacji regionalnych biegunów 
wzrostu. 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: uwarunkowania opracowania 
dokumentu oraz spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
SRWO to dokument regionalny uwzględniający 
podejście terytorialne prezentowane m.in. 
w krajowych dokumentach strategicznych.  
Realizacja celów strategicznych wskazanych 
w SRWO będzie sprzyjać integracji województwa. 
Realizacja celów strategicznych 8-10 zapewni 
osiągnięcie spójności terytorialnej regionu.  
Miasta powiatowe, w tym Kędzierzyn-Koźle, 
postrzegane są także jako bieguny wzrostu (Cel 
strategiczny nr 9).  
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147. ANDRZEJ DEREŃ 
REDAKTOR NACZELNY 
TYGODNIKA 
PRUDNICKIEGO 

Strona 78  
Rozdział 4.2. „Wyzwania 
rozwojowe” 
 

Zmiana rozdziału „TEMATYCZNE WYZWANIE ROZWOJOWE”. Miasto Opole, 
ze względu na swój niewielki potencjał demograficzny i gospodarczy nie 
jest w stanie stworzyć konkurencyjnego ośrodka dla sąsiednich metropolii 
obszaru katowickiego i wrocławskiego. Tym samym sztuczne budowanie 
idei „aglomeracji opolskiej” jako czynnika rozwojowego dla całego 
województwa opolskiego pozbawione jest sensu z perspektywy 
opracowywania strategii dla województwa. Idea rozwoju Opola 
z obszarami jego ścisłego oddziaływania powinna być rozwijana w ramach 
szczegółowych strategii tych terenów, np. w ramach powiatu opolskiego 
lub związku gmin. Województwo jako całość nie może podejmować 
„działań zmierzających do wzmocnienia aglomeracji opolskiej”, ponieważ 
wpływa to na pogłębianie zróżnicowania rozwojowego między miastem 
Opole i obszarami przyległymi, a miejscowościami położonymi peryferyjnie 
na mapie województwa. 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: uwarunkowania opracowania 
dokumentu oraz spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
SRWO to dokument regionalny uwzględniający 
podejście terytorialne prezentowane m.in. 
w krajowych dokumentach strategicznych.  
Realizacja celów strategicznych wskazanych 
w SRWO będzie sprzyjać integracji województwa. 
Realizacja celów strategicznych 8-10 zapewni 
osiągnięcie spójności terytorialnej regionu.  
Jednym z kierunków działań polityki regionalnej 
w ramach celu I wg Krajowej Strategii Rozwoju 
Regionalnego jest wzmacnianie funkcji 
metropolitalnych ośrodków wojewódzkich 
i integracja ich obszarów funkcjonalnych. Realizacja 
SRWO przyczyni się do wzrostu konkurencyjności 
regionu i nie spowoduje pogłębienia zróżnicowania 
rozwojowego. 

148. ZARZĄD POWIATU 
W PRUDNIKU 
 
ZARZĄD 
STOWARZYSZENIA 
GMIN POLSKICH 
EUROREGIONU 
PRADZIAD 

Strona 78 
Rozdział 4.2. „Wyzwania 
rozwojowe” 
 

Uzupełnienie zapisów: 
po części „Tematyczne wyzwanie rozwojowe – Zrównoważony rozwój 
aglomeracji opolskiej, miast i obszarów wiejskich regionu” dodaje się część 
w brzmieniu: 
„Tematyczne wyzwanie rozwojowe- Przygraniczne położenie 
województwa szansą rozwojową 
Przygraniczne położenie województwa jest szansą na wzmocnienie 
dostępności komunikacyjnej, poprawę jakości środowiska, profilaktykę 
zagrożeń, rozwój przedsiębiorczości (wspomaganie nawiązywania 
współpracy między instytucjami badawczymi i rozwojowymi oraz 
wzmacnianie potencjału innowacyjnego), turystyki, kultury, sportu 
i rekreacji, wspieranie edukacji i kształcenia ustawicznego, ochrony 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Stosowne treści dotyczące przygranicznego 
położenia województwa opolskiego, jako szansy 
rozwojowej, uwzględniono w SRWO. 
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zdrowia, pomocy społecznej oraz współpracy pomiędzy społecznościami 
lokalnymi oraz instytucjami po obu stronach granicy z wiodącą rolą  
stowarzyszeń i organizacji działających w oparciu o wzajemne umowy, 
których celem jest wsparcie i realizacja czesko-polskiej współpracy 
transgranicznej tj. EUWT TRITIA, euroregiony Pradziad, Silesia.”¹ 

149. GMINA POKÓJ Strona  79 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 

Cel strategiczny 10. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Stobrawskiego 
Parku Krajobrazowego poprzez realizację przedsięwzięcia Stobrawskiej 
Strefy Turystyczno-Rehablitacyjnej i Reumatologicznej na trasie Opole-
Namysłów 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: uwarunkowania opracowania 
dokumentu, spójność wewnętrzna  dokumentu oraz 
poziom szczegółowości zapisów dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 
Dodatkowo, rozwój funkcji turystycznych 
i podnoszenie ich atrakcyjności ujęty został w celach 
operacyjnych 5.3, 7.3, 10.1 i 10.4 SRWO.   

150. DEPARTAMENT 
ROLNICTWA I 
ROZWOJU WSI 

Strona  79 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 

Proponuje się dopisać w drugim akapicie po słowach „wysoką jakość 
środowiska” słowa „zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych” 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
W drugim akapicie wymienia się obszary, w jakich 
zdefiniowane zostały poszczególne cele 
strategiczne, dlatego zapis „wysoka jakość 
środowiska”, stanowiący nazwę celu 7 pozostał bez 
zmian 

151. GMINA STRZELCE 
OPOLSKIE 

Strona 79 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 

Uwaga ogólna 1:  
Nie powinno celem operacyjnym być „wspieranie”. Tak mogą brzmieć 
działania, a nie cele. Jak będziemy w 2020 roku podsumowywać, - 
osiągnęliśmy wspieranie?  
Karykaturą takiego sposobu formułowania celów są na stronie 83 zapisy 
celu 1.3. „Wspieranie zatrudnienia i samozatrudnienia”,  

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Obecne zapisy celów operacyjnych zapewniają 
spójność dokumentu, a określone działania 
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oraz działań dla jego osiągnięcia:  

− wspieranie i promocja aktywności zawodowej,  

− wspieranie dłuższej aktywności zawodowej osób starszych, (...)  

− wspieranie i promocja mobilności zawodowej i przestrzennej 
mieszkańców 

Mamy więc wspieranie dla osiągnięcia wspierania. 

umożliwiają osiąganie założonych celów. 
 

152. GMINA STRZELCE 
OPOLSKIE 

Strona 79 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 

Uwaga ogólna 2:  
Wśród podmiotów zaangażowanych w realizacje celów brak jest 
parlamentarzystów z terenu województwa opolskiego. 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: uwarunkowania opracowania 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Celem wskazania podmiotów zaangażowanych 
w realizację celów strategicznych jest przede 
wszystkim określenie tych podmiotów, na których 
spoczywały obowiązki związane z realizacją działań. 
Parlamentarzyści, pomimo znaczącej ich roli m.in. 
w tworzeniu prawa, nie będą odpowiadać za 
realizację większości zapisanych w strategii zadań. 

153. RODZINY 
SZENSZTACKIE 
DIECEZJI OPOLSKIEJ 

Strona 79-80 
Rozdział 4.3 „Cele 
strategiczne” 

Uzupełnienie o: 
Wyzwanie 5: Społeczeństwo oparte na zdrowych i silnych rodzinach 
Dodanie: 
Cel strategiczny 11: Wzrost społecznej świadomości roli trwałego 
małżeństwa jako podstawy silnej i aktywnej rodziny 
Cel strategiczny 12: Wzrost społecznej świadomości roli rodziny jako 
podstawowego środowiska funkcjonowania człowieka 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu oraz 
poziom szczegółowości zapisów dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych, w związku 
z tym nie ujęto w zapisach SRWO proponowanych 
celów. Zapisy dotyczące rodziny dodano do opisu 
wizji województwa oraz wyzwania horyzontalnego  

154. RODZINY 
SZENSZTACKIE 
DIECEZJI OPOLSKIEJ 

Strona 79-115  
Rozdział 4.3 „Cele 
strategiczne” 

Rozwinięcie celu strategicznego 11: Wzrost społecznej świadomości roli 
trwałego małżeństwa jako podstawy silnej i aktywnej rodziny o cele 
operacyjne: 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu oraz 
poziom szczegółowości zapisów dokumentu 
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Cel operacyjny 11.1: Zorganizowanie wielokierunkowej kampanii 
społecznej mającej na celu propagowanie trwałych, silnych i wiernych 
związków małżeńskich 
Cel operacyjny 11.2: Organizowanie konferencji, wykładów, spotkań, 
imprez kulturalnych, których celem będzie promocja trwałych i silnych 
związków małżeńskich 
Cel operacyjny 11.3: Profilaktyka społeczeństwa wobec czynników, które 
systemowo rozbijają trwałość i jedność małżeństwa 
Cel operacyjny 11.4: Profilaktyka przedwczesnej inicjacji seksualnej, 
ze szczególną promocją przedmałżeńskiej wstrzemięźliwości seksualnej 
Cel operacyjny 11.5: Utworzenie bądź wsparcie sieci poradni rodzinnych, 
w tym diecezjalnej oraz parafialnych, w celu zapobieganiu pochopnych 
decyzji rozwodowych 
Cel operacyjny 11.6. Granty/ lub inna forma dofinansowania dla 
warsztatów / innych form wzmacniania więzi małżeńskich organizowanych 
przez różne organizacje 

 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych, w związku 
z tym nie ujęto w zapisach SRWO proponowanych 
celów. Zapisy dotyczące rodziny dodano do opisu 
wizji województwa oraz wyzwania horyzontalnego 

155. RODZINY 
SZENSZTACKIE 
DIECEZJI OPOLSKIEJ 

Strona 79-115  
Rozdział 4.3 „Cele 
strategiczne” 

Rozwinięcie celu strategicznego 12: Wzrost społecznej świadomości roli 
rodziny jako podstawowego środowiska funkcjonowania człowieka o cele 
operacyjne: 
Cel operacyjny 12.1: Opracowanie osobnego wojewódzkiego programu 
polityki prorodzinnej 
Cel operacyjny 12.2: Zorganizowanie wielokierunkowej kampanii 
społecznej mającej na celu propagowanie wielodzietnych rodzin 
Cel operacyjny 12.3: Organizowanie konferencji, wykładów, spotkań, 
imprez kulturalnych, których celem będzie promocja wielodzietnych rodzin 
Cel operacyjny 12.4: Organizowanie lub wsparcie szkoleń dla rodziców 
dotyczących całokształtu rodzicielstwa 
Cel operacyjny 12.5: Zorganizowanie w całym województwie placówek 
wsparcia położnych dla kobiet i rodzin – na kształt funkcjonującej już 
w Opolu NZOZ Zdrowa Rodzina 
Cel operacyjny 12.6: Wsparcie wdrożenia na Opolszczyźnie 
Naprotechnologii – w pełni naukowej metody leczenia niepłodności, która 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu oraz 
poziom szczegółowości zapisów dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych, w związku 
z tym nie ujęto w zapisach SRWO proponowanych 
celów. Zapisy dotyczące rodziny dodano do opisu 
wizji województwa oraz wyzwania horyzontalnego 
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nie budzi żadnych zastrzeżeń etycznych, szanuje godność osobową 
małżonków i poczętych dzieci, w przeciwieństwie do „In vitro” rzeczywiście 
leczy przyczyny niepłodności, a jej skuteczność zdecydowanie przewyższa 
skuteczność „In vitro” 
Cel operacyjny 12.7: Zorganizowanie systemu wsparcia dla rodzin 
wielodzietnych – niezależnie od pomocy społecznej adresowanej do rodzin 
patologicznych, dysfunkcyjnych. 
Cel operacyjny 12.8: Zorganizowanie systemu pomocy dla mikro i małych 
przedsiębiorców, zatrudniających osoby korzystające ze urlopów 
macierzyńskich lub wychowawczych 

156. RAFAŁ BARTEK,  
DYREKTOR GENERALNY  
DOMU WSPÓŁPRACY 
POLSKO-NIEMIECKIEJ 

Strona 80 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Tabela 12 Wyzwania 
rozwojowe, cele 
strategiczne i cele 
operacyjne 
Cel strategiczny 1. 
Konkurencyjny i stabilny 
rynek pracy 

Dodanie zapisu: 
1.6. Wspieranie kształcenia językowego ze szczególnym uwzględnieniem 
polsko-niemieckiej dwujęzyczności 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Cel operacyjny 1.1. został uzupełniony o działanie: 
„wspieranie kształcenia językowego, na wszystkich 
szczeblach nauczania”. 

157. RAFAŁ BARTEK,  
DYREKTOR GENERALNY  
DOMU WSPÓŁPRACY 
POLSKO-NIEMIECKIEJ 

Strona 80 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Tabela 12 Wyzwania 
rozwojowe, cele 
strategiczne i cele 
operacyjne 
Cel strategiczny 2 
Aktywna społeczność 
regionalna 

Dodanie zapisu: 
2.4. Wspieranie działań na rzecz ochrony niematerialnego dziedzictwa 
regionu 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Rozszerzono zapis pierwszego działania w celu 
operacyjnym 2.2., który zyskał następujące 
brzmienie: „propagowanie i zachowanie 
wielokulturowego dziedzictwa materialnego 
i niematerialnego regionu oraz tradycji różnych 
narodowości zamieszkujących województwo 
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opolskie, w tym imigrantów” 

158. RAFAŁ BARTEK,  
DYREKTOR GENERALNY  
DOMU WSPÓŁPRACY 
POLSKO-NIEMIECKIEJ 

Strona 80 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Tabela 12 Wyzwania 
rozwojowe, cele 
strategiczne i cele 
operacyjne 
Cel strategiczny 5 
Nowoczesne usługi oraz 
atrakcyjna oferta 
turystyczno-kulturalna 

Dodanie zapisów: 
5.4. Rozwój usług związanych z promocją niematerialnego dziedzictwa 
regionu (np. pielęgnacja regionalnych języków, dialektów, tradycji, strojów 
regionalnych w lokalach gastronomicznych i hotelowych w regionie) 
 
5.5. Wspieranie działań mających na celu zachęcanie byłych mieszkańców 
regionu do powrotu (np. atrakcyjna oferta mieszkaniowa, edukacyjna, 
opiekuńcza i socjalna) 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
   
Uzasadnienie: 
Rozwój usług związanych z promocją 
niematerialnego dziedzictwa regionu jest już 
odzwierciedlony w celu operacyjnym 5.3. 
Dodatkowo kwestie dotyczące dziedzictwa 
kulturowego regionu poruszane są w celu 
operacyjnym 2.2. 
 
Zapisy dotyczące zachęcania byłych mieszkańców 
regionu do powrotu zostały uzupełnione w opisie 
wyzwania horyzontalnego województwa  
opolskiego. Oddziaływanie na kwestie osiedlania się 
w województwie opolskim ma charakter 
horyzontalny i nie można go ograniczać do poziomu 
celu operacyjnego. Kwestie oddziaływania na 
procesy demograficzne znajdują swoje 
odzwierciedlenie w Programie Specjalnej Strefy 
Demograficznej. 

159. ANDRZEJ DEREŃ 
REDAKTOR NACZELNY 
TYGODNIKA 
PRUDNICKIEGO 

Strona 80 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Tabela 12 Wyzwania 
rozwojowe, cele 
strategiczne i cele 
operacyjne 

Zmiana w celach operacyjnych traktujących o specjalnej roli „aglomeracji 
opolskiej” według argumentacji w punktach 1- 3. (argumentacji wskazanej 
w rozdziałach 2.2 oraz 4.2) 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: uwarunkowania opracowania 
dokumentu oraz spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
SRWO to dokument regionalny uwzględniający 
podejście terytorialne prezentowane m.in. 
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w krajowych dokumentach strategicznych.  
Realizacja celów strategicznych wskazanych 
w SRWO będzie sprzyjać integracji województwa. 
Realizacja celów strategicznych 8-10 zapewni 
osiągnięcie spójności terytorialnej regionu.  
Jednym z kierunków działań polityki regionalnej 
w ramach celu I wg Krajowej Strategii Rozwoju 
Regionalnego jest wzmacnianie funkcji 
metropolitalnych ośrodków wojewódzkich 
i integracja ich obszarów funkcjonalnych. Realizacja 
SRWO przyczyni się do wzrostu konkurencyjności 
regionu i nie spowoduje pogłębienia zróżnicowania 
rozwojowego. 

160. KLUB RADNYCH 
MNIEJSZOŚCI 
NIEMIECKIEJ SWO 
 
TOWARZYSTWO 
SPOŁECZNO– 
KULTURALNE 
NIEMCÓW NA ŚLĄSKU 
OPOLSKIM 
 
RYSZARD DONITZA 
RADNY 
WOJEWÓDZTWA 
OPOLSKIEGO 
 
GMINA LEŚNICA 
 
ROMAN KOLEK  
WICEMARSZAŁEK 

Strona 80 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Tabela 12 Wyzwania 
rozwojowe, cele 
strategiczne i cele 
operacyjne 
 

Wyzwanie 1. Cel strategiczny 1. 
Dopisać Cel operacyjny: Wspieranie wielojęzyczności mieszkańców.  
Wielojęzyczność (dwujęzyczność polsko – niemiecka) jest, ze względu na 
wielokulturowość województwa opolskiego, czynnikiem wyróżniającym 
nasze województwo, a zarazem istotnym elementem tożsamości 
regionalnej i nośnikiem lokalnej świadomości. 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Cel operacyjny 1.1. został uzupełniony o działanie: 
„wspieranie kształcenia językowego, na wszystkich 
szczeblach nauczania”. 
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WOJEWÓDZTWA 
OPOLSKIEGO 
 
GMINA KOLONOWSKIE 
 
ŚLĄSKIE 
STOWARZYSZENIE 
SAMORZĄDOWE 
 
POWIAT STRZELECKI 
JÓZEF SWACZYNA 

161. KLUB RADNYCH 
MNIEJSZOŚCI 
NIEMIECKIEJ SWO 
 
TOWARZYSTWO 
SPOŁECZNO– 
KULTURALNE 
NIEMCÓW NA ŚLĄSKU 
OPOLSKIM 
 
RYSZARD DONITZA 
RADNY 
WOJEWÓDZTWA 
OPOLSKIEGO 
 
GMINA LEŚNICA 
 
ROMAN KOLEK  
WICEMARSZAŁEK 
WOJEWÓDZTWA 
OPOLSKIEGO 

Strona 80 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Tabela 12 Wyzwania 
rozwojowe, cele 
strategiczne i cele 
operacyjne 
 

Wyzwanie 1. Cel strategiczny 2.  
Dopisać Cel operacyjny: Poprawa jakości kształcenia języków mniejszości 
narodowych.  
Poprzez język mniejszości narodowe zamieszkujące województwo opolskie 
uzewnętrzniają swoje tradycje, co bezpośrednio wpływa na pielęgnowanie 
tradycji  kulturowych województwa opolskiego. Język jest najważniejszym 
nośnikiem kultury i dlatego podjęte powinny zostać wszelkie niezbędne 
działania w celu jego zachowania, poprzez poprawę jakości jego 
kształcenia. Jednocześnie ten cel operacyjny nie powinien się 
koncentrować wyłącznie na członkach mniejszości.       

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Cel operacyjny 1.1. został uzupełniony o działanie: 
„wspieranie kształcenia językowego, na wszystkich 
szczeblach nauczania”. 
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GMINA KOLONOWSKIE 
 
ŚLĄSKIE 
STOWARZYSZENIE 
SAMORZĄDOWE 
 
POWIAT STRZELECKI 
JÓZEF SWACZYNA 

162. KLUB RADNYCH 
MNIEJSZOŚCI 
NIEMIECKIEJ SWO 
 
TOWARZYSTWO 
SPOŁECZNO– 
KULTURALNE 
NIEMCÓW NA ŚLĄSKU 
OPOLSKIM 
 
RYSZARD DONITZA 
RADNY 
WOJEWÓDZTWA 
OPOLSKIEGO 
 
GMINA LEŚNICA 
 
ROMAN KOLEK  
WICEMARSZAŁEK 
WOJEWÓDZTWA 
OPOLSKIEGO 
 
GMINA KOLONOWSKIE 

Strona 80 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Tabela 12 Wyzwania 
rozwojowe, cele 
strategiczne i cele 
operacyjne 
 

Wyzwanie 1. Cel strategiczny 2.  
Dopisać Cel operacyjny (jako punkt 2.3): Podejmowanie działań 
zachęcających do powrotu na Śląsk Opolski byłych mieszkańców.  
Działanie będzie miało dwojako pozytywny efekt: zostaną złagodzone 
negatywne skutki depopulacji (malejące liczby mieszkańców województwa) 
oraz spowoduje przypływ wykwalifikowanej „siły roboczej”, z pomysłami i 
rozwiązaniami, które mogą skutkować powstanie nowych przedsiębiorstw i 
przyczynić się do wzrostu gospodarczego województwa.    

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
   
Uzasadnienie: 
Zapisy dotyczące zachęcania byłych mieszkańców 
regionu do powrotu zostały uzupełnione w opisie 
wyzwania horyzontalnego województwa  
opolskiego. Oddziaływanie na kwestie osiedlania się 
w województwie opolskim ma charakter 
horyzontalny i nie można go ograniczać do poziomu 
celu operacyjnego. Kwestie oddziaływania na 
procesy demograficzne znajdują swoje 
odzwierciedlenie w Programie Specjalnej Strefy 
Demograficznej. 
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Nr 
uwagi 

Podmiot zgłaszający 
Nr i nazwa podrozdziału  

SRWO, s. […] 
Propozycja zmiany/zgłaszana uwaga Status uwagi wraz z uzasadnieniem ZWO 

1 2 3 4 5 

Rozdział 4. Poziomy planowania rozwoju województwa 

 
ŚLĄSKIE 
STOWARZYSZENIE 
SAMORZĄDOWE 
 
POWIAT STRZELECKI 
JÓZEF SWACZYNA 

163. KLUB RADNYCH 
MNIEJSZOŚCI 
NIEMIECKIEJ SWO 
 
TOWARZYSTWO 
SPOŁECZNO– 
KULTURALNE 
NIEMCÓW NA ŚLĄSKU 
OPOLSKIM 
 
RYSZARD DONITZA 
RADNY 
WOJEWÓDZTWA 
OPOLSKIEGO 
 
GMINA LEŚNICA 
 
ROMAN KOLEK  
WICEMARSZAŁEK 
WOJEWÓDZTWA 
OPOLSKIEGO 
 
GMINA KOLONOWSKIE 
 
ŚLĄSKIE 

Strona 80 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Tabela 12 Wyzwania 
rozwojowe, cele 
strategiczne i cele 
operacyjne 
 

Wyzwanie 2. Cel strategiczny 3.  
Dopisać Cel operacyjny: Wykorzystanie opolskiej diaspory zagranicznej 
do intensyfikacji międzynarodowych powiązań gospodarczych.  
Istotą powyższego celu operacyjnego jest utrzymywanie kontaktów 
osobistych z emigrantami, którzy zdobywając doświadczenia zawodowe w 
gospodarkach zagranicznych mogą przyczynić się do powstawania filii / 
oddziałów zagranicznych (głównie niemieckich) przedsiębiorstw, na terenie 
województwa opolskiego, generując nowe miejsca pracy.    

Uwaga częściowo  uwzględniona  
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu oraz 
poziom szczegółowości zapisów dokumentu 
  
Uzasadnienie: 
Do opisu 3 celu strategicznego dodano zdanie 
w następującym brzmieniu: „Wzmocnieniu 
międzynarodowych powiązań gospodarczych 
sprzyjać będzie wykorzystanie opolskiej diaspory 
zagranicznej” 
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Nr 
uwagi 

Podmiot zgłaszający 
Nr i nazwa podrozdziału  

SRWO, s. […] 
Propozycja zmiany/zgłaszana uwaga Status uwagi wraz z uzasadnieniem ZWO 

1 2 3 4 5 

Rozdział 4. Poziomy planowania rozwoju województwa 

STOWARZYSZENIE 
SAMORZĄDOWE 
 
POWIAT STRZELECKI 
JÓZEF SWACZYNA 

164. KLUB RADNYCH 
MNIEJSZOŚCI 
NIEMIECKIEJ SWO 
 
TOWARZYSTWO 
SPOŁECZNO– 
KULTURALNE 
NIEMCÓW NA ŚLĄSKU 
OPOLSKIM 
 
RYSZARD DONITZA 
RADNY 
WOJEWÓDZTWA 
OPOLSKIEGO 
 
GMINA LEŚNICA 
 
ROMAN KOLEK  
WICEMARSZAŁEK 
WOJEWÓDZTWA 
OPOLSKIEGO 
 
GMINA KOLONOWSKIE 
 
ŚLĄSKIE 
STOWARZYSZENIE 
SAMORZĄDOWE 

Strona 80 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Tabela 12 Wyzwania 
rozwojowe, cele 
strategiczne i cele 
operacyjne 
 

Wyzwanie 3. Cel strategiczny 5. 
Dopisać Cel operacyjny: Szerokie upowszechnianie materialnego i 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu. 
Pamiętając o ochronie materialnego dziedzictwa kulturowego, należy  
również podejmować wszelkie niezbędne działania, służące zachowaniu 
pamięci i rozpowszechnianiu dorobku artystycznego Śląska Opolskiego; w 
tym powstałej na przestrzeni wieków literatury, sztuki i muzyki. Regionalne 
dziedzictwo kulturowe powinno nie tylko być upamiętniane, ale – przede 
wszystkim – włączone do współczesnego obiegu kultury, m.in. poprzez 
instytucje kultury w województwie. 

Uwaga uwzględniona częściowo 
kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
   
Uzasadnienie: 
Rozwój usług związanych z promocją 
niematerialnego dziedzictwa regionu jest już 
odzwierciedlony w celu operacyjnym 5.3. 
Dodatkowo kwestie dotyczące dziedzictwa 
kulturowego regionu poruszane są w celu 
operacyjnym 2.2. 
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Nr 
uwagi 

Podmiot zgłaszający 
Nr i nazwa podrozdziału  

SRWO, s. […] 
Propozycja zmiany/zgłaszana uwaga Status uwagi wraz z uzasadnieniem ZWO 

1 2 3 4 5 

Rozdział 4. Poziomy planowania rozwoju województwa 

 
POWIAT STRZELECKI 
JÓZEF SWACZYNA 

165. KLUB RADNYCH 
MNIEJSZOŚCI 
NIEMIECKIEJ SWO 
 
TOWARZYSTWO 
SPOŁECZNO– 
KULTURALNE 
NIEMCÓW NA ŚLĄSKU 
OPOLSKIM 
 
RYSZARD DONITZA 
RADNY 
WOJEWÓDZTWA 
OPOLSKIEGO 

Strona 80 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Tabela 12 Wyzwania 
rozwojowe, cele 
strategiczne i cele 
operacyjne 
 

Wyzwanie 3. Cel strategiczny 5. 
Dopisać Cel operacyjny: Rozwój usług związanych z promocją 
niematerialnego dziedzictwa regionu (np. pielęgnacja regionalnych 
języków, dialektów, tradycji, strojów regionalnych w lokalach 
gastronomicznych i hotelowych w regionie). 
 

Uwaga uwzględniona częściowo 
kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
   
Uzasadnienie: 
Cel strategiczny 5 odnosi się do nowoczesnych usług 
oraz oferty turystyczno-kulturalnej. Natomiast 
kwestie dotyczące dziedzictwa kulturowego regionu 
poruszane są w celu operacyjnym 2.2., a wskazane 
działania mieszczą się w działaniu „rozwijanie 
i promocja wielokulturowości regionu” 

166. KLUB RADNYCH 
MNIEJSZOŚCI 
NIEMIECKIEJ SWO 
 
TOWARZYSTWO 
SPOŁECZNO– 
KULTURALNE 
NIEMCÓW NA ŚLĄSKU 
OPOLSKIM 
 
RYSZARD DONITZA 
RADNY 
WOJEWÓDZTWA 
OPOLSKIEGO 

Strona 80 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Tabela 12 Wyzwania 
rozwojowe, cele 
strategiczne i cele 
operacyjne 
 

Wyzwanie 3. Cel strategiczny 5. 
Dopisać Cel operacyjny: Wspieranie działań mających na celu zachęcanie 
byłych mieszkańców regionu do powrotu (np. atrakcyjna oferta 
mieszkaniowa, edukacyjna, opiekuńcza i socjalna). 
 
 
 

Uwaga uwzględniona częściowo 
kryterium: poziom szczegółowości zapisów  
   
Uzasadnienie: 
Zapisy dotyczące zachęcania byłych mieszkańców 
regionu do powrotu uzupełniono w opisie 
wyzwania horyzontalnego województwa  
opolskiego. Oddziaływanie na kwestie osiedlania 
się w województwie opolskim ma charakter 
horyzontalny i nie można go ograniczać do poziomu 
celu operacyjnego. Kwestie oddziaływania na 
procesy demograficzne znajdują swoje 
odzwierciedlenie w Programie Specjalnej Strefy 
Demograficznej. 
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Nr 
uwagi 

Podmiot zgłaszający 
Nr i nazwa podrozdziału  

SRWO, s. […] 
Propozycja zmiany/zgłaszana uwaga Status uwagi wraz z uzasadnieniem ZWO 

1 2 3 4 5 

Rozdział 4. Poziomy planowania rozwoju województwa 

167. GMINA LEŚNICA 
 
GMINA KOLONOWSKIE 
 
ŚLĄSKIE 
STOWARZYSZENIE 
SAMORZĄDOWE 
 

Strona 80 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Tabela 12 Wyzwania 
rozwojowe, cele 
strategiczne i cele 
operacyjne 

Wyzwanie 3. Cel strategiczny 6. 
Dopisać Cel operacyjny (jako punkt 6.1): Rozwój powiązań 
transportowych ze szczególnym uwzględnieniem tych służących 
gospodarce.   
Konieczne staje się dokonanie analizy sieci transportowych pod kątem 
obecnych i planowanych centrów gospodarczych i ich późniejszego 
rozwoju. Dotyczy to zgłasza tych miejsc, gdzie powstają produkty lub 
przerabiane są surowce o charakterze masowym, w tym i przemysł 
energetyczny. Przykłady to zakłady cementowe i wapiennicze, których 
klienci ze względów ekonomicznych nie korzystają już z transportu 
kolejowego, czy rzecznego. To samo dotyczy żwirowni, piaskowni i 
kamieniołomów. Podobnie jest z Elektrownią Opole, zwłaszcza gdy na 
uwadze mamy niedaleką jej rozbudowę, konieczność przewiezienia tysiąca 
ton betonu, stali i urządzeń, tysięcy ludzi pracujących na budowie.  
Szczególnie istotne w tym zakresie jest również zapewnienie odpowiedniej 
infrastruktury drogowej (dojazdowej) do Juraparku w Krasiejowie, 
mającego ogromne znaczenie dla nauki światowej, a zarazem jako miejsca 
cieszącego się rosnącą liczbą odwiedzających je turystów. 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Uwaga nie wymaga wprowadzenia – głównym 
przesłaniem celu strategicznego jest zapewnienie 
dostępu do rynków pracy, dóbr i usług, dlatego 
doszczegółowienie dotyczące gospodarki może mieć 
zawężające znaczenie. 
 

168. ROMAN KOLEK 
WICEMARSZAŁEK 
WOJEWÓDZTWA 
OPOLSKIEGO 
 

Strona 80 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Tabela 12 Wyzwania 
rozwojowe, cele 
strategiczne i cele 
operacyjne 
 

Wyzwanie 3. Cel strategiczny 6. 
Dopisać Cel operacyjny (jako punkt 6.1): Rozwój powiązań 
transportowych ze szczególnym uwzględnieniem tych służących 
gospodarce.   
Konieczne staje się dokonanie analizy sieci transportowych pod kątem 
obecnych i planowanych centrów gospodarczych i ich późniejszego 
rozwoju. Dotyczy to zgłasza tych miejsc, gdzie powstają produkty lub 
przerabiane są surowce o charakterze masowym, w tym i przemysł 
energetyczny. Przykłady to zakłady cementowe i wapiennicze, których 
klienci ze względów ekonomicznych nie korzystają już z transportu 
kolejowego, czy rzecznego. To samo dotyczy żwirowni, piaskowni i 
kamieniołomów. Podobnie jest z Elektrownią Opole, zwłaszcza, gdy na 
uwadze mamy niedaleką jej rozbudowę, konieczność przewiezienia tysiąca 
ton betonu, stali i urządzeń, tysięcy ludzi pracujących na budowie.  

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Uwaga nie wymaga wprowadzenia – głównym 
przesłaniem celu strategicznego jest zapewnienie 
dostępu do rynków pracy, dóbr i usług, dlatego 
doszczegółowienie dotyczące gospodarki może mieć 
zawężające znaczenie. 
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Podmiot zgłaszający 
Nr i nazwa podrozdziału  

SRWO, s. […] 
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Rozdział 4. Poziomy planowania rozwoju województwa 

Szczególnie istotne w tym zakresie jest również zapewnienie odpowiedniej 
infrastruktury drogowej (dojazdowej) do Juraparku w Krasiejowie, 
mającego ogromne znaczenie dla nauki światowej, a zarazem, jako miejsca 
cieszącego się rosnącą liczbą odwiedzających je turystów. Podobne 
uzasadnienie – w odniesieniu do inwestycji drogowej – zjazdu 
autostradowego do Góry Św. Anny. 

169. POWIAT STRZELECKI 
JÓZEF SWACZYNA 

Strona 80 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Tabela 12 Wyzwania 
rozwojowe, cele 
strategiczne i cele 
operacyjne 
 

Wyzwanie 3. Cel strategiczny 6. 
Dopisać Cel operacyjny (jako punkt 6.1): Rozwój powiązań 
transportowych ze szczególnym uwzględnieniem tych służących 
gospodarce.   
Konieczne staje się dokonanie analizy sieci transportowych pod kątem 
obecnych i planowanych centrów gospodarczych i ich późniejszego 
rozwoju. Dotyczy to zgłasza tych miejsc, gdzie powstają produkty lub 
przerabiane są surowce o charakterze masowym, w tym i przemysł 
energetyczny. Przykłady to zakłady cementowe i wapiennicze, których 
klienci ze względów ekonomicznych nie korzystają już z transportu 
kolejowego, czy rzecznego. To samo dotyczy żwirowni, piaskowni i 
kamieniołomów. Podobnie jest z Elektrownią Opole, zwłaszcza gdy na 
uwadze mamy niedaleką jej rozbudowę, konieczność przewiezienia tysiąca 
ton betonu, stali i urządzeń, tysięcy ludzi pracujących na budowie.  
Szczególnie istotne w tym zakresie jest również zapewnienie odpowiedniej 
infrastruktury drogowej (dojazdowej) do Juraparku w Krasiejowie, 
mającego ogromne znaczenie dla nauki światowej, a zarazem jako miejsca 
cieszącego się rosnącą liczbą odwiedzających je turystów.    
Na uwagę zasługuje również modernizacja dróg lokalnych pomiędzy 
centrum przemysłowym Koksowni Zdzieszowice, a ośrodkiem 
przemysłowym w Kędzierzynie-Koźlu. 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Uwaga nie wymaga wprowadzenia – głównym 
przesłaniem celu strategicznego jest zapewnienie 
dostępu do rynków pracy, dóbr i usług, dlatego 
doszczegółowienie dotyczące gospodarki może mieć 
zawężające znaczenie. 
 

170. KLUB RADNYCH 
MNIEJSZOŚCI 
NIEMIECKIEJ SWO 
 

Strona 80 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Tabela 12 Wyzwania 

Wyzwanie 4. Cel strategiczny 10. 
Dopisać Cel operacyjny: Odbudowa konkurencyjności obszarów 
szczególnie dotkniętych skutkami migracji i depopulacji.   
Dopisanie powyższego celu ma za zadanie odbudowę niektórych obszarów 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
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Nr 
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Podmiot zgłaszający 
Nr i nazwa podrozdziału  

SRWO, s. […] 
Propozycja zmiany/zgłaszana uwaga Status uwagi wraz z uzasadnieniem ZWO 

1 2 3 4 5 

Rozdział 4. Poziomy planowania rozwoju województwa 

TOWARZYSTWO 
SPOŁECZNO– 
KULTURALNE 
NIEMCÓW NA ŚLĄSKU 
OPOLSKIM 
 
RYSZARD DONITZA 
RADNY 
WOJEWÓDZTWA 
OPOLSKIEGO 

rozwojowe, cele 
strategiczne i cele 
operacyjne 
 

szczególnie dotkniętymi skutkami wyludniania się. Obszarami szczególnie 
dotkniętymi tymi procesami są wsie. Procesy depopulacji, spadek liczby 
narodzin, starzejąca się społeczność wiejska stanowią przyczynę spadku 
podmiotów gospodarczych na tych terenach.     

Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych.  
Zapisy dotyczące obszarów szczególnie dotkniętych 
skutkami wyludniania wprowadzono do rozdziału 
2.1 
Szeroko rozumianym kwestiom kapitału 
społecznego został poświęcony 2 cel strategiczny 
SRWO. 
Natomiast skonkretyzowane działania na rzecz 
odbudowy kapitału ludzkiego, utraconego w wyniku 
niekorzystnych zjawisk demograficznych 
obserwowanych w regionie, zawarto w Programie 
Specjalnej Strefy Demograficznej. 

171. ROMAN KOLEK 
WICEMARSZAŁEK 
WOJEWÓDZTWA 
OPOLSKIEGO 
 
GMINA LEŚNICA 
 
GMINA KOLONOWSKIE 
 
ŚLĄSKIE 
STOWARZYSZENIE 
SAMORZĄDOWE 
 
POWIAT STRZELECKI 
JÓZEF SWACZYNA 

Strona 80 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Tabela 12 Wyzwania 
rozwojowe, cele 
strategiczne i cele 
operacyjne 
 

Wyzwanie 4. Cel strategiczny 10. 
Dopisać Cel operacyjny: Odbudowa konkurencyjności obszarów 
szczególnie dotkniętych skutkami migracji i depopulacji.   
Dopisanie powyższego celu ma za zadanie odbudowę niektórych obszarów 
szczególnie dotkniętymi skutkami wyludniania się. Szczególne znaczenie 
ma to m.in. w przypadku powiatu strzeleckiego, gdzie według statystyk z 
zeszłorocznego spisu powszechnego wskaźnik wyludnia jest najwyższy w 
całym województwie opolskim (7,4% na przestrzeni 10 lat). Obszarami 
szczególnie dotkniętymi tymi procesami są wsie. Procesy depopulacji, 
spadek liczby narodzin, starzejąca się społeczność wiejska stanowią 
przyczynę spadku podmiotów gospodarczych na tych terenach.     

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych 
Zapisy dotyczące obszarów szczególnie dotkniętych 
skutkami wyludniania wprowadzono do rozdziału 
2.1 
Szeroko rozumianym kwestiom kapitału 
społecznego został poświęcony 2 cel strategiczny 
SRWO. 
Natomiast skonkretyzowane działania na rzecz 
odbudowy kapitału ludzkiego, utraconego w wyniku 
niekorzystnych zjawisk demograficznych 
obserwowanych w regionie, zawarto w Programie 
Specjalnej Strefy Demograficznej. 
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Nr 
uwagi 

Podmiot zgłaszający 
Nr i nazwa podrozdziału  

SRWO, s. […] 
Propozycja zmiany/zgłaszana uwaga Status uwagi wraz z uzasadnieniem ZWO 

1 2 3 4 5 

Rozdział 4. Poziomy planowania rozwoju województwa 

172. DEPARTAMENT 
ROLNICTWA I 
ROZWOJU WSI 

Strona 80 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Tabela 12 Wyzwania 
rozwojowe, cele 
strategiczne i cele 
operacyjne 
 

Proponuje się dodanie do 10-tego celu strategicznego „Wielofunkcyjne 
obszary wiejskie” jednego celu operacyjnego „Wspieranie oddolnych 
działań społeczności lokalnych”. 
10.1. 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. Inicjatywy 
lokalne są uwzględnione w celu operacyjnym 10.1.  

173. GMINA NYSA, URZĄD 
MIEJSKI W NYSIE 
BURMISTRZ NYSY 
JOLANTA BARSKA 
 
URZĄD MIEJSKI W 
PACZKOWIE 
BOGDAN 
WYCZAŁKOWSKI 

Strona 80 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Tabela 12 Wyzwania 
rozwojowe, cele 
strategiczne i cele 
operacyjne 
 

W proponowanych celach operacyjnych brak jednoznacznego odniesienia 
się do ochrony dziedzictwa kulturowego. 
Uszczegółowić pod tym kątem cel 2.2 bądź dopisać jako cel 2.4 Ochrona i 
rewitalizacja obiektów dziedzictwa kulturowego regionu. 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. Kwestie 
związane z ochroną dziedzictwa kulturowego 
zostały wzmocnione w 5 celu strategicznym. 
 

174. GMINA NYSA, URZĄD 
MIEJSKI W NYSIE 
BURMISTRZ NYSY 
JOLANTA BARSKA 

Strona 80 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Tabela 12 Wyzwania 
rozwojowe, cele 
strategiczne i cele 
operacyjne 
 

Inkubatory przedsiębiorczości jako ważny element otoczenia biznesu – 
proponuję dopisać w celu strategicznym 4. Innowacyjna i konkurencyjna 
gospodarka w podpunkcie 3.2 jako dokończenia zdania „w tym z 
inkubatorami przedsiębiorczości” lub jako odrębny punkt. 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu oraz 
poziom szczegółowości zapisów dokumentu  
 
Uzasadnienie: 
Proponowany zapis mieści się w celu operacyjnym 
3.2. Wzmocnienie powiązań pomiędzy gospodarką, 
nauką oraz regionalnymi instytucjami otoczenia 
biznesu.  

175. GMINA IZBICKO Strona 80 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Tabela 12 Wyzwania 
rozwojowe, cele 

Cel strategiczny 6. Dopisać cel operacyjny Rozwój powiązań 
transportowych przebudowa drogi powiatowej relacji Izbicko – Kamień 
Śląski. Szczególnie istotne ze względu na wielkie znaczenie Sanktuarium Śl. 
Jacka oraz miejsca kultu Bronisława, Czesława i Jacka a przede wszystkim 
Sanktuarium Sebastianum Silesianum.   

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
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strategiczne i cele 
operacyjne 
 

Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. Zapisy 
6 celu strategicznego umożliwiają realizację 
inwestycji w infrastrukturę drogową. 

176. ZARZĄD POWIATU 
W PRUDNIKU 
 
ZARZĄD 
STOWARZYSZENIA 
GMIN POLSKICH 
EUROREGIONU 
PRADZIAD 

Strona 80 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Tabela 12 Wyzwania 
rozwojowe, cele 
strategiczne i cele 
operacyjne 
 

Uzupełnienie zapisów w Tabeli 12. Wyzwania rozwojowe, cele 
strategiczne i cele operacyjne 
  po części „Wyzwanie 4. Zrównoważony rozwój aglomeracji opolskiej, 
miast i obszarów wiejskich regionu” dodaje się kolejną część w brzmieniu: 
„Wyzwanie 5. Przygraniczne położenie województwa, szansą rozwojową 
„ w brzmieniu:  
1) pozycja  Cele strategiczne otrzymuje brzmienie:”Cel strategiczny 11. 
Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska, 
profilaktyka zagrożeń”, pozycja Cele operacyjne otrzymuje brzmienie: 
„11.1.Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej, 11.2. Ochrona 
środowiska, 11.3.Profilaktyka zagrożeń”²; 
2) pozycja Cele strategiczne otrzymuje brzmienie: „Cel strategiczny 
12.Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki”, pozycja 
Cele operacyjne otrzymuje brzmienie: „12.1.Rozwój przedsiębiorczości, 
12.2.Wspieranie rozwoju turystki, 12.3.Wspieranie współpracy w 
zakresie edukacji i kształtowania rynku pracy”³; 
3) pozycja Cele strategiczne otrzymuje brzmienie: „Cel strategiczny 13. 
Wspieranie współpracy społeczności lokalnych”, pozycja Cele operacyjne 
otrzymuje brzmienie: 13.1. Współpraca terytorialna instytucji 
świadczących usługi publiczne, 13.2. Wspieranie przedsięwzięć 
kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych, 13.3. 
Fundusz Mikroprojektów” 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
W projekcie SRWO zapisy zostały tak 
skonstruowane, że cele strategiczne 1-7 mają 
charakter horyzontalny, a cele strategiczne 8-10 są 
ukierunkowane terytorialnie. Zaproponowane 
zapisy powielają cele i działania ujęte już 
w projekcie, dlatego uwzględnienie złożonej 
propozycji w przedstawionym brzmieniu byłoby 
niepoprawne metodologicznie. Mając jednak na 
uwadze potrzebę wzmocnienia obecnych zapisów 
SRWO odnoszących się do pogranicza polsko-
czeskiego i współpracy transgranicznej, dokonane 
zostały uzupełnienia w treści wyzwania 4 i celach 
strategicznych tej części SRWO. 

177. STANISŁAW SKAKUJ 
P.O. PREZESA REGIONU 
OPOLSKIEGO 
KONGRESU NOWEJ 
PRAWICY 

Strona 81 
Rozdział 4.3.”Cele 
strategiczne”   
Cel strategiczny 1 
Konkurencyjny i stabilny 

Jest stwierdzone cyt. „Główny nacisk powinien zostać położony na 
tworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia, przede wszystkim drogą 
ułatwień w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, a także 
poprzez wzmacnianie potencjału zawodowego pracobiorców. Powinno to, 
przy korzystnych warunkach gospodarczych, przełożyć się na zwiększenie 

Uwaga nieuwzględniona 
kryterium: uwarunkowania opracowania 
dokumentu oraz spójność wewnętrzna dokumentu 
Uzasadnienie: 
Uwaga ma charakter komentarza. 
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rynek pracy 
 

liczby ofert zatrudnienia, w szczególności dotyczących wysokiej jakości 
miejsc pracy.” 
Z projektu Strategii można wnioskować, że zmian systemowych się nie 
dopuszcza, tylko ma być „pogłębiona” kontynuacja. 

 

178. POWIAT NYSKI Strona 81 
Rozdział 4.3.”Cele 
strategiczne”   
Cel strategiczny 1 
Konkurencyjny i stabilny 
rynek pracy 
Dotyczy: akapit 5 

uzupełnić zapis o: 
Rozwojowi konkurencyjnego oraz stabilnego rynku pracy sprzyja 
wypracowanie i wdrażanie nowoczesnych i efektywnych metod nauczania. 
Niezbędnym zatem jest upowszechnianie osiągnięć nauki i techniki, a w 
szczególności empiryczne wyjaśnienie procesów technologicznych przy 
pomocy naukowych narzędzi, wykorzystując w tym celu tzw. parki 
naukowo-edukacyjne. 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 
Kwestia tworzenia parków naukowo-edukacyjnych 
mieści się w działaniach celu operacyjnego 1.1  

179. REGIONALNE 
CENTRUM TRANSFERU 
WIEDZY I TECHNOLOGII 
INNOWACYJNYCH PRZY 
PWSZ W NYSIE DR INŻ. 
PIOTR WOŹNIAK 

Strona 81 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel strategiczny 1 
Konkurencyjny i stabilny 
rynek pracy 
 
Strona 88 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel strategiczny 3. 
Innowacyjna i 
konkurencyjna gospodarka 

Tworzenie Parku Naukowo-Edukacyjnego na terenie powiatu nyskiego jest 
potrzebne i będzie stanowić podstawę dla zwiększania jego potencjału 
poprzez nieustanne doskonalenia kompetencji zawodowych mieszkańców 
(kształcenie ustawiczne) oraz poprzez wzmocnienie relacji sektora nauki z 
sektorem przedsiębiorstw.  
Park Naukowo-Edukacyjny w Nysie będzie stanowił centrum edukacyjne 
dla uczniów gimnazjów, szkół średnich, studentów oraz absolwentów. 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 
Kwestia tworzenia parków naukowo-edukacyjnych 
mieści się w działaniach celu operacyjnego 1.1. 
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180. POWIAT NYSKI Strona 82 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Dotyczy: dodatkowe 
działanie w celu 
operacyjnym 1.1 

uzupełnić zapis o: 
- upowszechnianie osiągnięć nauki i techniki, a w szczególności empiryczne 
wyjaśnienie procesów technologicznych przy pomocy naukowych narzędzi, 
poprzez  tworzenie i wsparcie rozwoju  parków naukowo-edukacyjnych  

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 
Kwestia tworzenia parków naukowo-edukacyjnych 
mieści się w działaniach celu operacyjnego 1.1. 

181. ADNRZEJ MAZUR 
RADNY 
WOJEWÓDZTWA 

Strona 81 
Rozdział 4.3 „Cel 
strategiczny”  

Uwaga z dyskusji w Strzelcach Opolskich 
W celu strategicznym 1 proponuję uzupełnić zapisy o kwestie związane z 
flexicurity i społeczną odpowiedzialnością biznesu. 

Uwaga uwzględniona 
 

182. DEPARTAMENT 
KULTURY, SPORTU I 
TURYSTYKI, UMWO 
 

Strona 82  
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 1.1 
Poprawa jakości 
kształcenia oraz 
dostosowanie oferty 
edukacyjnej do potrzeb 
rynku pracy 

Proponuje się przeformułować działanie: 

• rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry dydaktycznej 
na 

• szkolenie profesjonalnych kadr regionalnych dla rozwoju jakości usług i 
kompetencji 

lub 

• rozwój kompetencji, kwalifikacji i kadr w regionie 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Zaproponowany zapis nie odpowiada zakresem 
merytorycznym działaniom zawartym w celu 
operacyjnym 1.1 

183. GMINA PRUDNIK 
FRANCISZEK FEJDYCH 
BURMISTRZ PRUDNIKA 

Strona 82 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
(Konsekwentnie od strony 
82) 

Czy wymienione w odniesieniu każdego celu operacyjnego działania 
stanowią katalog zamknięty działań? Czy też może jest to katalog 
przykładowych działań ? 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Jest to katalog zamknięty 

184. GMINA NYSA, URZĄD 
MIEJSKI W NYSIE 

Strona 83 
Rozdział 4.3. „Cele 

Cel operacyjny 1.3 wspieranie zatrudnienia i samo zatrudnienia, dopisać 
cel: 

Uwaga nieuwzględniona 
kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
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BURMISTRZ NYSY 
JOLANTA BARSKA 

strategiczne” 
Cel operacyjny 1.3 
Wspieranie zatrudnienia i 
samozatrudnienia 
 

- wspieranie zatrudnienia i samozatrudnienia dla młodych osób, w 
szczególności absolwentów uczelni 

dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Ujęcie proponowanego działania zawęziłoby zakres 
możliwej interwencji. 

185. URZĄD MIASTA OPOLA Strona 83 
Rozdział 4.3 „Cel 
strategiczne”  
Cel operacyjny 5.1. Rozwój 
usług opiekuńczych i 
wychowawczych 
 

Cel operacyjny 1.5 Rozwój usług opiekuńczych i wychowawczych oraz cel 
operacyjny 5.1  Poprawa jakości i dostępności do usług zdrowotnych, 
opiekuńczych i edukacyjnych wydają się być ze sobą bardzo zbieżne. W 
świetle uwag przekazanych Państwu pismem znak 
EiPR.033.00018.2012.TA, w którym proponujemy m.in. ograniczenie liczby 
celów strategicznych i celów operacyjnych, można rozważyć połączenie 
w/w celów operacyjnych. 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Obecne zapisy SRWO zapewniają spójność 
dokumentu i eliminują sprzeczności pomiędzy jego 
poszczególnymi częściami. 
Rozdzielnie celów operacyjnych wynika z charakteru 
proponowanych działań. Kwestie infrastrukturalne 
ujęto w celu operacyjnym 5.1, natomiast kwestie 
dotyczące kapitału ludzkiego, rynku pracy ujęte są 
w celu operacyjnym 1.5. 

186. GMINA NYSA, URZĄD 
MIEJSKI W NYSIE 
BURMISTRZ NYSY 
JOLANTA BARSKA 

Strona 83 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 1.4. 
Przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu 
 

Cel operacyjny 1.4. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ubóstwu, 
dopisać cel: 
- aktywizacja osób korzystających z pomocy społecznej poprzez prace 
społecznie użyteczne (zwiększenie ilości godzin z 40 do 80) 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 
Proponowane zagadnienia mieszczą się w zapisach 
celu operacyjnego 1.4. 

187. GMINA NYSA, URZĄD 
MIEJSKI W NYSIE 
BURMISTRZ NYSY 
JOLANTA BARSKA 

Strona 83 
Rozdział 4.3 „Cel 
strategiczne”  
Cel operacyjny 1.5. Rozwój 
usług opiekuńczych i 

Cel operacyjny 1.5 rozwój usług opiekuńczych i wychowawczych, dopisać 
cel: 
- wspieranie działań realizowanych przez seniorów (zarówno w zakresie 
działań miękkich, jak i infrastruktury), 
-  wspieranie działań skierowanych do osób starszych, 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu oraz 
poziom szczegółowości zapisów dokumentu 
 
Uzasadnienie:  
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wychowawczych 
 

- rozbudowa infrastruktury opiekuńczej i zdrowotnej (m.in. DPS, ZOL, 
rodzinne domy pomocy) 

Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 
Proponowane zagadnienia mieszczą się w zapisach 
celu operacyjnego 1.2,  1.3,  a także w działaniach 
celu operacyjnego  5.1.  

188. GMINA 
KOMPRACHCICE 
WÓJT GMINY 
KOMPRACHCICE 
PAWEŁ SMOLAREK 

Strona 83 
Rozdział 4.3 „Cel 
strategiczne”  
Cel operacyjny 1.4. 
Przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu i 
ubóstwu 

 

Wspieranie działań wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenów 
wiejskich, ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym i 
dotkniętych ubóstwem 
lub 
Wspieranie działań wyrównujących szanse edukacyjne dzieci ze środowisk 
zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym z terenów wiejskich i 
dotkniętych ubóstwem 
 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie:  
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 
Wprowadzenie proponowanego zapisu 
skutkowałoby zawężeniem merytorycznym 
zagadnienia. 

189. STANISŁAW SKAKUJ 
P.O. PREZESA REGIONU 
OPOLSKIEGO 
KONGRESU NOWEJ 
PRAWICY 

Strona 85 
Rozdział 4.3. „Cele 
operacyjne” 
Cel strategiczny 2 
Aktywna społeczność 
regionalna 
 

Stwierdzono cyt. „Województwo opolskie wyróżnia jego wielokulturowość i 
bogactwo doświadczeń wynikające z procesów integracji, tradycji 
migracyjnych i przynależności narodowej. Ten potencjał wykazują zwłaszcza 
mniejszość niemiecka oraz środowiska kresowe, coraz bardziej widoczna 
jest również działalność kulturalna Romów.”  
Jesteśmy zaskoczeni, że opracowanie w tej części strategii opiera się na 
wynikach spisu przeprowadzonego w 2002 r., który wykazał, że spośród 
ponad miliona mieszkańców województwa opolskiego: 869,3 tys. 
deklarowało narodowość polską, 106,9 tys. narodowość niemiecką, a 24,2 
tys. określało się jako Ślązacy. W województwie opolskim dodatkowo: 861 
osób deklarowało narodowość romską, 275 ukraińską, a 128 rosyjską. 
Liczebność pozostałych ustalonych deklaracji nie przekraczała 100 osób. 
Wyniki ostatniego spisu zupełnie inaczej przedstawiają deklaracje 
narodowościowe – znaczna część społeczeństwa zadeklarowała Śląskość. 
Jest to już zupełnie inna sytuacja społeczna, do której projekt strategii w 
ogóle się nie odnosi. 

Uwaga uwzględniona 
 
Komentarz: 
Na dzień 1 października 2012 roku dane dotyczące 
narodowości w przekroju wg województw nie były 
dostępne. Powyższe wynika z harmonogramu 
publikowania danych statystycznych przyjętego 
przez służby statystyki publicznej, o których mowa 
w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce 
publicznej z późn. zm. W związku z faktem, iż ww. 
dane zostały opublikowane już w trakcie procesu 
konsultacji SRWO, dane zaktualizowano. 
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190. GMINA NYSA, URZĄD 
MIEJSKI W NYSIE 
BURMISTRZ NYSY 
JOLANTA BARSKA 

Strona 86 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 2.1. 
Wspieranie rozwoju 
społeczeństwa 
obywatelskiego 
 

Cel 2.1 Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, uwzględnić w 
zapisach: 
- poprawa  jakości i poziomu życia osób starszych poprzez zwiększanie ich 
aktywności, 
- nauka sposobu życia Seniora, 
- wspieranie inicjatyw międzypokoleniowych 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu oraz 
poziom szczegółowości zapisów dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 
Istotą celu operacyjnego 2.1. jest rozwój aktywności 
i zdolności do samoorganizacji społeczeństwa, 
w odróżnieniu od działalności opiekuńczej. 
Skonkretyzowane działania na rzecz kapitału 
ludzkiego, ujęto w Programie Specjalnej Strefy 
Demograficznej. 

191. DEPARTAMENT 
ROLNICTWA I 
ROZWOJU WSI, UMWO 

Strona 86 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 2.1. 
Wspieranie rozwoju 
społeczeństwa 
obywatelskiego 

Proponuje się dodanie w  celu 2.1 „Wspieranie rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego” podcelu „wspieranie i promowanie inicjatyw oddolnych i 
aktywności lokalnych społeczności” 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 
Zagadnienie inicjatyw lokalnych ujęte jest w celu 
operacyjnym 10.1.  

192. DEPARTAMENT 
KULTURY, SPORTU I 
TURYSTYKI, UMWO 
 

Strona 86 
Rozdział 4.3. 
Cel operacyjny 2.2. 
Działania dla realizacji 
celów operacyjnych 
 

Cel operacyjny 2.2. 
Wzbogacanie wielokulturowego dziedzictwa i tożsamości regionalnej 

• Wspieranie działań mających na celu poprawę stanu obiektów 
zabytkowych w regionie wraz z budową lub modernizacją 
infrastruktury towarzyszącej, przyczyniających się do rozszerzenia ich 
dostępności dla lokalnych społeczności, ruchu turystycznego oraz dla 
naukowców i badaczy. 

 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Wspieranie dzialań związanych z inwestycjami 
w infarstrukturę obiektów zabytkowych ujęte jest 
celu operacyjnym 5.3 

193. URZĄD MIEJSKI W 
PACZKOWIE 

Strona 86 
Rozdział 4.3. „Cele 

Kontynuacja ze str.80 
Cel operacyjny 2.2  

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
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BOGDAN 
WYCZAŁKOWSKI 
 
GMINA NYSA, URZĄD 
MIEJSKI W NYSIE 
BURMISTRZ NYSY 
JOLANTA BARSKA 

strategiczne” 
Cel operacyjny 2.2. 
Wzbogacanie 
wielokulturowego 
dziedzictwa i tożsamości 
regionalnej 

Dopisać jako odrębny podpunkt „Ochrona i rewitalizacja obiektów 
dziedzictwa kulturowego regionu”  

 
Uzasadnienie: 
Wspieranie dzialań związanych z inwestycjami 
w infarstrukturę obiektów zabytkowych ujęte jest 
celu operacyjnym 5.3 

194. GMINA STRZELCE 
OPOLSKIE 

Strona 86 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 2.2. 
Wzbogacanie 
wielokulturowego 
dziedzictwa i tożsamości 
regionalnej  

Działania pierwsze i ostatnie pokrywają się. Propozycja ich połączenia w 
jeden. 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Działania w celu operacyjnym 2.2 nie mogą być 
połączone, wzajemnie się uzupełniają – są 
komplementarne.  
 

195. MUZEUM WSI 
OPOLSKIEJ W OPOLU 

Strona 86 87 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 2.2. 
Wzbogacanie 
wielokulturowego 
dziedzictwa i tożsamości 
regionalnej 

Trudno się zgodzić z tezą, że możliwe jest osiągnięcie CELU OPERACYJNEGO 
2.2. Wzbogacanie wielokulturowego dziedzictwa i tożsamości regionalnej 
m.in. przez promowanie materialnej i niematerialnej kultury ludowej, jako 
elementu rozwoju turystyki wiejskiej, kulturalnej i agroturystyki oraz jako 
czynnika sprzyjającego pełnieniu przez obszary wiejskie funkcji 
osiedleńczych, przy jednoczesnym dopuszczeniu do planowanego 
zmniejszenia wydatków jst na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego z 
4.05% w 2011 r. na 3% w 2020 r. (nawet zakładając częściowe 
dofinansowanie działań w tym zakresie ze środków spoza budżetu 
województwa, bo procent takiego dofinansowania musiałby znacznie 
wzrosnąć w stosunku do obecnych wielkości aby przynajmniej zachować 
obecny poziom działalności) 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: uwarunkowania opracowania 
dokumentu. 
 
Uzasadnienie: 
Wskaźnik został usunięty.  

196. DEPARTAMENT 
KULTURY, SPORTU I 
TURYSTYKI 
 

Strona 87 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Podmioty zaangażowane w 

Podmioty zaangażowane w realizację celu strategicznego 
Kościoły i związki wyznaniowe 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
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realizację celu 
strategicznego 

Uwaga uwzględniona w  5 celu strategicznym. 

197. URZĄD MIASTA OPOLA Strona 87 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne”  
Podmioty zaangażowane w 
realizację celu 
strategicznego 

Podmioty zaangażowane w realizację celu strategicznego 2 – proponujemy 
uwzględnić również instytucje kultury, placówki edukacyjne i oświatowe (w 
świetle zapisów celu operacyjnego 2.2). 

Uwaga uwzględniona 
 

198. GMINA STRZELCE 
OPOLSKIE 

Strona 87 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne”  
Podmioty zaangażowane w 
realizację celu 
strategicznego 

Dopisać: jednostki oświatowe, w tym niepubliczne. Uwaga uwzględniona 
 

199. BRYGIDA KOLENDA-
ŁABUŚ 
POSEŁ RP 

Strona 87 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Wskaźniki dla realizacji celu 
- wydatki jst na kulturę i 
ochronę dziedzictwa 
narodowego 
 

W roku docelowym ustalono niższy wskaźnik niż w roku bazowym, co nie 
uwzględnia wniosku z diagnozy społeczno-gospodarczej, że dziedzictwo 
kulturowe jest jednym z wyróżników województwa opolskiego i utrudnia 
stworzenie sprzyjających warunków do wzmocnienia dbałości o to 
dziedzictwo 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: uwarunkowania opracowania 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Wskaźnik został usunięty.  

200. GMINA STRZELCE 
OPOLSKIE 

Strona 87 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Wskaźniki dla realizacji celu 
- wydatki jst na kulturę i 
ochronę dziedzictwa 
narodowego 

Zaplanowano zmniejszenie wydatków jst na kulturę. Powtórzono to na 
stronie 96. Czy to nie jest pomyłka? 

Uwaga uwzględniona częściowo. 
Kryterium: uwarunkowania opracowania 
dokumentu. 
 
Uzasadnienie: 
Wskaźnik został usunięty.  
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201. GMINA STRZELCE 
OPOLSKIE 

Strona 88 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel strategiczny 3 
Innowacyjna i 
konkurencyjna gospodarka 
ostatni akapit 

Dla ścisłości – w woj. opolskim nie funkcjonują podstrefy, a jedynie 
obszary specjalnych stref ekonomicznych. Np. Katowicka SSE, Podstrefa 
Gliwicka, obszar Strzelce Opolskie. 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: uwarunkowania opracowania 
dokumentu. 
 
Uzasadnienie: 
Wprowadzono zapis w brzmieniu „W województwie 
funkcjonują tereny objęte specjalnymi strefami 
ekonomicznymi”. 

202. URZĄD MIASTA OPOLA Strona 88 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel strategiczny 3 
Innowacyjna i 
konkurencyjna gospodarka 

Proponujemy doprecyzowanie zapisu dot. opieki poinwestycyjnej (co 
należy przez nią rozumieć?). 

Uwaga uwzględniona 
 

203. STANISŁAW SKAKUJ 
P.O. PREZESA REGIONU 
OPOLSKIEGO 
KONGRESU NOWEJ 
PRAWICY 

Strona 88 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel strategiczny 3 
Innowacyjna i 
konkurencyjna gospodarka 

Na stronie 88 stwierdzono cyt. „W województwie funkcjonują jedynie 
podstrefy specjalnych stref ekonomicznych. W celu podniesienia 
atrakcyjności inwestycyjnej regionu, w województwie opolskim powinna 
zostać utworzona specjalna strefa ekonomiczna.” 
Uważamy, że tworzenie specjalnych (mniej obciążających firmy) stref jest 
wprowadzaniem nierówności gospodarczej na niekorzyść już działających 
firm, szczególnie opolskich. Jeżeli rządzący uważają, że rozwiązania 
przyjęte w strefach są dobre, to cała Polska powinna być jedną specjalną 
strefą ekonomiczną. 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: uwarunkowania opracowania 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Specjalna strefa ekonomiczna podnosi atrakcyjność 
inwestycyjną regionu i sprzyja gospodarce, jest 
szansą na nowe inwestycje. Jest  również korzystna 
dla istniejących podmiotów gospodarczych, np. 
stanowi szansę na nowe powiązania kooperacyjne 
biznesu. 

204. POWIAT NYSKI Strona 88 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel strategiczny 3 
Innowacyjna i 
konkurencyjna gospodarka 

uzupełnić zapis o: 
Dlatego działania na rzecz budowy innowacyjnej i konkurencyjnej 
gospodarki obejmują przede wszystkim tworzenie warunków sprzyjających 
współpracy sektora badawczo-rozwojowego  
z biznesem, w tym wspieranie parków przemysłowych, naukowo 
technologicznych i  parków naukowo-edukacyjnych. 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Kwestia tworzenia parków naukowo-edukacyjnych 
mieści się w działaniach celu operacyjnego 1.1. 
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Dotyczy: akapit 2 

205. GMINA NYSA, URZĄD 
MIEJSKI W NYSIE 
BURMISTRZ NYSY 
JOLANTA BARSKA 

Strona 88 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel strategiczny 3 
Innowacyjna i 
konkurencyjna gospodarka  
 
 

Drugi akapit „ … tworzenie warunków sprzyjających współpracy sektora 
badawczo-rozwojowego z biznesem, w tym wspieranie parków 
przemysłowych i naukowo technologicznych …”  
Dodać do punktu 1.1 lub 5.1 
Proszę o wpisanie Nysy jako jednego z miast województwa opolskiego 
dysponującego odpowiednim zapleczem naukowo badawczym.  Podjęta 
inicjatywa Gminy Nysa, Starostwa Powiatowego w Nysie oraz 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie ma na celu utworzenie 
Parku Naukowo-Edukacyjnego ukierunkowanego na upowszechnianiu i 
promocji osiągnięć nauki i techniki oraz dziedzictwa regionu nyskiego w 
tym względzie .    

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Kwestia tworzenia parków naukowo-edukacyjnych 
mieści się w działaniach celu operacyjnego 1.1. 

206. GMINA NYSA, URZĄD 
MIEJSKI W NYSIE 
BURMISTRZ NYSY 
JOLANTA BARSKA 

Strona 88 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel strategiczny 3 
Innowacyjna i 
konkurencyjna gospodarka  
 

Ostatni akapit „konkurencyjna gospodarka regionalna. W województwie 
funkcjonują jedynie podstrefy specjalnych stref ekonomicznych …”  
Utworzenie Opolskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest jak najbardziej 
celowe i uzasadnione dla kompleksowego rozwoju regionu jednakże 
używanie w powyższym zapisie sformułowania „funkcjonują jedynie 
podstrefy…” ma wydźwięk deprecjonujący dla stref już działających.  
Ponadto w zapisie brak jest odniesienia do roli jaką odgrywają strefy już 
funkcjonujące. Przypisywanie  ogromnej wagi utworzeniu OSSE jako 
motorowi rozwoju regionu przy pominięciu już działających stref  jest 
sprzeczne z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju 
województwa opolskiego.    
Konieczne usuniecie z w/w zapisu słowa „jedynie”, bądź jego 
przeformułowanie. 

Uwaga uwzględniona 
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207. GMINA KĘDZIERZYN-
KOŹLE, URZĄD MIASTA 
KĘDZIERZYN-KOŹLE 

Strona 89 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne”  
Cel operacyjny 3.2. 
Wzmocnienie powiązań 
pomiędzy gospodarką, 
nauką oraz regionalnymi 
instytucjami otoczenia 
biznesu,  
Cel operacyjny 3.4. 
Wzmocnienie regionalnego 
systemu przyciągania i 
lokowania inwestycji 

W podpunkcie drugim dopisać: jednostki samorządu terytorialnego. 
Dopisać: 
Utworzenie funduszu pożyczkowego oraz innych finansowych 
instrumentów wspierania przedsiębiorczości. 
 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: uwarunkowania otoczenia dokumentu, 
spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Cel operacyjny jest wyraźnie nakierowany na 
powiązania gospodarki z nauką i instytucjami 
otoczenia biznesu, natomiast jednostki samorządu 
terytorialnego są wymienione jako podmioty 
zaangażowane w realizację celu   
Wnioskowane działanie stanowi instrument 
realizacji celu opisanego w 4 celu strategicznym. 

208. POWIAT NYSKI Strona 89 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne”  
Dotyczy: dodatkowe 
działanie w celu 
operacyjnym 3.2 

uzupełnić zapis o: 
- tworzenie i wsparcie rozwoju  parków naukowo-edukacyjnych 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Kwestia tworzenia parków naukowo-edukacyjnych 
mieści się w działaniach celu operacyjnego 1.1. 

209. REGIONALNA RADA 
OCHRONY PRZYRODY 

Strona 89 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne”  
Cel operacyjny 3.1 Rozwój 
potencjału badawczo- 
rozwojowego na rzecz 
regionalnej gospodarki 

Wnioskuje się zmianę nazwy Celu Operacyjnego 3.1 z „Rozwój potencjału 
badawczo- rozwojowego na rzecz regionalnej gospodarki” na „Rozwój 
potencjału badawczo- rozwojowego na rzecz zrównoważonego rozwoju 
regionalnego”. Obecny cel ogranicza działalność naukowo-badawczą 
jedynie do wspomagania procesów gospodarczych. W regionie prowadzi 
się bardzo wiele badań służących optymalizacji stanu środowiska 
przyrodniczego i zrównoważonego rozwoju, które nie służą bezpośrednio 
rozwojowi gospodarki, a optymalizują procesy rozwojowe. Są one 
wykorzystywane m.in. w planie zagospodarowania przestrzennego 
województwa, programie ochrony środowiska i innych dokumentacjach 
planistycznych oraz koncepcyjno-strategicznych. W szczególności badania 
związane z ochroną przyrody i środowiska oraz badania rozwoju 

Uwaga nieuwzględniona. 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
3 cel strategiczny dotyczy rozwoju gospodarki 
regionu. Rozwój regionalny jest pojęciem zbyt 
szerokim, by ograniczać je do zapisów jednego celu 
strategicznego. Realizacja SRWO ma na celu rozwój 
regionu.  
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społecznego nie są prowadzone bezpośrednio na potrzeby rozwoju 
regionalnej gospodarki, a ich wyniki tworzą tło, które w zrównoważonym 
modelu rozwoju regionu powinno być uwzględnione. Służą m.in. unikaniu 
konfliktów przestrzennych i społecznych związanych z rozwojem 
gospodarczym. Zapisanie w PSRRWO badań naukowych innych niż: „na 
rzecz regionalnej gospodarki” a więc także, w zakresie badań środowiska 
przyrodniczego i krajobrazu, umożliwi spełnienie podstawowego warunku 
ubiegania się zespołów badawczych o środki unijne. Uwzględnienie badań 
naukowych innych niż na rzecz regionalnej gospodarki, w zakresie badań 
środowiska przyrodniczego i krajobrazu, może również nastąpić poprzez 
dopisanie do celu operacyjnego 7.3 zadania „rozwój badań naukowych 
służących ochronie i kształtowaniu środowiska przyrodniczego i 
krajobrazu”. Rekomendujemy to drugie rozwiązanie.  

210. URZĄD MIASTA 
KĘDZIERZYN-KOŹLE 
OPOLSKI PARK 
NAUKOWO 
TECHNOLOGICZNY DR 
BOGDAN TOMASZEK 

Strona 89 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne”  
Cel operacyjny 3.2. 
Wzmocnienie powiązań 
pomiędzy gospodarką, 
nauką oraz regionalnymi 
instytucjami otoczenia 
biznesu  
Cel operacyjny 3.3 
Wspieranie powiązań 
kooperacyjnych w 
gospodarce, 

W celach operacyjnych 3.2 i 3.3 ujmujących sprawy instytucji otoczenia 
biznesu oraz inicjatyw klastrowych, budowy sieci powiązań należy bardziej 
precyzyjnie określić co chcemy osiągnąć oraz jakie działania i w jaki 
sposób będziemy wspierać. W dotychczas realizowanych strategiach i 
programach były podobne zapisy i może nawet bardziej precyzyjne lecz 
osiągnięte efekty są zbyt mizerne w stosunku do województw sąsiednich i 
oczekiwać z jakimi wiąże się istnienie i funkcjonowanie takich instytucji.  
W mojej ocenie posiadamy dostateczne rozeznanie potrzeb, wiedzę i 
doświadczenie aby precyzyjnie określić zakres niezbędnych działań i 
wielkość potrzebnych środków na te cele. 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu.  
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 
Przyszłe programy operacyjne określą szczegółowo 
działania związane ze wzmacnianiem powiązań 
pomiędzy gospodarką, nauką, instytucjami otocznia 
biznesu. 

211. GMINA STRZELCE 
OPOLSKIE 

Strona 89 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne”  
Cel operacyjny 
3.4.Wzmocnienie 

Działanie czwarte „kontynuacja oraz rozszerzanie działań na rzecz 
przyciągania inwestycji gospodarczych” nie zawiera żadnego konkretu i jest 
powtórzeniem treści całego celu 3.4. Proponuje się to działanie usunąć. 

Uwaga nieuwzględniona. 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie:  
Obecne zapisy zapewniają spójność dokumentu. 
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regionalnego systemu 
przyciągania i lokowania 
inwestycji 

M.in. poprzez działanie „kontynuacja oraz 
rozszerzenie działań na rzecz przyciągania inwestycji 
gospodarczych” osiągnięty zostanie cel operacyjny 
3.4.  

212. GMINA STRZELCE 
OPOLSKIE 

Strona 89 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne”  
Cel operacyjny 
3.4.Wzmocnienie 
regionalnego systemu 
przyciągania i lokowania 
inwestycji - działanie 
drugie 

Proponowane brzmienie działania: 
„przygotowanie nowych atrakcyjnych terenów inwestycyjnych, w tym na 
bazie gruntów zarządzanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych. 

Uwaga nieuwzględniona. 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu. 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 
 

213. GMINA STRZELCE 
OPOLSKIE 

Strona 89 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne”  
Cel operacyjny 3.4. 
Wzmocnienie regionalnego 
systemu przyciągania i 
lokowania inwestycji - 
działanie trzecie 

Proponowane brzmienie działania: 
„podnoszenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez doposażenie 
ich w towarzyszącą infrastrukturę (skreślić słowo "społeczną"). 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu. 
 
Uzasadnienie: 
Kwestia zabezpieczenia infrasturktury społecznej 
w pobliżu terenów inwestycyjnych jest kwestią 
kluczową  w związku z przygotowaniem programu 
SSD w województwie opolskim. 

214. URZĄD MIASTA OPOLA Strona 89 
Rozdział 4.3. „Cele 
operacyjne” 
Cel operacyjny 3.4. 
Wzmocnienie regionalnego 
systemu przyciągania i 
lokowania inwestycji 

Zapis dotyczący podnoszenia atrakcyjności terenów inwestycyjnych 
poprzez doposażenie ich w towarzyszącą infrastrukturę społeczną budzi 
wątpliwości, co do rodzaju powyższej „infrastruktury społecznej”. 
O atrakcyjności terenów inwestycyjnych świadczy m.in. ich uzbrojenie, 
istniejący plan zagospodarowania przestrzennego, stan skomunikowania. 
Infrastruktura społeczna jest niewątpliwie atutem miasta, w którym 
planuje ulokować się inwestor – nie jest jednak elementem terenów 
inwestycyjnych. Zapis wymaga, zatem doprecyzowania lub zmiany. 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu. 
 
Uzasadnienie: 
Kwestia zabezpieczenia infrasturktury społecznej 
w pobliżu terenów inwestycyjnych jest kwestią 
kluczową  w związku z przygotowaniem programu 
SSD w województwie opolskim. 
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215. GMINA STRZELCE 
OPOLSKIE 

Strona 89 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne”  
Cel operacyjny 3.4. 
Wzmocnienie regionalnego 
systemu przyciągania i 
lokowania inwestycji - 
nowe działanie 

Proponuję dopisać działanie:  
„Wsparcie finansowe najlepszych gminnych programów promocji terenów 
inwestycyjnych.” 
Uzasadnienie: 
W przyciąganiu inwestorów najwięcej zależy od samorządów gminnych, to 
one opracowują oferty inwestycyjne, często są właścicielami terenów. Dla 
dobra całego regionu warto zachęcić gminy do intensywniejszych działań 
promocyjnych, a najlepszym bodźcem są pieniądze. Podobne działanie 
skutecznie realizuje - w ramach RPO - woj. śląskie. 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu. 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 

216. POWIAT GŁUBCZYCKI 
WICESTAROSTA 
PIOTR SOCZYŃSKI 

Strona 89 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne”  
Cel operacyjny 3.4. 
Wzmocnienie regionalnego 
systemu przyciągania i 
lokowania inwestycji 
 

Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych dzięki przyłączeniu terenów 
inwestycyjnych województwa do Korytarza Transeuropejskiego TENT 
[przyłączenie drogi Krajowej nr 38 do Korytarza Transeuropejskiego TENT 
dałoby możliwość zniesienia istniejących obecnie ograniczeń tonażowych a 
następnie powrotu do ruchu towarowego na drodze Krajowej nr 38 
(dawne przejście graniczne do Czech: Pietrowice Głubczyckie – Krnov)]. 
Przyłączenie drogi krajowej nr 38 do Korytarza Transeuropejskiego TENT 
jest priorytetowe dla powiatu głubczyckiego jak również dla województwa 
opolskiego. 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: uwarunkowania opracowania 
dokumentu oraz spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Działania dotyczące poprawy dostępności do 
terenów inwestycyjnych są ujęte w celu 
operacyjnym 3.4 
Zniesienie ograniczeń tonażowych nie zależy od 
włączenia czy nie włączenia drogi do sieci TENT, 
a jedynie od jej parametrów technicznych. 

217. POWIAT GŁUBCZYCKI 
WICESTAROSTA 
PIOTR SOCZYŃSKI 

Strona 89 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne”  
Cel operacyjny 3.4. 
Wzmocnienie regionalnego 
systemu przyciągania i 
lokowania inwestycji 
 

Utworzenie specjalnej strefy do lokowania przedsiębiorstw przetwórstwa 
rolno- spożywczego, obejmującej powiat głubczycki, ze względu na jego 
tradycje w rolnictwie oraz przygraniczne położenie na planowanym 
przyłączeniu drogi Krajowej nr 38 do Korytarza Transeuropejskiego TENT.   

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu. 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 
W SRWO zostały wskazane specjalizacje, w tym dot. 
przemysłu rolno-spożywczego.  
SRWO postuluje utworzenie opolskiej specjalnej 
strefy ekonomicznej  jako elementu zwiększenia 
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atrakcyjności inwestycyjnej całego regionu 
i poszerzenia możliwości przyciągania inwestycji 
w różnych dziedzinach aktywności gospodarczej, 
w tym również w przetwórstwie rolno-spożywczym. 
Kwestie związane z przetwórstwem rolno-
spożywczym i jego znaczeniem dla rozwoju 
gospodarczego województwa opolskiego zostały 
opisane w 10 celu strategicznym. 

218. ELŻBIETA KIELSKA 
BURMISTRZ 
BABOROWA 
 
MARIA KROMPIEC 
WÓJT GMINY BRANICE 
 
JAN KRÓWKA 
BURMISTRZ GŁUBCZYC 
 
JÓZEF KOZINA 
STAROSTA GŁUBCZYCKI 
 
TOMASZ PAWEŁ 
WANTUŁA 
 
PREZYDENT 
KĘDZIERZYNA-KOŹLA 
 
ARTUR WIDŁAK 
STAROSTA 
KĘDZIERZYŃSKO-
KOZIELSKI 
 

Strona 89 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne”  
Cel strategiczny 6 

Samorządy powiatów kędzierzyńsko-kozielskiego i głubczyckiego zwracają 
się z postulatem do Zarządu Województwa Opolskiego o ujęcie w SRWO 
sprawy skomunikowania południa naszego województwa z Republiką 
Czeską oraz podjęcia koniecznych kroków zmierzających do realizacji tego 
zamierzenia. Droga krajowa nr 38 łącząca powiaty kędzierzyńsko-kozielski 
oraz głubczycki z Krnovem będąca najkrótszym połączeniem z Republiką 
Czeską, a przez nią z Austrią, Niemcami i całym południem Europy kończy 
się na granicy Rzeczpospolitej z Czechami znakiem ograniczającym 
ładowność pojazdów do 3,5 tony, który eliminuje ruch towarowy.  
Uważamy że w interesie naszego województwa należy doprowadzić do 
tego by Polska wsparła Republikę Czeską w staraniach o wpisanie tzw. 
Śląskiego Krzyża (drogi łączącej Opole przez Krnov, Opawę do węzła 
autostradowego w Ostrawie) do Transeuropejskiej Sieci Transportowej 
TEN-T  

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu. 
 
W SRWO wyraźnie ujęto kwestie skomunikowania 
województwa opolskiego z Republiką Czeską  (oś 
północ-południe, cel strategiczny 6) 
Z uwagi na charakter dokumentu w SRWO nie 
wskazujemy postulatów o rozszerzenie 
Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T.  
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JÓZEF MATELA  
BURMISTRZ KIETRZA 
 
JERZY TREFFON 
WÓJT GMINY 
PAWŁOWICZKI 
 
MARIAN 
WOJCIECHOWSKI 
WÓJT GMINY REŃSKA 
WIEŚ 
 
TADEUSZ KAUCH 
BURMISTRZ UJAZDU 

219. GMINA NYSA, URZĄD 
MIEJSKI W NYSIE 
BURMISTRZ NYSY 
JOLANTA BARSKA 

Strona 89 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne”  
Cel operacyjny 3.4. 
Wzmocnienie regionalnego 
systemu przyciągania i 
lokowania inwestycji 
 

Cel operacyjny 3.4 Wzmocnienie regionalnego systemu przyciągania i 
lokowania inwestycji: 
- wprowadzić jako drugi podpunkt/myślnik: wspieranie działania i 
rozwoju specjalnych stref ekonomicznych funkcjonujących na terenie 
województwa opolskiego  
- dodać nowy punkt: wspieranie uzbrajania terenów specjalnych stref 
ekonomicznych oraz przemysłowych  

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu. 
 
Uzasadnienie:  
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 
Proponowane zapisy ujęte są w celu operacyjnym 
3.4.   

220. JANINA OKRĄGŁY 
POSEŁ RP 

Strona 89 
Rozdział 4.3. „Cele 
operacyjne” 
Cel operacyjny 3.4. 
Wzmocnienie regionalnego 
systemu przyciągania i 
lokowania inwestycji 

Stworzenie mechanizmów pozyskiwania kadry wysoko wykwalifikowanej 
spoza regionu 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu. 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 
Proponowane działanie mieści się w zapisach celu 
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operacyjnego 3.1. 

221. OPOLSKIE CENTRUM 
DEMOKRACJI 
LOKALNEJ FRDL 
MAGDALENA 
OBROCKA 

Strona 90 
Rozdział 4.3 „Cele 
strategiczne” 
Podmioty zaangażowane  
w realizację celu 
strategicznego 
 
 

uzupełnienie zapisu o „organizacje pozarządowe” 
Uzasadnienie: 
W opisie celu strategicznego 3. „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka” 
a konkretnie w punkcie „Podmioty zaangażowane w realizację celu 
strategicznego” pominięte zostały organizacje pozarządowe. Wskazano 
jedynie „instytucje otoczenia biznesu” i „partnerów społecznych”, do 
których według niektórych definicji zaliczyć można organizacje 
pozarządowe. Jesteśmy zdania, że prężnie działające organizacje 
pozarządowe z naszego województwa mogą włączyć się w realizację m.in. 
następujących celów operacyjnych, wymienionych w przedmiotowej 
Strategii: 
CEL OPERACYJNY 3.1. Rozwój potencjału badawczo-rozwojowego na 
rzecz regionalnej gospodarki: 

− promowanie w środowisku naukowym postaw pro-biznesowych, 
prowadzących do wyłaniania się tzw. firm odpryskowych,  

− budowanie stałych/praktycznych związków pomiędzy nauką i biznesem 
poprzez system praktyk, staży oraz stypendiów dla naukowców i 
doktorantów  w przedsiębiorstwach, 

− promowanie potencjału oraz oferty badawczo-rozwojowej regionu w 
kraju I zagranicą. 

CEL OPERACYJNY 3.2. Wzmocnienie powiązań pomiędzy gospodarką, 
nauką oraz regionalnymi instytucjami otoczenia biznesu: 

− wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu, w tym tworzenie 
powiązań i sieci oraz promocja ich oferty, 

− inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy przedstawicieli gospodarki, 
nauki, instytucji otoczenia biznesu w zakresie kształtowania oferty 
edukacyjnej regionu, identyfikacji obszarów badawczych oraz 
tworzenia nowych rozwiązań technologicznych. 

CEL OPERACYJNY 3.3. Wspieranie powiązań kooperacyjnych w 
gospodarce: 

Uwaga uwzględniona. 
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− promocja innowacji i nowych technologii tworzonych w regionie. 
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL jest realizatorem dwóch 
projektów w ramach poddziałania 8.2.1 PO KL, Wsparcie dla współpracy 
sfery nauki i przedsiębiorstw pn.: „PWP Regionalny Animator 
Przedsiębiorczości” (partnerem projektu jest Uniwersytet im. Mateja Bela z 
Bańskiej Bystrzycy na Słowacji) oraz „Od inspiracji do innowacji – 
kontynuacja programu Asystent Innowacji w województwie opolskim” 
(partnerem projektu jest Fundacja Instytut Trwałego Rozwoju). W obydwu 
projektach, przedstawiciele opolskiego świata nauki mają możliwość 
wzięcia udziału w zagranicznych stażach w przedsiębiorstwach i 
Instytucjach Otoczenia Biznesu (IOB) oraz trzy-miesięcznych płatnych 
pobytach w opolskich przedsiębiorstwach. Dzięki działaniom projektowym, 
następuje faktyczna wymiana doświadczeń, transfer wiedzy z uczelni do 
przedsiębiorstw oraz możliwa jest obserwacja dobrych praktyk z zagranicy 
w zakresie współpracy pomiędzy IOB a przedsiębiorstwami. Dodatkowo, w 
ramach projektu ponadnarodowego, przedstawiciele różnych IOB z woj. 
opolskiego pracują nad Regionalną Strategią Animacji Przedsiębiorczości.  
Warto, aby w przyszłości organizacje pozarządowe mogły w dalszym ciągu 
prowadzić tego typu przedsięwzięcia, w szczególności w zakresie 
umacniania współpracy pomiędzy nauką a biznesem poprzez system 
praktyk,staży oraz stypendiów dla naukowców i doktorantów w 
przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych. Ze względu na swoje 
doświadczenie, skuteczność działania, apolityczność i obiektywizm, 
organizacje pozarządowe są naszym zdaniem, właściwym partnerem w 
realizacji tych działań dla samorządu terytorialnego. 

222. GMINA STRZELCE 
OPOLSKIE 

Strona 90 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Oczekiwania wobec 
administracji rządowej 

Do oczekiwań wobec administracji rządowej, proponuje się dopisać: 
„Ułatwienie przekazywania gminom gruntów przemysłowych zarządzanych 
przez ANR”. 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Oczekiwania wobec administracji rządowej 
uzupełniono o zapis: „Stworzenie warunków do 
szybszego wykorzystania terenów pod inwestycje” 
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223. URZĄD MIASTA OPOLA Strona 90 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
 
 

Oczekiwania wobec administracji rządowej wynikające z zapisów celu 
strategicznego 3 można uzupełnić o zapisy dotyczące utworzenia opolskiej 
specjalnej strefy ekonomicznej. 

Uwaga uwzględniona 
 

224. GMINA STRZELCE 
OPOLSKIE 

Strona 90 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Oczekiwania wobec 
administracji rządowej 

Dopisać oczekiwanie: 
Bardziej elastyczne stanowisko w sprawie tworzenia nowych specjalnych 
stref ekonomicznych 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Oczekiwania wobec administracji rządowej zostały 
uzupełnione o zagadnienie dotyczące  utworzenia 
opolskiej specjalnej strefy ekonomicznej. 

225. GMINA STRZELCE 
OPOLSKIE 

Strona 90 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Wskaźniki dla realizacji celu 
strategicznego 
 

Wskaźniki dla terenów inwestycyjnych – a jak dobrze pójdzie ich sprzedaż? 
To będzie sukces, ale porażka z uzyskaniem założonego wskaźnika 
powierzchni wolnych, dostępnych terenów. 
Może lepiej ustanowić wskaźnik zbytych terenów inwestycyjnych lub 
zagospodarowanych 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu. 
 
Uzasadnienie: 
Wskaźnik „powierzchnia terenów inwestycyjnych” 
obejmuje tereny zagospodarowane oraz 
niezagospodarowane. 

226. GMINA STRZELCE 
OPOLSKIE 

Strona 91 
Rozdział 4.4. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 4.1 
Wsparcie rozwoju 
przedsiębiorstw i 
nowoczesnego rzemiosła 
 

Dodać działanie:  
wspomaganie instytucji finansowego wsparcia przedsiębiorców 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 
Odniesienie do instrumentów zwrotnych znajduje 
się w opisie 4 celu strategicznego. 

227. WFOŚIGW W OPOLU Strona 91 
Rozdział 4.3. „Cele 

- uzupełnienie zapisu w 3 akapicie: 
Proponuje się w tym miejscu rozważenie kwestii planu wdrożenia wsparcia 

Uwaga nieuwzględniona. 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
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strategiczne” 
Cel strategiczny 4 
Dynamiczne 
przedsiębiorstwa 
 

finansowego odrębnie dla przedsiębiorstw już działających i generujących 
przychody, zatrudniających pracowników, jak również dla start -up' ów, 
wykorzystując zarówno instrumenty bezzwrotne jak i zwrotne. 

dokumentu. 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 
Odniesienie do instrumentów zwrotnych znajduje 
się w opisie 4 celu strategicznego. 

228. DEPARTAMENT 
KULTURY, SPORTU I 
TURYSTYKI 
 

Strona 91 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel strategiczny 4 
Dynamiczne 
przedsiębiorstwa 

Propozycja zapisu przy opisie: 
 
„Niezbędna jest także rozbudowa i rozwój oferty produktowej, 
podnoszenie konkurencyjności oraz wzrost jakości usług i działań 
marketingowych przedsiębiorstw rynku turystycznego i branż kreatywnych. 
Istotnym czynnikiem wzmocnienia oferty kulturalnej, konferencyjnej, 
kongresowej, wystawienniczej, ekspozycyjnej i targowej w oparciu o 
regionalne produkty i usługi turystyczne będzie rozwój powiązań 
sieciowych i klastrowych. Komercjalizacja produktów i oferty, innowacje 
(m. in.: produktowe, organizacyjne i jakościowe) oraz transfer wiedzy i 
technologii w obszarze turystyki i przemysłów kultury prowadzą do 
rozwoju przedsiębiorstw i wzmacniania konkurencyjności w oparciu o 
potencjał obszaru. Niezbędny będzie również rozwój przemysłów 
kreatywnych, przemysłów kultury i branży turystycznej poprzez tworzenie 
warunków do powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych i 
rozwijanie kreatywnego partnerstwa pomiędzy podmiotami 
gospodarczymi a sektorami kreatywnymi.” 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: spójność wewnętrzna zapisów 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych.   
 
 

229. DEPARTAMENT 
KULTURY, SPORTU I 
TURYSTYKI 
 

Strona 91 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 4.2 Rozwój 
sektora usług rynkowych 

Proponuje się dodać nowe działanie w ramach celu operacyjnego 4.2. w 
brzmieniu: 

• Rozbudowa i rozwój oferty produktowej, podnoszenie 
konkurencyjności oraz wzrost jakości usług i działań marketingowych 
przedsiębiorstw rynku turystycznego 

• Powołanie regionalnego centrum kultury, wspierającego rozwój 
działalności kulturalnej w województwie opolskim” 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu, 
poziom szczegółowości zapisów dokumentu 
 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 



 

 

 
113 

Nr 
uwagi 

Podmiot zgłaszający 
Nr i nazwa podrozdziału  

SRWO, s. […] 
Propozycja zmiany/zgłaszana uwaga Status uwagi wraz z uzasadnieniem ZWO 

1 2 3 4 5 

Rozdział 4. Poziomy planowania rozwoju województwa 

wprowadzenie treści zbyt szczegółowych.   
Działanie dotyczące powołania regionalnego 
centrum kultury zawarto w 5 celu strategicznym. 

230. GMINA STRZELCE 
OPOLSKIE 

Strona 92 
Rozdział 4.4. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 4.2 Rozwój 
sektora usług rynkowych 
 

Działanie trzecie. Wspieranie rzemiosła o największej tradycji regionalnej 
lepiej przenieść do celu strategicznego 2. Tutaj pozostawić „wspieranie 
rozwoju rzemiosła o największym potencjale”. 

Uwaga nieuwzględniona 
kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Rzemiosło niezależnie od tradycji nie będzie miało 
realnych szans rozwojowych jeśli nie przejdzie 
transformacji rynkowej i nie dostosuje się do 
oczekiwań rynku.  

231. JANINA OKRĄGŁY 
POSEŁ RP 

Strona 92 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 4.3. 
Wspieranie współpracy 
międzynarodowej 
przedsiębiorstw 

Rozwój współpracy gospodarczej na terenach pogranicza polsko-czeskiego Uwaga uwzględniona częściowo. 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu.  
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 
Proponowany zapis jest ujęty w celu operacyjnym 
4.3. 
Nie mniej jednak, mając na względzie wagę 
poruszonego zagadnienia, uzupełniono SRWO 
zarówno w części diagnostycznej, jak również 
w opisie wyzwania horyzontalnego oraz opisie 
4 celu strategicznego o zapisy dotyczące współpracy 
polsko-czeskiej. 

232. GMINA STRZELCE 
OPOLSKIE 

Strona 92 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 4.3 
Wspieranie współpracy 

Proponowane brzmienie celu: Wspieranie współpracy ponadregionalnej i 
międzynarodowej przedsiębiorstw   
Działania pierwsze i trzecie są podobne. Propozycja ich połączenia w 
jeden. 
Działanie czwarte to powtórzenie treści celu 4.3. Proponuje się to działanie 

Ad 1.  Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu. 
 
Uzasadnienie: 
Obecne zapisy SRWO zapewniają spójność 
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międzynarodowej 
 

usunąć. 
Dopisać nowe działanie: wspieranie imprez targowych organizowanych na 
terenie województwa opolskiego 

dokumentu i eliminują sprzeczności pomiędzy jego 
poszczególnymi częściami. 
 

233. OPOLSKIE CENTRUM 
DEMOKRACJI 
LOKALNEJ FRDL 
MAGDALENA 
OBROCKA 

Strona 93 
Rozdział 4.3 „Cele 
strategiczne” 
Podmioty zaangażowane  
w realizację celu 
strategicznego 
 
 

uzupełnienie zapisu o „organizacje pozarządowe” 
Uzasadnienie: 
W opisie celu strategicznego 4, tj.  „Dynamiczne przedsiębiorstwa”, w 
punkcie „Podmioty zaangażowane w realizację celu strategicznego” 
pominięte zostały organizacje pozarządowe.  
Organizacje pozarządowe z naszego województwa mogą włączyć się w 
realizację m.in. następujących celów operacyjnych, wymienionych w 
przedmiotowej Strategii: 
CEL OPERACYJNY 4.1. Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw i nowoczesnego 
rzemiosła: 

− wspieranie rozwoju działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej 
w przedsiębiorstwach, 

− podnoszenie poziomu kompetencji i umiejętności w zakresie 
wykorzystania technik informacyjno-komunikacyjnych w sektorze 
przedsiębiorstw. 

CEL OPERACYJNY 4.2. Rozwój sektora usług rynkowych 

− wspieranie rozwoju usług rynkowych, w tym świadczonych na rzecz 
seniorów, 

− tworzenie warunków dla powstawania i rozwoju podmiotów 
gospodarczych w sektorach kreatywnych. 

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL było realizatorem m.in. 
projektu pn. „Pomysł na biznes” (Działanie 6.2 PO KL), w ramach którego 
przyznanych zostało 19 dotacji na rozpoczęcie prowadzenia działalności 
gospodarczej. W ramach działań projektowych zostało przeszkolonych 54 
osoby z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej. Uczestnicy 
korzystali z doradztwa zawodowego i wspólnie ze specjalistami 
przygotowywali Indywidualne Plany Działań. 

Uwaga uwzględniona 
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234. GMINA STRZELCE 
OPOLSKIE 

Strona 93 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Podmioty zaangażowane w 
realizację celu 
strategicznego 

Zamiast Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych powinno 
raczej być Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Listę podmiotów uzupełniono o Polską Agencję 
Rozwoju Przedsiębiorczości.  

235. DEPARTAMENT 
KULTURY, SPORTU I 
TURYSTYKI 
 

Strona 94 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel strategiczny 5. 
Nowoczesne usługi oraz 
atrakcyjna oferta 
turystyczno-kulturalna 

Prośba zastąpienia/uzupełnienia istniejących zapisów następującymi 
zapisami: 
CEL STRATEGICZNY 5. Nowoczesne usługi oraz atrakcyjna oferta 
turystyczno-kulturalna 
Poprawa atrakcyjności województwa opolskiego jako miejsca do życia, 
prowadzenia działalności gospodarczej i wypoczynku wymagać będzie 
podejmowania działań na rzecz rozwoju usług społecznych, a także 
stworzenia interesującej oferty rekreacyjno-sportowej i turystyczno-
kulturalnej. 
Stan zdrowia mieszkańców oraz dostęp do usług zdrowotnych są 
czynnikami stanowiącymi o jakości życia w regionie. Zdrowe i aktywne 
społeczeństwo będzie zdolne do dłuższego funkcjonowania na rynku pracy, 
co jest istotne z punktu widzenia struktury demograficznej region i 
systematycznego starzenia się populacji. Oddziaływanie w tej sferze 
związane będzie z potrzebą inwestowania w infrastrukturę, specjalistyczny 
sprzęt, wyposażenie podmiotów świadczących usługi ochrony zdrowia. 
Jednocześnie konieczne będzie dalsze wspieranie rozwoju e-usług oraz 
system ratownictwa medycznego. 
Dostępność do placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci w 
województwie opolskim należy do najlepszych w kraju, w układzie 
wewnątrzregionalnym natomiast jest ona mocno zróżnicowana. Dlatego 
też niezbędne będzie zwiększenie dostępności do żłobków i przedszkoli 
oraz poprawa ich infrastruktury. Działania te, wraz z sukcesywnym 
poszerzaniem oferty dotyczącej opieki 
nad osobami zależnymi, wpływać będą na zwiększanie komfortu życia 
mieszkańców. 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 

 
Uzasadnienie:  
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych 
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Wysoka jakość usług edukacyjnych, wpływa na pozytywny wizerunku 
regionu. Od jakości tych usług zależy potencjał regionalnego rynku pracy, 
dlatego tak ważne jest prowadzenie systematycznego monitoringu w tym 
obszarze na rzecz utrzymania i poprawy jakości kształcenia w 
województwie opolskim. Mając na względzie poprawę regionalnej oferty 
edukacyjnej należy zwiększyć inwestycje w regionalną infrastrukturę 
edukacyjną na każdym poziomie kształcenia, ze szczególnym 
uwzględnieniem kształcenia zawodowego, które ma istotny wpływ na 
gospodarczy rozwój regionu. Wsparcia wymagać będą również inwestycje 
w infrastrukturę jednostek naukowych 
oraz placówek kształcenia ustawicznego i praktycznego. Konieczna będzie 
także poprawa stanu bazy dydaktycznej i wyposażenia oraz dostosowanie 
ich do współczesnych wymagań i nowoczesnych metod nauczania, głównie 
poprzez zakup wyposażenia przeznaczonego dla celów dydaktycznych, w 
tym narzędzi ICT. 
Warunkiem świadczenia nowoczesnych usług jest powszechny dostęp do 
szerokopasmowych sieci oraz rozwój treści i systemów tego typu usług 
(m.in. w obszarze zdrowia, edukacji, Kultury i turystyki) opartych na 
wieloszczeblowej integracji rejestrów publicznych, dzięki którym możliwy 
będzie dalszy rozwój społeczeństwa informacyjnego. Działania 
podejmowane w tej dziedzinie sprzyjać będą podnoszeniu atrakcyjności 
inwestycyjnej województwa istotnej z punktu widzenia pozyskiwania 
inwestorów oraz funkcjonujących na opolskim rynku podmiotów 
gospodarczych. Natomiast mieszkańcom pozwolą na satysfakcjonujące 
funkcjonowanie w sferze społecznej 
i zawodowej oraz swobodne korzystanie z elektronicznych zasobów 
informacyjnych w różnych dziedzinach życia. 
Atrakcyjność województwa wzrastać będzie wraz ze zwiększaniem 
konkurencyjności produktów turystycznych i kulturalnych. Niezbędne 
będzie zatem rozszerzenie oferty turystyczno-kulturalnej regionu m. in. 
poprzez modernizację i rozbudowę obiektów dziedzictwa kulturowego 
(m.in. Góra św. Anny w zakresie pełnienia funkcji centrum turystyczno-
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rekreacyjno-pielgrzymkowego, Zamek 
w Mosznej, Opole jako miasto muzyki, zabytków, rekreacji i kultury), 
szlaków turystycznych oraz bazy noclegowej, usługowej i rekreacyjnej. 
Turystyka powinna rozwijać się w oparciu o potencjał regionu, na jaki 
składają się w szczególności zasoby wodne, przyrodnicze (m. in. Góry 
Opawskie, Stobrawski Park Krajobrazowy, obszar Doliny Małej Panwi z 
jeziorami turawskimi i wykopaliskami archeologicznymi w Krasiejowie) i 
obszary posiadające walory uzdrowiskowe (Pokój, Głuchołazy). 
Ważnym czynnikiem rozwoju regionu są także sport i rekreacja, które 
pełnią zarówno funkcję wychowawczą, edukacyjną i integrującą 
społeczeństwo, jak również mogą służyć za narzędzie podnoszenia jakości 
życia, kreowania wizerunku obszaru oraz witalizacji społecznej miast i 
terenów wiejskich. 
Udział w życiu kulturalnym i sportowym regionu, wykorzystanie oferty na 
poziomie adekwatnym do wymogów współczesności, dostęp do 
nowoczesnej infrastruktury i technologii w tych dziedzinach oraz idący za 
tym wzrost uczestnictwa i kompetencji mieszkańców regionu wpływać 
będzie na rozwój potencjału intelektualnego i kreatywnego. 
Ważnym działaniem powinno być utworzenie innowacyjnego regionalnego 
centrum kultury, którego głównym celem byłoby rozpoznawanie, 
rozwijanie, zaspakajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych 
mieszkańców województwa. Służyć to będzie z pewnością dynamicznemu 
rozwojowi kultury w województwie poprzez monitoring, szkolenia, 
działania promocyjne, wspieranie organizacyjne przedsięwzięć, a także 
koordynację i wdrażanie najważniejszych innowacyjnych regionalnych i 
ponadregionalnych projektów kulturalnych. 
Kształtowanie sfery turystycznej, kulturalnej i sportowej, podnoszących 
wartość przestrzeni publicznej oraz wpływających na tzw. atrakcyjność 
otoczenia biznesu wiązać się będzie z koniecznością szerokiej promocji 
wydarzeń organizowanych w regionie oraz ze zwiększeniem dostępności 
do nowoczesnej infrastruktury w tych dziedzinach. 
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236. POWIAT NYSKI Strona 94 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel strategiczny 5 
Nowoczesne usługi oraz 
atrakcyjna oferta 
turystyczno-kulturalna 
Dotyczy: akapit 6 

uzupełnić zapis o: 
Niezbędne będzie zatem rozszerzenie oferty turystyczno-kulturalnej 
regionu m. in. poprzez modernizację i rozbudowę, renowację i 
konserwację obiektów dziedzictwa kulturowego (min. Góra św. Anny, Nysa 
w zakresie pełnienia funkcji centrum turystyczno-rekreacyjno-
pielgrzymkowego, Zamek w Mosznej, staromiejska zabudowa miasta 
Paczków. 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 
Działania związane z renowacją i konserwacją ujęte 
są w celu operacyjnym 5.3. Miasta Nysa i Paczków, 
a także uwzględniono w opisie 5 celu 
strategicznego. 

237. OPOLSKI PAŃSTWOWY 
WOJEWÓDZKI 
INSPEKTOR SANITARNY 

Strona 95 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 5.1. 
Poprawa jakości i 
dostępności do usług 
zdrowotnych, 
opiekuńczych i 
edukacyjnych 

Proponuje się rozszerzenie celu o programy edukacyjne i zagadnienia 
związane z ochroną zdrowia uczniów poprzez objęcie ich systemem 
lecznictwa (gabinety lekarskie, stomatologiczne, pielęgniarskie, itp.) na 
poziomie szkoły 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 
Cel operacyjny 5.1. uzupełniono o zapisy dotyczące 
programów edukacyjnych. 
 
 

238. POWIAT NYSKI Strona 95 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 5.3. Rozwój 
usług turystyki, kultury i 
sportu oraz ich 
infrastruktury 
Dotyczy: dodatkowe 
działanie w celu 
operacyjnym 5.3 

należy uzupełnić o : 
-  renowacja, konserwacja obiektów dziedzictwa kulturowego 

Uwaga nieuwzględniona 
kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 
Działania związane z renowacją i konserwacją ujęte 
są w celu operacyjnym 5.3. 
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239. DEPARTAMENT 
ZDROWIA I POLITYKI 
SPOŁECZNEJ  
 

Strona 94  
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel strategiczny 5 
Nowoczesne usługi oraz 
atrakcyjna oferta 
turystyczno-kulturalna 
 

Propozycja korekty: 
Drugi akapit:… „Oddziaływanie w tej sferze związane będzie z potrzebą 
inwestowania w infrastrukturę, specjalistyczny sprzęt, wyposażenia 
podmiotów leczniczych świadczących usługi ochrony zdrowia zdrowotne. 
Piąty akapit:….. „…(m.in. w obszarze ochrony zdrowia, edukacji, kultury i 
turystyki)…” 

Uwaga uwzględniona 

240. KOMENDA 
WOJEWÓDZKA POLICJI 
W OPOLU 
JOANNA WYSOCKA 

Strona 94  
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel strategiczny 5 
Nowoczesne usługi oraz 
atrakcyjna oferta 
turystyczno-kulturalna 
 

propozycja uzupełnienia zapisu 
„Stan zdrowia mieszkańców, dostęp do usług zdrowotnych oraz 
zapewnienie i wzrost bezpieczeństwa publicznego mieszkańców są 
czynnikami stanowiącymi o jakości życia w regionie”… 
„Oddziaływanie w tej sferze związane będzie z potrzebą inwestowania w 
infrastrukturę, specjalistyczny sprzęt, wyposażenie podmiotów 
świadczących usługi ochrony zdrowia oraz zapewniających bezpieczeństwo 
i porządek publiczny.” 
„Warunkiem świadczenia nowoczesnych usług jest powszechny dostęp do 
szerokopasmowych sieci oraz rozwój treści i systemów tego typu 
usług(m.in. w obszarze zdrowia ,edukacji, bezpieczeństwa i porządku 
publicznego publicznego kultury i turystyki)….” 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Obecne zapisy SRWO zapewniają spójność 
dokumentu i eliminują sprzeczności pomiędzy jego 
poszczególnymi częściami. 
Wsparcie służb policji uwzględnia 6 cel strategiczny. 
 

241. MIROSŁAWA 
OLSZEWSKA, JACEK 
RUSZCZEWSKI 

Strona 94  
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel strategiczny 5 
Nowoczesne usługi oraz 
atrakcyjna oferta 
turystyczno-kulturalna 
Akapit 2 

Proponowane uzupełnienie zaznaczone żółtym tłem: 
Stan zdrowia mieszkańców oraz dostęp do usług zdrowotnych oraz do 
profilaktyki są czynnikami stanowiącymi o jakości życia w regionie. 

Uwaga uwzględniona 
 

242. GMINA PRUDNIK 
FRANCISZEK FEJDYCH 
BURMISTRZ PRUDNIKA 

Strona 94 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 

Niezrozumiałym jest wymienianie jedynie dwóch obiektów dziedzictwa 
kulturowego. 
Moim zdaniem ten akapit nie powinien dyskryminować innych obiektów 

Uwaga uwzględniona 
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Cel strategiczny 5 
Nowoczesne usługi oraz 
atrakcyjna oferta 
turystyczno-kulturalna 
 
 

(np. Zamku Piastów w Brzegu, zabytków Nysy itp.) a tym samym nie 
zawierać wybiorczych obiektów wyszczególnionych wg niewiadomych 
(czytaj: subiektywnych) kryteriów. 

243. GMINA CISEK Strona 94 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel strategiczny 5 
Nowoczesne usługi oraz 
atrakcyjna oferta 
turystyczno-kulturalna 
 

Uzupełnia się zapis ostatniego akapitu na stronie o przykłady zawarte w 
nawiasie  
„(…) Turystyka powinna rozwijać się w oparciu o potencjał regionu, na jaki 
składają się w szczególności zasoby wodne” (rzeki Odry i pożwirowych 
akwenów wodnych).  
Analogicznie do zapisów w nawiasach dot. obiektów dziedzictwa 
kulturowego i zasobów przyrodniczych. 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie:  
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 
Wykorzystanie turystyczne zasobów wodnych 
zawiera się w opisie 5 celu strategicznego. 

244. GMINA NYSA, URZĄD 
MIEJSKI W NYSIE 
BURMISTRZ NYSY 
JOLANTA BARSKA 

Strona 94-95 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel strategiczny 5 
Nowoczesne usługi oraz 
atrakcyjna oferta 
turystyczno-kulturalna 
 

„Turystyka powinna rozwijać się w oparciu o potencjał regionu, na jaki 
składają się w szczególności zasoby wodne,  przyrodnicze (m. in. Góry 
Opawskie, Stobrawski Park Krajobrazowy, wykopaliska archeologiczne w 
Krasiejowie) i uzdrowiska (Pokój, Głuchołazy)” 
dopisać Twierdza Nysa, Jezioro Nyskie 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie:  
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 
Wykorzystanie potencjału turystycznego regionu 
zawiera się w opisie 5 celu strategicznego. Walory 
turystyczne Nysy uwzględniono w opisie 5 celu 
strategicznego. 

245. GMINA KĘDZIERZYN-
KOŹLE, URZĄD MIASTA 
KĘDZIERZYN-KOŹLE 

Strona 94 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel strategiczny 5 
Nowoczesne usługi oraz 

Brak odniesień do turystyki biznesowej. 
Podkreślić należy również wagę turystyki miejskiej, zwłaszcza 
przemysłowej. Jest ona w województwie zjawiskiem stosunkowo młodym. 
Liczba kompleksowych produktów turystycznych ukierunkowanych na 
pasjonatów spuścizny przemysłowej miast, zabytków techniki oraz 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
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atrakcyjna oferta 
turystyczno-kulturalna 
 

przykładów industrialnej architektury jest niewielka. Należy zwrócić uwagę 
na ten niewykorzystany potencjał opolskich miast. 
Brak odniesień do turystyczno - rekreacyjnych walorów rzeki Odry. 

Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 
Rozwój szeroko pojętej turystyki mieści się 
w działaniach celu operacyjnego 5.3. Nie jest 
konieczne wyszczególnianie kolejnych rodzajów 
turystyki (miejskiej, biznesowej, przemysłowej, itp.). 
Wykorzystanie potencjału turystycznego rzeki Odry 
mieści się w opisie 5 celu strategicznego.  

246. CENTRALNE MUZEUM 
JEŃCÓW WOJENNYCH 
W ŁAMBINOWICACH-
OPOLU 

Strona 94-95 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel strategiczny 5 
Nowoczesne usługi oraz 
atrakcyjna oferta 
turystyczno-kulturalna 

W opisie 5 celu strategicznego Nowoczesne usługi oraz atrakcyjna oferta 
turystyczno-kulturalna Autorzy piszą, iż atrakcyjność województwa 
wzrastać będzie wraz ze zwiększeniem konkurencyjności produktów 
turystycznych i kulturalnych. Odwołują się do obiektów dziedzictwa 
kulturowego i potencjału przyrodniczego. Wśród przykładów ponownie 
zabrakło Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach, które łączy w 
sobie oba aspekty, uznane przez Autorów za istotne. 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 

247. ŚLĄSKIE 
STOWARZYSZENIE 
SAMORZĄDOWE 
 
POWIAT STRZELECKI 
JÓZEF SWACZYNA 
GMINA LEŚNICA 

Strona 94 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel strategiczny 5 
Nowoczesne usługi oraz 
atrakcyjna oferta 
turystyczno-kulturalna 

(…) Niezbędne będzie zatem rozszerzenie oferty turystyczno-kulturalnej 
regionu m. in. poprzez modernizację i rozbudowę obiektów dziedzictwa 
kulturowego wraz z budową 
 i przebudową niezbędnej infrastruktury towarzyszącej (…) 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 

248. JANUSZ TRZEPIZUR 
RADNY 
WOJEWÓDZTWA 

Strona 94 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 5 
Nowoczesne usługi oraz 
atrakcyjna oferta 
turystyczno-kulturalna 

Uwaga z dyskusji podczas Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu 
wnioskuję o zmianę tytułu celu strategicznego 5 w brzmieniu: 
„Nowoczesne usługi oraz atrakcyjna oferta sportowo-turystyczno-
kulturalna” 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie:  
Opis 5 celu strategicznego został uzupełniony 
o kwestie związane z rozwojem sportu i rekreacji. 
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249. DEPARTAMENT 
ROLNICTWA I 
ROZWOJU WSI 

Strona 94-95 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 5 
Nowoczesne usługi oraz 
atrakcyjna oferta 
turystyczno-kulturalna 

Dwa ostatnie akapity- 
W związku z tym, iż obszary wiejskie obejmują większą część województwa 
proponuje się uwzględnienie w 5-tym celu strategicznym tematyki rozwoju 
turystyki wiejskiej, która staje się coraz atrakcyjniejszą formą spędzania 
wolnego czasu. Istotnym jest aby zmniejszyć zakres turystyki jednodniowej 
na rzecz turystyki kilkudniowej Istotne jest zatem wsparcie lokalnych 
inicjatyw tworzących produkty wsi uatrakcyjniające sołectwa, a co za tym 
idzie będą stanowić ciekawą ofertę dla przyjezdnych.   

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie:  
Rozwój szeroko pojętej turystyki mieści się 
w działaniach celu operacyjnego 5.3. Nie jest 
konieczne wyszczególnianie kolejnych rodzajów 
turystyki (miejskiej, wiejskiej, biznesowej, 
przemysłowej, itp.). Ponadto rozwój turystyki 
wiejskiej uwzględniony jest w działaniach celu 
operacyjnego 10.1.  

250. WOJEWODA OPOLSKI 
RYSZARD WILCZYŃSKI 

Strona 94 i 98 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel strategiczny 5 
Nowoczesne usługi oraz 
atrakcyjna oferta 
turystyczno-kulturalna 
Cel strategiczny 6 Dobra 
dostępność rynków pracy, 
dóbr i usług 
Korekta zapisów dotycząca 
celów strategicznych 5 i 6 

Treść celów strategicznych 5 i 6 można połączyć i ująć zapisem: Dostępne 
rynki pracy oraz rozwinięte i dostępne usługi. Propozycja ta w pojęciu 
„rozwinięte i dostępne usługi” w pełni konsumuje treść tych celów, gdyż 
element „atrakcyjności oferty turystyczno-kulturalnej” w tym się mieści. 
Nadto jest to dosłownie zapisane w celu operacyjnym 5.3. 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie:  
Obecne zapisy SRWO zapewniają spójność 
dokumentu i eliminują sprzeczności pomiędzy jego 
poszczególnymi częściami, a także horyzontalność 
zagadnień zawartych w celach strategicznych. 
 

251. ŚLĄSKIE 
STOWARZYSZENIE 
SAMORZĄDOWE 
 
POWIAT STRZELECKI 
JÓZEF SWACZYNA 

Strona 95 
Rozdział 4.4. „Cele 
strategiczne” 
Cel strategiczny 5 
Nowoczesne usługi oraz 
atrakcyjna oferta 
turystyczno-kulturalna 

(…) przyrodnicze (m. in. Parki Krajobrazowe, wykopaliska archeologiczne w 
Krasiejowie), Geopark Krajowy (Góra Św. Anny)  
i uzdrowiska (Pokój, Głuchołazy)(…) 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów  
dokumentu 
 
Uzasadnienie:  
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 
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252. GMINA LEŚNICA Strona 95 i 99 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel strategiczny 5 
Nowoczesne usługi oraz 
atrakcyjna oferta 
turystyczno-kulturalna 
Cel operacyjny 6.1. Rozwój 
powiązań transportowych 

1. (…) przyrodnicze (m. in. Parki Krajobrazowe, wykopaliska 
archeologiczne w Krasiejowie), Geopark Krajowy (Góra Św. Anny) i 
uzdrowiska (Pokój, Głuchołazy)(…) 

2. 6.1. Rozwój powiązań transportowych 
• poprawa powiązań transportowych między miastami oraz obszarami 
funkcjonalnymi regionu: 

- modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 175 relacji Kłodnica – 
Strzelce Opolskie 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów  
dokumentu 
 
Uzasadnienie:  
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 

253. REGIONALNY 
DYREKTOR OCHRONY 
ŚRODOWISKA 

Strona 95 
Rozdział 4.3 „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 5.3. 
Rozwój usług turystyki, 
kultury i sportu oraz ich 
infrastruktury 

W wykazie dostępnym na stronie Ministerstwa Zdrowia zamieszczono 
Wykaz miejscowości posiadających status uzdrowiska (stan na wrzesień 
2012), w którym nie widnieją miejscowości wymienione na str. 95 Strategii, 
jako uzdrowiska (Pokój, Głuchołazy). 

Uwaga uwzględniona 
 

254. DAMIAN KAPINOS 
DZIENNIKARZ 
GAZETA GRODKOWSKA 

Strona 95 
Rozdział 4.4. „Cele 
strategiczne”  
Cel strategiczny 5 
Nowoczesne usługi oraz 
atrakcyjna oferta 
turystyczno-kulturalna 
prognoza oddziaływania na 
środowisko projektu 
Strategii Rozwoju 
Województwa Opolskiego 
do 2020 r. 
 

5.1. Poprawa jakości i dostępności do usług zdrowotnych, opiekuńczych i 
edukacyjnych  
- w szczególności wspieranie i tworzenie nowych placówek szpitalnych, 
oddziałów ratunkowych, lądowisk, miejsc podstawowej opieki zdrowotnej 
z gabinetami zabiegowymi; 
5.2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego  
- w szczególności inwestowanie w poprawę społeczeństwa obywatelskiego 
poprzez system SMS czy rozmowy on-line z wyborcami, tworzenie nowych 
miejsc dostępu do szerokopasmowego internetu bezprzewodowego 
głównie na terenach dużych gmin wiejskich i inwestowanie w takie 
technologie; 
5.3. Rozwój usług turystyki, kultury i sportu oraz ich infrastruktury  
- w szczególności rozwój i modernizację kin oraz domów kultury, poprawę 
świadczonych tam usług poprzez dofinansowania zakupów osprzętowania 
do tych obiektów, które także można wykorzystać do szkoleń młodzieży 

Uwagi nieuwzględnione 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów  
dokumentu 
 
Uzasadnienie:  
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 
Proponowane działania mieszczą się w zapisach celu 
operacyjnego 5.1., 5.2 i 5.3. 
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255. JANINA OKRĄGŁY 
POSEŁ RP 

Strona 95 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 5.1. 
Poprawa jakości i 
dostępności do usług 
zdrowotnych, 
opiekuńczych i 
edukacyjnych 

Współpraca z uczelniami wyższymi spoza regionu, w zakresie kształcenia 
praktycznego z bazą Opolu 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie:  
Działania związane z kształceniem praktycznym 
ujęte są w 1 celu strategicznym.  
 

256. DEPARTAMENT 
KULTURY, SPORTU I 
TURYSTYKI 
 

Strona 95 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 5.3 Rozwój 
usług turystyki, kultury i 
sportu oraz ich 
infrastruktury 

Proponuje się uzupełnienie o: 

− współpraca międzyregionalna i lokalna w zakresie kreowania 
produktów turystycznych, 

− rozwój nowoczesnych technologii w dziedzinie kultury i turystyki (m.in. 
cyfryzacja kin, informacja turystyczna) 

− budowa, rozbudowa i poprawa stanu oraz dostępności infrastruktury 
kulturalnej, turystycznej, uzdrowiskowej, rekreacyjnej i sportowej oraz 
poprawa stanu obiektów dziedzictwa kulturowego wraz z budową lub 
modernizacją infrastruktury towarzyszącej 

 
Proponuje się uzupełnienie listy oczekiwań wobec administracji rządowej: 
- zwiększenie nakładów finansowych na upowszechnianie i rozwój kultury, 
sportu i turystyki 

Uwaga częściowo uwzględniona  
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu oraz 
poziom szczegółowości zapisów dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 
Działania związane z informatyzacją ujęte w celu 
operacyjnym 5.2 

257. ZARZĄD POWIATU 
OPOLSKIEGO 
HENRYK LAKWA 

Strona 95 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 5.1. 
Poprawa jakości i 
dostępności do usług 
zdrowotnych, 
opiekuńczych i 
edukacyjnych 

Dostęp fakultatywny do nauczania w ramach subwencji oświatowej w 
rozszerzonym zakresie do języka niemieckiego dla wszystkich uczniów, a 
nie tylko dla przedstawicieli mniejszości niemieckiej pozwoli na lepsze 
wykorzystanie potencjału gospodarczego, turystycznego i kulturalnego 
naszego regionu, tak samo jak otwarcie naszych uczelni na studentów ze 
wschodu, Ukrainy, Litwy i Białorusi. Nasze województwo może być dla nich 
ciekawe również ze względu na współistnienie wielu kultur na naszym 
terenie. 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
 
Uzasadnienie: 
Cel operacyjny 1.1. został uzupełniony o działanie: 
„wspieranie kształcenia językowego, na wszystkich 
szczeblach nauczania”. 



 

 

 
125 

Nr 
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Nr i nazwa podrozdziału  

SRWO, s. […] 
Propozycja zmiany/zgłaszana uwaga Status uwagi wraz z uzasadnieniem ZWO 

1 2 3 4 5 

Rozdział 4. Poziomy planowania rozwoju województwa 

258. JANINA OKRĄGŁY 
POSEŁ RP 

Strona 95 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 5.3. Rozwój 
usług turystyki, kultury i 
sportu oraz ich 
infrastruktury 

Zwiększenie nakładów na lokalne połączenia kolejowe i drogowe 
pogranicza, które przyczynią się do zwiększenia rozwoju i atrakcyjności 
turystycznej i gospodarczej regionu 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: spójność wewnętrzna, poziom 
szczegółowości zapisów dokumentu 
 
Uzasadnienie:  
Obecne zapisy SRWO zapewniają spójność 
dokumentu i eliminują sprzeczności pomiędzy jego 
poszczególnymi częściami. 
Kwestie infrastruktury drogowej i kolejowej 
poruszane są w 6 celu strategicznym, w którym 
podkreślany jest m.in. rozwój korytarza 
transportowego na osi północ-południe. Ponadto 
w opisie celu akcentowana jest potrzeba rozwoju 
pogranicza poprzez zwiększenie dostępności tego 
obszaru w relacjach krajowych i międzynarodowych.  

259. URZĄD MIASTA OPOLA Strona 95 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 5.3. Rozwój 
usług turystyki, kultury i 
sportu oraz ich 
infrastruktury 

Zapis dotyczący „tworzenia warunków rozwoju kompetencji kulturowych w 
regionie” jest nazbyt ogólny i niezrozumiały. Zasadnym wydaje się 
wyjaśnienie, co autorzy rozumieją pod pojęciem „kompetencje kulturowe”. 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 
Kompetencje kulturowe to zespół nabytych cech, 
zdolności umożliwiających swobodne uczestnictwo 
w kulturze zgodne z normami, wartościami, jest to 
zdolność do rozpoznawania, uczenia się, zmiany 
treści kultury. Dzięki określonym kompetencjom 
można treści kultury przekazywać następnym 
pokoleniom, wzbogacać kapitał kulturowy o nowe 
wartości, wzory. Są one niezbędne do pełnego 
uczestniczenia w społeczeństwie. Jest to pojęcie 
coraz powszechniej stosowane, dlatego też zapis 
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Nr 
uwagi 

Podmiot zgłaszający 
Nr i nazwa podrozdziału  

SRWO, s. […] 
Propozycja zmiany/zgłaszana uwaga Status uwagi wraz z uzasadnieniem ZWO 

1 2 3 4 5 

Rozdział 4. Poziomy planowania rozwoju województwa 

został utrzymany. 

260. KOMENDA 
WOJEWÓDZKA POLICJI 
W OPOLU 
JOANNA WYSOCKA 

Strona 95 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 5.1. 
Poprawa jakości i 
dostępności do usług 
zdrowotnych, 
opiekuńczych i 
edukacyjnych 

• Wspieranie rozwoju 
infrastruktury i 
wyposażenia 
podmiotów 
świadczących usługi 
ochrony zdrowia - 

Propozycja uzupełnienia zapisu: 

• Wspieranie rozwoju infrastruktury i wyposażenia podmiotów 
świadczących usługi ochrony zdrowia oraz podmiotów zapewniających 
bezpieczeństwo i porządek publiczny. 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Obecne zapisy SRWO zapewniają spójność 
dokumentu i eliminują sprzeczności pomiędzy jego 
poszczególnymi częściami. 
Wsparcie służb policji uwzględnia 6 cel strategiczny. 
 

261. DEPARTAMENT 
KULTURY, SPORTU I 
TURYSTYKI 
 

Strona 95 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 5.3. Rozwój 
usług turystyki, kultury i 
sportu oraz ich 
infrastruktury 
 

CEL OPERACYJNY 5.3. Rozwój usług turystyki, kultury i sportu oraz ich 
infrastruktury 

• Rozwój nowoczesnych technologii w dziedzinie kultury, ułatwianie do 
nich dostępu, a tym samym wykorzystanie zdolności i kompetencji 
mieszkańców, wzmacnianie  i rozwijanie ich umiejętności (m.in. 
cyfryzacja kin). 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 
 

262. DEPARTAMENT 
ZDROWIA I POLITYKI 
SPOŁECZNEJ  
 

Strona 95  
Rozdział 4.4. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 5.1 
Poprawa jakości i 

Propozycja korekty: 
Wspieranie rozwoju infrastruktury i wyposażenia podmiotów leczniczych 
świadczących usługi ochrony zdrowia zdrowotne 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
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Rozdział 4. Poziomy planowania rozwoju województwa 

dostępności do usług 
zdrowotnych, 
opiekuńczych i 
edukacyjnych 

Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 
Uwzględniono zmianę sformułowania „ochrony 
zdrowia” na „zdrowotnych”. 

263. RADA PROGRAMOWA 
OPOLSKIEJ 
REGIONALNEJ 
ORGANIZACJI 
TURYSTYCZNEJ 

Strona 95 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 5.3 Rozwój 
usług turystycznych, 
kultury i sportu oraz ich 
infrastruktury  
 

Istotną kwestią dla rozwoju turystyki jest: 
1. Wypracowanie spójnego wizerunku Województwa Opolskiego w 

promocji walorów turystycznych naszego Województwa (chociażby 
wspólnego layoutu wszystkich materiałów, spójnych komunikatów 
marketingowych, atrakcyjnej i nowoczesnej strony www, itd.) 

2. Wsparcie rozwoju systemu Informacji Turystycznej naszego 
Województwa 

3. Badanie ruchu turystycznego naszego Województwa (bez tego ciężko 
będzie planować dalszy rozwój tego obszaru) 

4. Wsparcie firm z branży turystycznej i około turystycznej poprzez m.in. 
szkolenia, doradztwo, fundusze pożyczkowe 

5. Promocja ( w tym internetowa, materiały reklamowe) naszego 
Województwa poza granicami naszego kraju, zwłaszcza na obszarze 
Czech i Niemiec 

6. Praca nad poprawą słabych stron naszego Regionu ( w tym 
przeznaczenie środków na ten cel lub szukanie partnerów biznesowych) 
wynikających z analizy SWOT, a dotyczących chociażby jakości wód 
powierzchniowych, w tym dużych zbiorników o funkcji turystycznej, czy 
też stanu technicznego obiektów i zespołów dziedzictwa kulturowego. 

Uwagi nieuwzględniona 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
i poziom szczegółowości zapisów dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 
 
 

264. GMINA STRZELCE 
OPOLSKIE 

Strona 95 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 5.1 
Poprawa jakości i 
dostępności do usług 
zdrowotnych, 
opiekuńczych i 

Zapisano działanie „wspieranie rozwoju mieszkalnictwa socjalnego”, 
natomiast brakuje wzmianki na ten temat zarówno w SWOT, jak też w 
Uwarunkowaniach... 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Szeroko rozumiana dostępność do mieszkań została 
uwzględniona w Syntezie diagnozy sytuacji 
społeczno-gospodarczej słabych stronach analizy 
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edukacyjnych SWOT.  

265. GMINA STRZELCE 
OPOLSKIE 

Strona 95 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 5.2 Rozwój 
społeczeństwa 
informacyjnego 

W działaniu trzecim zapisano dwa działania niezależne od siebie - 
elektronicznie usługi publiczne i zasoby informacyjne, które można 
rozdzielić na dwa podpunkty. 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 

266. REGIONALNY 
DYREKTOR OCHRONY 
ŚRODOWISKA 

Strona 95 
Rozdział 4.3 „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 5.3. Rozwój 
usług turystyki, kultury i 
sportu oraz ich 
infrastruktury 

Proponuje się opis dla celu 5 ująć, jako działanie w pkt. 5.3 o treści: rozwój 
infrastruktury turystycznej dostosowany do pojemności środowiska 
przyrodniczego, który nie prowadzi do uszczuplenia walorów 
przyrodniczych, na których się opiera. 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 

267. GMINA POKÓJ Strona 95 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 5.1 
Poprawa jakości i 
dostępności do usług 
zdrowotnych, 
opiekuńczych i 
edukacyjnych 

Rozwój lecznictwa uzdrowiskowego w Pokoju Uwaga nieuwzględniona. 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 
Potencjalne walory uzdrowiskowe Pokoju zostały 
uwzględnione w opisie 5 celu strategicznego.  

268. POWIAT GŁUBCZYCKI 
WICESTAROSTA 
PIOTR SOCZYŃSKI 

Strona 95 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 5.1 
Poprawa jakości i 

Uzupełnienie celu operacyjnego o poniższy zapis: 

• poprawa dostępności transportu publicznego w celu zmniejszenia 
indywidualnego transportu osobowego (możliwość uzyskiwania 
dofinansowania przez „PKS-y”, które prowadzą transport 
publiczny pozamiejski). 

Uwaga nieuwzględniona. 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
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dostępności do usług 
zdrowotnych, 
opiekuńczych i 
edukacyjnych 
 

Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 
Zagadnienia dotyczące zintegrowanego systemu 
komunikacji zbiorowej ujęte są w 6 celu 
strategicznym. 

269. STOWARZYSZENIE 
LOKALNA GRUPA 
DZIAŁANIA „DOLINA 
STOBRAWY” 

Strona 95 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 5.2. Rozwój 
społeczeństwa 
informacyjnego  
 

Istotną kwestią dla rozwoju turystyki jest strategia promocji województwa. 
Jej stworzenie można zapisać jako działanie dla realizacji innego celu 
operacyjnego jednak na pewno powinno znaleźć się w strategii 
województwa. Brak takiego dokumentu sprawia, że działania mające na 
celu promocję Opolszczyzny podejmowane przez różne podmioty nie są 
spójne przez co nie uzyskuje się odpowiedniego efektu i przez to środki są 
marnowane. 
Ponadto proponujemy rozbudować wskaźniki dotyczące turystyki. 
Opieranie ich jedynie na miejscach noclegowych niesie ze sobą duże ryzyko 
realizacji projektów jedynie mających na celu zwiększenie liczby miejsc 
noclegowych. Proponowane inne wskaźniki dotyczące turystyki to: 

• Wzrost dochodów z tytułu udzielania usług turystycznych. 

• Wzrost liczby osób/turystów ponownie odwiedzających województwo 
opolskie. 

• Wzrost liczby przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność 
gospodarczą w zakresie turystyki. 

Uwagi nieuwzględnione 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych.  
Szeroko rozumiana promocja turystyczna, 
kulturalna, sportowa ujęta jest w celu operacyjnym 
5.3.  
Ponadto brak danych statystycznych dla weryfikacji 
zaproponowanych wskaźników, zatem będą one 
niemożliwe do zmierzenia. 

270. POWIAT GŁUBCZYCKI 
WICESTAROSTA 
PIOTR SOCZYŃSKI 

Strona 95 
Rozdział 4.3 „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 5.3. Rozwój 
usług turystyki, kultury i 
sportu oraz ich 
infrastruktury 

Uzupełnienie celu operacyjnego o poniższy zapis: 

• Promowanie historycznych szlaków handlowych (Bursztynowy Szlak) 
jako kanwy do tworzenia nowych kierunków rozwoju turystyki w 
regionie (w tym na pograniczu). 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 
Postulowane kwestie wpisują się w cel operacyjny 
5.3 
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271. MUZEUM WSI 
OPOLSKIEJ W OPOLU 

Strona 95-96 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel strategiczny 5 
Nowoczesne usługi oraz 
atrakcyjna oferta 
turystyczno-kulturalna 

Trudno się zgodzić z tezą, że możliwe jest osiągnięcie CELU OPERACYJNEGO 
5.3.Rozwój usług turystyki, kultury i sportu oraz ich infrastruktura 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Mając na uwadze zdiagnozowany stan rozwoju oraz 
istniejące uwarunkowania możliwe jest osiągnięcie 
celu operacyjnego 5.3.  

272. DEPARTAMENT 
KULTURY, SPORTU I 
TURYSTYKI 
 

Strona. 96 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 5.3. Rozwój 
turystyki, kultury i sportu 
oraz ich infrastruktury 

• powołanie Regionalnego Centrum Kultury. 
zmiana zapisu na: 

• „powołanie Regionalnego Centrum Kultury, wspierającego rozwój 
działalności kulturalnej w województwie opolskim” 

Uwaga uwzględniona 
 

273. DEPARTAMENT 
KULTURY, SPORTU I 
TURYSTYKI 
 

Strona 96 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel strategiczny 5. 
Nowoczesne usługi oraz 
atrakcyjna oferta 
turystyczno-kulturalna 
Oczekiwania wobec 
administracji rządowej 

Od administracji rządowej oczekujemy także „Zwiększenia nakładów 
finansowych na upowszechnianie i rozwój sportu, kultury i turystyki.” 

Uwaga uwzględniona 
 

274. URZĄD MIASTA OPOLA Strona 96 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 5.3. Rozwój 
usług turystyki, kultury i 
sportu oraz ich 
infrastruktury 

Zapis konsolidacja wizerunku województwa opolskiego, jako zbioru 
kierunków turystycznych wysokiej jakości zgodnie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju” wymaga doprecyzowania. Może on być 
niezrozumiały dla czytelników Strategii. 

Uwaga uwzględniona 
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275. GMINA STRZELCE 
OPOLSKIE 

Strona 96 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 5.3 Rozwój 
usług turystyki, kultury i 
sportu oraz ich 
infrastruktury 

Działanie ósme „konsolidacja...” jest zbyt zawiłe i chyba niepotrzebne 
(bardziej brzmi jak cel niż działanie). Propozycja przeredagować lub 
usunąć. 

Uwaga uwzględniona 
 

276. ZARZĄD I RADA 
POWIATU BRZESKIEGO 
PLATFORMY 
OBYWATELSKIEJ RP 

Strona 96 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 5.3 Rozwój 
usług turystyki sportu oraz 
ich infrastruktury 

Po pkt „powołanie Regionalnego Centrum Kultury” proponujemy dodanie 
kolejnego o treści: ”powołanie subregionalnych ośrodków dziedzictwa 
kulturowego m.in. w Brzegu i Nysie, jako centrów kultury o zasięgu 
ponadregionalnym” 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu oraz 
poziom szczegółowości zapisów dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Na poziomie SRWO ujęto utworzenie Regionalnego 
Centrum Kultury.  
W celu operacyjnym 5.3 ujęto działania 
umożliwiające tworzenie także innych ośrodków 
kultury.  

277. ZARZĄD POWIATU 
OPOLSKIEGO 
HENRYK LAKWA 

Strona 96 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 5.3 Rozwój 
usług turystyki sportu oraz 
ich infrastruktury 

Na terenie Województwa Opolskiego znajduje się kilkanaście miejsc o 
znaczeniu ogólnopolskim czy nawet europejskim. Jednym z nich jest 
Krasiejów, miejsce o ogromnym znaczeniu dla nauki światowej i coraz 
większej liczbie odwiedzających. To miejsce wzbogaca zakres oferowanych 
usług turystycznych o rzecz trudno  spotykaną w innych częściach Europy. 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu i spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych.  
Potencjał i znaczenie Krasiejowa podkreślone 
zostały w części diagnostycznej i opisie celu 
strategicznego 5.3. 

278. BRYGIDA KOLENDA-
ŁABUŚ 
POSEŁ RP 

Strona 96 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel strategiczny 5 

W roku docelowym ustalono niższy wskaźnik niż w roku bazowym, co nie 
uwzględnia wniosku z diagnozy społeczno-gospodarczej, że dziedzictwo 
kulturowe jest jednym z wyróżników województwa opolskiego i utrudnia 
stworzenie sprzyjających warunków do wzmocnienia dbałości o to 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: uwarunkowania opracowania 
dokumentu 
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Nr 
uwagi 

Podmiot zgłaszający 
Nr i nazwa podrozdziału  

SRWO, s. […] 
Propozycja zmiany/zgłaszana uwaga Status uwagi wraz z uzasadnieniem ZWO 

1 2 3 4 5 

Rozdział 4. Poziomy planowania rozwoju województwa 

Nowoczesne usługi oraz 
atrakcyjna oferta 
turystyczno-kulturalna 
Wskaźniki dla realizacji celu 
- wydatki jst na kulturę i 
ochronę dziedzictwa 
narodowego 

dziedzictwo Uzasadnienie: 
Wskaźnik został usunięty.  

279. URZĄD MIEJSKI W 
PACZKOWIE 
BOGDAN 
WYCZAŁKOWSKI 
 
GMINA NYSA, URZĄD 
MIEJSKI W NYSIE 
BURMISTRZ NYSY 
JOLANTA BARSKA 

Strona 96 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 5.3 Rozwój 
usług turystyki, kultury i 
sportu oraz ich 
infrastruktury 

Cel operacyjny 5.3  w proponowanych celach/działaniach brak 
jednoznacznego odniesienia się do ochrony dziedzictwa kulturowego 
Dopisać na końcu punktu „budowa, rozbudowa …” „ a także obiektów 
dziedzictwa kulturowego” 

Uwaga uwzględniona 
 

280. GMINA NYSA, URZĄD 
MIEJSKI W NYSIE 
BURMISTRZ NYSY 
JOLANTA BARSKA 

Strona 96 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 5.3 Rozwój 
usług turystyki, kultury i 
sportu oraz ich 
infrastruktury  
Dotyczy: wskaźników 

Ze wskaźników dot. wydatków jst na kulturę i ochronę dziedzictwa 
narodowego w % odnotowano spadek z 4,05 na „nie mniej niż 3%” 
Czy celowa jest powyższa tendencja, biorąc pod uwagę potencjał WO? 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: uwarunkowania opracowania 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Wskaźnik został usunięty.  

281. KOMENDA 
WOJEWÓDZKA POLICJI 

Strona 97 
Rozdział 4.3. „Cele 

Propozycja dopisania zapisu: 

• policja 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
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Nr 
uwagi 

Podmiot zgłaszający 
Nr i nazwa podrozdziału  

SRWO, s. […] 
Propozycja zmiany/zgłaszana uwaga Status uwagi wraz z uzasadnieniem ZWO 

1 2 3 4 5 

Rozdział 4. Poziomy planowania rozwoju województwa 

W OPOLU 
JOANNA WYSOCKA 

strategiczne” 
Podmioty zaangażowane w 
realizacje celu 

 
Uzasadnienie: 
Obecne zapisy SRWO zapewniają spójność 
dokumentu i eliminują sprzeczności pomiędzy jego 
poszczególnymi częściami. 
Wsparcie służb policji uwzględnia 6 cel strategiczny. 

282. ZARZĄD I RADA 
POWIATU BRZESKIEGO 
PLATFORMY 
OBYWATELSKIEJ RP 

Strona 98 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel strategiczny 6 Dobra 
dostępność rynków pracy, 
dóbr i usług 
 

Proponujemy, aby zdanie dotyczące usprawnienia transportu otrzymało 
brzmienie: 
„Usprawnienie systemu transportu wymaga powiązania ośrodków 
subregionalnych z centrum regionu oraz jego skomunikakowania 
efektywną siecią transportową z głównymi węzłami życia gospodarczego 
kraju i Europy, w szczególności z sąsiednimi obszarami metropolitarnymi 
(Wrocławiem, Konurbacją Górnośląską i Ostrawą) oraz Warszawą.” 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: uwarunkowania opracowania 
dokumentu oraz spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
SRWO to dokument regionalny uwzględniający 
podejście terytorialne prezentowane m.in. 
w krajowych dokumentach strategicznych.  
Realizacja celów strategicznych wskazanych 
w SRWO będzie sprzyjać integracji województwa. 
W szczególności cel operacyjny 6.2. będzie służyć 
wzmacnianiu spójności wewnątrzregionalnej. 

283. KOMENDA 
WOJEWÓDZKA POLICJI 
W OPOLU 
JOANNA WYSOCKA 

Strona 98 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel strategiczny 6 Dobra 
dostępność rynków pracy, 
dóbr i usług 

Propozycja dopisania zapisu: 
Jednym z ważniejszych elementów wpływających na bezpieczeństwo życia 
mieszkańców jest bezpieczeństwo i porządek publiczny dlatego w 
znacznym stopniu należy koncentrować się na działaniach zapewniających 
bezpieczeństwo publiczne w sytuacjach kryzysowych. 
 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu oraz 
poziom szczegółowości zapisów dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych.  
6 cel strategiczny obejmuje zagadnienia 
bezpieczeństwa na szlakach komunikacyjnych 
i uwzględnia wsparcie m.in. dla służb policyjno-
prewencyjnych. 

284. DAMIAN KAPINOS 
DZIENNIKARZ 

Strona 98 
Rozdział 4.3. „Cele 

6.1. Rozwój powiązań transportowych  
- w szczególności inwestowanie w kolej, poprawę bezpieczeństwa i 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
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Podmiot zgłaszający 
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Rozdział 4. Poziomy planowania rozwoju województwa 

GAZETA GRODKOWSKA strategiczne” 
Cel operacyjny 6.1. Rozwój 
powiązań transportowych 
Cel operacyjny 6.2. 
Poprawa i integracja 
dostępności do aglomeracji 
opolskiej 
Cel operacyjny 6.3. 
Integracja systemu 
transportu zbiorowego 
Cel operacyjny 6.4. 
Poprawa bezpieczeństwa 
na szlakach 
komunikacyjnych 
 
Strona 98 
Prognoza oddziaływania na 
środowisko projektu 
Strategii Rozwoju 
Województwa Opolskiego 
do 2020 r.  

modernizację infrastruktury kolejowej, poprzez dofinansowania z UE na 
lata 2014-2020, m.in. remont torowiska wraz z mijanką na linii Nysa - 
Brzeg; 
- pomaganie i ułatwienia pracy firmom transportowym, które świadczą 
usługi przewozów osób na liniach regularnych, i zastępują przewoźników 
PKS-owych, poprzez m.in. dofinansowania zakupu pojazdów i urządzeń. 
6.2. Poprawa i integracja dostępności do aglomeracji opolskiej  
6.3. Integracja systemu transportu zbiorowego  
6.4. Poprawa bezpieczeństwa na szlakach komunikacyjnych  
Dodać punkt 6.5 Poprawa i integracja dostępności do miejscowości 
zaniedbanych i niedocenionych do tej pory przez UMWO miast i gmin: 
Grodków, Nysa i Brzeg. 

dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych 
 
 

285. GMINA LEWIN BRZESKI Strona 98 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 6 Dobra 
dostępność rynków pracy, 
dóbr i usług 
(akapit drugi) 
 
 

Obecny zapis:  
 „ (…) Usprawnienie systemu transportowego wymaga powiązania centrum 
regionu efektywną siecią transportową z głównymi węzłami życia 
gospodarczego kraju i Europy, w szczególności z sąsiednimi obszarami 
metropolitalnymi 
(Wrocławiem, Konurbacją Górnośląską, Ostrawą) oraz Warszawą (…)” 
Proponowany zapis: 
„ (…) Usprawnienie systemu transportowego wymaga powiązania regionu 
efektywną siecią transportową z głównymi węzłami życia gospodarczego 
kraju i Europy, w szczególności z sąsiednimi obszarami metropolitalnymi 
(Wrocławiem, Konurbacją Górnośląską, Ostrawą) oraz Warszawą (…)” 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: uwarunkowania opracowania 
dokumentu oraz spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
SRWO to dokument regionalny uwzględniający 
podejście terytorialne prezentowane m.in. 
w krajowych dokumentach strategicznych.  
Realizacja celów strategicznych wskazanych 
w SRWO będzie sprzyjać integracji województwa. 
W szczególności cel operacyjny 6.2. będzie służyć 
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wzmacnianiu spójności wewnątrzregionalnej. 

286. GMINA STRZELCE 
OPOLSKIE 

Strona 98 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 6 Dobra 
dostępność rynków pracy, 
dóbr i usług 
(koniec akapitu drugiego) 
 

Skrócić ostatnie zdanie akapitu po pierwszym przecinku. 
Sprzyjanie zmianom miejsca zamieszkania do „ośrodka centralnego” to 
jawny drenaż ludności, analogiczny jak drenaż z Opola do Wrocławia. 
Niechaj Opole nie czyni innym co jemu niemiłe! 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: uwarunkowania opracowania 
dokumentu oraz spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
SRWO to dokument regionalny uwzględniający 
podejście terytorialne prezentowane m.in. 
w krajowych dokumentach strategicznych.  
Realizacja celów strategicznych wskazanych 
w SRWO będzie sprzyjać integracji województwa. 
W szczególności cel operacyjny 6.2. będzie służyć 
wzmacnianiu spójności wewnątrzregionalnej. 

287. GMINA STRZELCE 
OPOLSKIE 

Strona 98 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 6 Dobra 
dostępność rynków pracy, 
dóbr i usług 
 

Dopisać zdanie: 
Sieć drogowa województwa opolskiego charakteryzuje się 
niewystarczającym do natężenia ruchu poziomem rozwoju dróg w 
miastach (obwodnice, połączenia z otaczającymi gminami). 
Uzasadnienie:  
Wynika to z zapisów str. 40 „Uwarunkowań...”  
Ponadto zapis taki koresponduje z treścią wyzwania rozwojowego na 
stronie 77, drugi akapit od dołu. 
Patrz też str. 75 „Diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej” do „Krajowej 
strategii rozwoju regionalnego”. 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu, 
poziom szczegółowości zapisów dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Obecne zapisy SRWO zapewniają spójność 
dokumentu. 
Ujmowanie w części postulatywnej SRWO 
elementów diagnostycznych nie wzmacnia zapisów 
merytorycznych dokumentu. 

288. GMINA KĘDZIERZYN-
KOŹLE, URZĄD MIASTA 
KĘDZIERZYN-KOŹLE 

Strona 98 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 6 Dobra 
dostępność rynków pracy, 
dóbr i usług 

„Kluczową rolę dla rozwoju procesów integracyjnych i powiązań 
funkcjonalnych wewnątrz regionu, ale także niezwykle ważnych powiązań 
zewnętrznych, w szczególności między aglomeracją opolską, a węzłami 
sieci krajowej, pełni system transportowy.”  
Proponujemy zastąpić: 
„Kluczową rolę dla rozwoju procesów integracyjnych i powiązań 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: uwarunkowania opracowania 
dokumentu oraz spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
SRWO to dokument regionalny uwzględniający 
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 funkcjonalnych wewnątrz regionu, ale także niezwykle ważnych powiązań 
zewnętrznych, w szczególności między miejskimi ośrodkami 
funkcjonalnymi a węzłami sieci krajowej, pełni system transportowy.” 
Powyższy fragment winien zostać zmodyfikowany z uwagi na fakt, iż  zapisy 
celu strategicznego 8 poświęcone są wyłącznie rozwojowi aglomeracji 
opolskiej, również pod kątem dostępności do rynku pracy, dóbr i usług.   
W Planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego – 
międzywojewódzkie i międzynarodowe przewozy pasażerskie w 
transporcie kolejowym Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej (maj 2012), obejmującym rozwój priorytetowych kierunków 
skomunikowań dla kluczowych punktów handlowych wskazany został  
Kędzierzyn-Koźle. 

podejście terytorialne prezentowane m.in. 
w krajowych dokumentach strategicznych.  
Realizacja celów strategicznych wskazanych 
w SRWO będzie sprzyjać integracji województwa. 
W szczególności cel operacyjny 6.2. będzie służyć 
wzmacnianiu spójności wewnątrzregionalnej. 

289. GMINA CISEK Strona 98 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 6 Dobra 
dostępność rynków pracy, 
dóbr i usług 

Uzupełnienie zapisu: „Dostęp do odpowiedniej jakości nowoczesnej 
infrastruktury drogowej, kolejowej „  
i wodnej „oraz (…)   

Uwaga uwzględniona  
 

290. JANINA OKRĄGŁY 
POSEŁ RP 

Strona 99 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 6.1. Rozwój 
powiązań transportowych 

− Włączenie drogi z czeskiej Opawy przez Prudnik do autostrady A4 do 
europejskiej sieci drogowej TEN-T  

− Zwiększenie ilości węzłów autostradowych 

− Budowa obwodnic Niemodlin, Nysa, Głubczyce i innych miast 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 
Budowę infrastruktury drogowej uwzględniono w 6 
celu strategicznym. Ponadto w oparciu o uwagi 
złożone w ramach konsultacji społecznych 
doprecyzowano działanie związane z rozwojem 
korytarza transportowego na osi wschód-zachód 
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291. GMINA TARNÓW 
OPOLSKI 
 
ŚLĄSKIE 
STOWARZYSZENIE 
SAMORZĄDOWE 
 
POWIAT STRZELECKI 
JÓZEF SWACZYNA 

Strona 99 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 6.2 
Poprawa i integracja 
dostępności aglomeracji 
opolskiej 

Jako pkt 3 
Właściwe skomunikowanie aglomeracji opolskiej z autostradą A4, poprawa 
połączenia Opola z autostradą od strony południowo- wschodniej i 
połączenie DW 423 z drogami krajowymi 45, 46 i 94 oraz obwodnicą 
południową Opola poprzez budowę obwodnicy drogi wojewódzkiej 423 od 
węzła Gogolin do m. Opola oraz obwodnicy wschodniej Opola w celu 
poprawy dojazdu od strony północnej  do kluczowych firm w woj. opolskim 
m.in. Cementownia Górażdże, Lhoist oraz do strefy ekonomicznej w dz. 
Metalchem . 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 
Budowę infrastruktury drogowej uwzględniono 
w 6 celu strategicznym. 

292. REMIGIUSZ CEBULA Strona 99 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 6.2. 
Poprawa i integracja 
dostępności do aglomeracji 
opolskiej 
 
 

Jako pkt 3 
Właściwe skomunikowanie aglomeracji opolskiej z autostradą A4, poprawa 
połączenia Opola z autostradą od strony południowo- wschodniej i 
połączenie DW 423 z drogami krajowymi 45, 46 i 94 oraz obwodnicą 
południową Opola poprzez budowę obwodnicy drogi wojewódzkiej 423 od 
węzła Gogolin do m. Opola oraz obwodnicy wschodniej Opola w celu 
poprawy dojazdu od strony północnej do kluczowych firm w woj. opolskim 
m.in. Cementownia Górażdże, Lhoist oraz do strefy ekonomicznej w dz. 
Metalchem. Rozwiązanie wypełnia zapisy Wojewódzkiego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego. 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 
Budowę infrastruktury drogowej uwzględniono 
w 6 celu strategicznym. 

293. TOMASZ REGA 
UL. TARNOWSKA 11 
46-050 KOSOROWICE 
 
KRYSTIAN CICHOS 
RADNY POWIATU 
OPOLSKIEGO 
 

Strona 99 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 6.2. 
Poprawa i integracja 
dostępności do aglomeracji 
opolskiej 
 
 

Jako pkt 3 
Właściwe skomunikowanie aglomeracji opolskiej z autostradą A4, poprawa 
połączenia Opola z autostradą od strony południowo- wschodniej  i 
połączenie DW 423 z drogami krajowymi 45, 46 i 94 oraz obwodnicą 
południową Opola poprzez budowę obwodnicy drogi wojewódzkiej 423 od 
węzła Gogolin do m. Opola oraz budowę obwodnicy wschodniej Opola w 
celu poprawy dojazdu od strony północnej  do kluczowych firm w woj. 
opolskim m.in. Cementownia Górażdże, Lhoist oraz do strefy ekonomicznej 
w dz. Metalchem . (Na podstawie Studium Systemów Transportowych i 
Komunikacyjnych Województwa Opolskiego 2001 oraz Syntezy 
Województwa Opolskiego 2007 – Źródło UMWO Opole) 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 
Budowę infrastruktury drogowej uwzględniono 
w 6 celu strategicznym. 
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294. REMIGIUSZ CEBULA Strona 99 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 6.2. 
Poprawa i integracja 
dostępności do aglomeracji 
opolskiej 
 
 

Jako pkt 4 
Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego aglomeracji opolskiej oraz 
poprawa dojazdu do autostrady A4 i do kluczowych przedsiębiorstw woj. 
opolskiego  m.in. Cementownia Górażdże, Lhoist poprzez wybudowanie 
obwodnicy Tarnowa Opolskiego, która w przypadku powodzi stanowić 
może drogę alternatywną dla DW 423 i dojazdu z Opola do autostrady A4 
węzeł Gogolin. Rozwiązanie wypełnia zapisy Wojewódzkiego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 
Budowę infrastruktury drogowej uwzględniono 
w 6 celu strategicznym. 

295. GMINA TARNÓW 
OPOLSKI 
 
ŚLĄSKIE 
STOWARZYSZENIE 
SAMORZĄDOWE 
 
POWIAT STRZELECKI 
JÓZEF SWACZYNA 

Strona 99 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 6.2 
Poprawa i integracja 
dostępności aglomeracji 
opolskiej 

Jako pkt 4 
Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego aglomeracji opolskiej oraz 
poprawa dojazdu do autostrady A4 i do kluczowych przedsiębiorstw woj. 
opolskiego m.in. Cementownia Górażdże, Lhoist poprzez wybudowanie 
obwodnicy Tarnowa Opolskiego, która w przypadku powodzi stanowić 
może drogę alternatywną dla DW 423 i dojazdu z Opola do autostrady A4 
węzeł Gogolin. 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 
Budowę infrastruktury drogowej uwzględniono 
w 6 celu strategicznym. 

296. TOMASZ REGA 
UL. TARNOWSKA 11 
46-050 KOSOROWICE 
 
KRYSTIAN CICHOS 
RADNY POWIATU 
OPOLSKIEGO 
 

Strona 99 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 6.2. 
Poprawa i integracja 
dostępności do aglomeracji 
opolskiej 
 
 

Jako pkt 6 
Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego aglomeracji opolskiej oraz 
poprawa dojazdu do autostrady A4 i  do kluczowych przedsiębiorstw woj. 
opolskiego  m.in. Cementownia Górażdże, Lhoist poprzez wybudowanie 
obwodnicy Tarnowa Opolskiego, która w przypadku powodzi stanowić 
może drogę alternatywną dla DW 423 i dojazdu z Opola do autostrady A4 
węzeł Gogolin. 
(Na podstawie Studium Systemów Transportowych i Komunikacyjnych 
Województwa Opolskiego 2001 oraz Syntezy Województwa Opolskiego 
2007 – Źródło UMWO Opole) 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 
Budowę infrastruktury drogowej uwzględniono 
w 6 celu strategicznym. 

297. TOMASZ REGA 
UL. TARNOWSKA 11 
46-050 KOSOROWICE 

Strona 99 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 

Jako pkt 4 
Właściwe skomunikowanie aglomeracji opolskiej z autostradą A4 i 
Elektrownią Opole,  poprzez budowę obwodnicy drogi wojewódzkiej 454 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
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Nr i nazwa podrozdziału  
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Rozdział 4. Poziomy planowania rozwoju województwa 

 
KRYSTIAN CICHOS 
RADNY POWIATU 
OPOLSKIEGO 
 
REMIGIUSZ CEBULA 

Cel operacyjny 6.2. 
Poprawa i integracja 
dostępności do aglomeracji 
opolskiej 
 
 

od węzła z obwodnicą północną Opola do granicy m. Czarnowąsy (Zjazd do 
Elektrowni) I Etap i do granicy m. Dobrzeń Wielki - Kup II Etap w celu 
poprawy dojazdu do rozbudowywanej Elektrowni Opole. 
(Na podstawie Studium Systemów Transportowych i Komunikacyjnych 
Województwa Opolskiego 2001 oraz Syntezy Województwa Opolskiego 
2007 – Źródło UMWO Opole) 

 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 
Budowę infrastruktury drogowej uwzględniono 
w 6 celu strategicznym. 

298. TOMASZ REGA 
UL. TARNOWSKA 11 
46-050 KOSOROWICE 
 
REMIGIUSZ CEBULA 
 

Strona 99 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 6.2. 
Poprawa i integracja 
dostępności do aglomeracji 
opolskiej 
 
 

Usunąć punkt pt. „budowa dodatkowego węzła autostradowego w rejonie 
Prószków – Ochodze” ze względu na małą przydatność dla województwa 
opolskiego i  aglomeracji opolskiej oraz fakt, że droga wojewódzka 414 nie 
łączy z aglomeracją opolską żadnego dużego ośrodka przemysłowego oraz 
nie przejmuje głównego ciężaru  transportu krajowego 
i międzynarodowego. Miasto Opole może korzystać z dotychczasowych 
węzłów w Prądach, Dąbrówce, Gogolinie i Olszowej. 
(Na podstawie Studium Systemów Transportowych i Komunikacyjnych 
Województwa Opolskiego 2001 oraz Syntezy Województwa Opolskiego 
2007 – Źródło UMWO Opole) 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Budowa dodatkowego węzła w rejonie Prószków-
Ochodze jest niezbędna dla właściwego 
skomunikowania stolicy regionu z autostradą A4, 
a także dla rozwoju korytarza transportowego na osi 
północ-południe, co zapewni powiązanie 
aglomeracji z pograniczem polsko-czeskim. 

299. REMIGIUSZ CEBULA Strona 99 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 6.2. 
Poprawa i integracja 
dostępności do aglomeracji 
opolskiej 
 
 

Usunąć punkt pt. „budowa dodatkowego węzła autostradowego w rejonie 
Prószków – Ochodze” ze względu na małą przydatność dla województwa 
opolskiego i aglomeracji opolskiej oraz fakt, że droga wojewódzka 414 nie 
łączy z aglomeracją opolską żadnego dużego ośrodka przemysłowego oraz 
nie przejmuje głównego ciężaru transportu krajowego i 
międzynarodowego. Węzeł „Prószków” stanowiłby dodatkowe obciążenie 
dla obecnego przebiegu DW 414 (obszary mocno zurbanizowane z gęsta 
zabudową mieszkalną), natomiast uwzględniając planowana obwodnicę 
Prószkowa włączenie do DK 45 od planowanego węzła „Prószków” znalazło 
by się niecałe 5 km od węzła „Dąbrówka” co jest ekonomicznie i 
logistycznie nieuzasadnionym rozwiązaniem. 
Węzeł „Prószków” musiałby znaleźć się pomiędzy zabudowaniami (bliska 
odległość) miasta Prószków oraz Przysieczy, rozwiązanie takie może 
natrafić szerokie protesty mieszkańców Gminy. 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Budowa dodatkowego węzła w rejonie Prószków-
Ochodze jest niezbędna dla właściwego 
skomunikowania stolicy regionu z autostradą A4, 
a także dla rozwoju korytarza transportowego na osi 
północ-południe, co zapewni powiązanie 
aglomeracji z pograniczem polsko-czeskim. 
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300. GMINA TARNÓW 
OPOLSKI 
 
ŚLĄSKIE 
STOWARZYSZENIE 
SAMORZĄDOWE 
 
POWIAT STRZELECKI 
JÓZEF SWACZYNA 

Strona 99 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 6.2 
Poprawa i integracja 
dostępności aglomeracji 
opolskiej 

Usunąć punkt pt. „budowa dodatkowego węzła autostradowego w rejonie 
Prószków – Ochodze” ze względu na małą przydatność dla województwa 
opolskiego i aglomeracji opolskiej oraz fakt, że droga wojewódzka 414 nie 
łączy z aglomeracją opolską żadnego dużego ośrodka przemysłowego oraz 
nie przejmuje głównego ciężaru transportu krajowego i 
międzynarodowego. 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Budowa dodatkowego węzła w rejonie Prószków-
Ochodze jest niezbędna dla właściwego 
skomunikowania stolicy regionu z autostradą A4, 
a także dla rozwoju korytarza transportowego na osi 
północ-południe, co zapewni powiązanie 
aglomeracji z pograniczem polsko-czeskim. 

301. TOMASZ REGA 
UL. TARNOWSKA 11 
46-050 KOSOROWICE 
 
KRYSTIAN CICHOS 
RADNY POWIATU 
OPOLSKIEGO 
 
REMIGIUSZ CEBULA  

Strona 99 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 6.2. 
Poprawa i integracja 
dostępności do aglomeracji 
opolskiej 
 
 

Jako pkt 5 
Właściwe skomunikowanie aglomeracji opolskiej z Republiką Czeską, 
poprawa połączenia Opola z przejściem granicznym w Trzebinie poprzez 
budowę obwodnicy drogi wojewódzkiej 414 na odcinku Prószków-Opole. 
(Na podstawie Studium Systemów Transportowych i Komunikacyjnych 
Województwa Opolskiego 2001 oraz Syntezy Województwa Opolskiego 
2007 – Źródło UMWO Opole). 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: uwarunkowania opracowania 
dokumentu oraz poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
w oparciu o uwagi złożone w ramach konsultacji 
społecznych doprecyzowano działanie związane 
z rozwojem korytarza transportowego na osi 
północ-południe 

302. JANINA OKRĄGŁY 
POSEŁ RP 

Strona 99 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 6.1. Rozwój 
powiązań transportowych 

Zwiększenie nakładów inwestycyjnych na rozwój, wspieranie i 
wykorzystanie potencjału rzeki Odry i jej dopływów dla transportu i 
turystyki 
Rozbudowa systemu zintegrowanej gospodarki wodnej dorzecza Odry, 
uwzględniającej zarówno potrzeby zabezpieczenia przeciwpowodziowego, 
sporządzania prewencyjnych planów zagospodarowania przestrzennego, 
ochrony czystości wody i środowiska przyrodniczego, jak również potrzeby 
transportowe, ogólnogospodarcze oraz konsumpcyjne. 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 
Finansowanie strategii można określić w sposób 
ramowy poprzez wskazanie przyszłych źródeł 
finansowania. Na poziomie SRWO nie zostały ujęte 
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nakłady na indywidualne przedsięwzięcia 
inwestycyjne. Niemniej jednak, w oparciu o uwagi 
złożone w ramach konsultacji społecznych, SRWO 
uzupełniono o dodatkowe zapisy dotyczące 
wykorzystania potencjału rzeki Odry.  

303. JANINA OKRĄGŁY 
POSEŁ RP 

Strona 99 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 6.1. Rozwój 
powiązań transportowych 

Oczekiwania wobec administracji rządowej 
Zwiększenie nakładów na modernizację i rozwój infrastruktury kolejowej 

Uwaga uwzględniona 
 

304. URZĄD MIEJSKI W 
NIEMODLINIE 

Strona 99 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 6.1. Rozwój 
powiązań transportowych 

dodać budowę obwodnic miast Niemodlina i Nysy na drodze krajowej nr 46 Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 
Budowę infrastruktury drogowej uwzględniono 
w 6 celu strategicznym. Ponadto w oparciu o uwagi 
złożone w ramach konsultacji społecznych 
doprecyzowano działanie związane z rozwojem 
korytarza transportowego na osi wschód-zachód. 

305. ZARZĄD POWIATU 
OPOLSKIEGO 
HENRYK LAKWA 

Strona 99 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 6.1. Rozwój 
powiązań transportowych 

Istnieje konieczność dokonania analizy sieci transportowych pod kątem 
obecnych i planowanych centrów gospodarczych i ich późniejszego 
rozwoju. Dotyczy to zwłaszcza tych miejsc, gdzie powstają produkty lub 
przerabiane są surowce o charakterze masowym, w tym i przemysł 
materiałów budowlanych, energetyczny oraz rolno-spożywczy. Przykłady 
to zakłady cementowe i wapiennicze, których klienci ze względów 
ekonomicznych dziś nie korzystają już z transportu kolejowego czy 
rzecznego. To samo dotyczy żwirowni, piaskowni i kamieniołomów. 
Pomimo ograniczonej zasobności złóż te zakłady mogą przez najbliższych 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Zapisy celów operacyjnych 6.1 i 6.2. uwzględniają 
podnoszone zagadnienia, w tym zapewnienie 
dostępności do obszarów inwestycyjnych. 
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kilkadziesiąt lat zapewniać miejsca pracy i stymulować gospodarkę regionu. 
Podobnie jest z elektrownią Opole, zwłaszcza, kiedy patrzymy na niedaleką 
jej rozbudowę, konieczność przewiezienia tysięcy ton betonu, stali i 
urządzeń, tysięcy ludzi pracujących na budowie. Podobnie będzie się działo 
na budowie szklarni towarzyszących nowym blokom, które będą 
wykorzystywać ciepło odpadowe z elektrowni i poprawią ten sposób 
współczynniki emisji CO₂ dla Polski. 

306. ZARZĄD POWIATU 
OPOLSKIEGO 
HENRYK LAKWA 

Strona 99 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 6.1. Rozwój 
powiązań transportowych  
Cel operacyjny 7.5  
Przeciwdziałanie i 
usuwanie skutków 
zagrożeń naturalnych i 
cywilizacyjnych 

Odra jako droga wodna to nie tylko koryto, ale i porty. Bez nich będziemy 
jak kraina położona po dwóch stronach autostrady, ale bez zjazdów. Port 
rzeczny w Koźlu był jeszcze niedawno jednym z  największych portów 
śródlądowych w Europie. Zabezpieczenie żeglowności Odry stanowi 
zbiornik Turawa I Mała Panew, zapewnia on też zabezpieczenie 
powodziowe 

Uwaga uwzględniona 

307. RADA DZIELNICY 
GROTOWICE 

Strona 99 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
 Cel operacyjny 6.2 
Poprawa i integracja 
dostępności aglomeracji 
opolskiej 

Tekst zapisu: „realizacja pełnego pierścienia obwodowego wokół miasta 
Opola – budowa obwodnicy południowej miasta” 
Propozycja zmiany: „Realizacja pełnego pierścienia obwodowego wokół 
miasta Opola -budowa obwodnicy południowej miasta z uwzględnieniem 
wszystkich dzielnic miasta Opola”.   
Zapis strategii UMWO oraz procesy UM Opola są dyskryminujące wobec 
mieszkańców dzielnic peryferyjnych. W procesie tworzenia planów 
obwodnicy pomija się mieszkańców i firmy działające w dzielnicach 
peryferyjnych miasta Opola. Cały czas mówi się o mieście Opolu, myśląc 
jedynie o centrum miasta. Proponowane obecnie ciągi komunikacyjne na 
terenie Opola nie rozwiązują problemu ruchu pojazdów ciężarowych przez 
te Dzielnice, jak i przyległych miejscowości, które wchodzą w skład 
Aglomeracji Opolskiej. 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie:  
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. Dokładny 
przebieg obwodnicy powinien zostać określony na 
poziomie projektu. 



 

 

 
143 

Nr 
uwagi 

Podmiot zgłaszający 
Nr i nazwa podrozdziału  

SRWO, s. […] 
Propozycja zmiany/zgłaszana uwaga Status uwagi wraz z uzasadnieniem ZWO 

1 2 3 4 5 

Rozdział 4. Poziomy planowania rozwoju województwa 

308. STOWARZYSZENIE 
GROSZOWICE –  
EDMUND WAJDE 
MIESZKAŃCY 
GROSZOWIC 

Strona 99 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 6.2 
Poprawa i integracja 
dostępności aglomeracji 
opolskiej 

Tekst zapisu: „realizacja pełnego pierścienia obwodowego wokół miasta 
Opola – budowa obwodnicy południowej miasta”    
Propozycja zmiany: „Realizacja pełnego pierścienia obwodowego wokół 
miasta Opola -budowa obwodnicy południowej miasta z uwzględnieniem 
wszystkich dzielnic miasta Opola”.   
Zapis strategii UMWO oraz procesy UM Opola są dyskryminujące wobec 
mieszkańców dzielnic, które są obecnie częściami Opola, tj. też miasta 
Opola. Mieszkańcy m. in. Groszowic, i sąsiednich dzielnic zaproponowali z 
gminą Tarnów Opolski alternatywę do planów zagospodarowania 
przestrzennego terenów, przez które ma przebiegać planowana przez UM 
Opola obwodnica południowa miasta. Projekty były już wielokrotnie 
przedstawiane UMWO, UM Opola, MZD w Opolu, WZD w Opolu. W 
procesie tworzenia planów obwodnicy pomija się mieszkańców dzielnic 
peryferyjnych miasta Opola. Cały czas mówi się o mieście Opolu, myśląc 
jedynie o centrum miasta.  Zaproponowane przez nas pomysły mijają się z 
celami powołania w naszym województwie Aglomeracji Opolskiej, która 
powinna sobie postawić za priorytet współpracę infrastrukturalną 
dotyczącą obwodnicy Opola, która ma być elementem ważnych ciągów 
drogowych gmin sąsiednich.  
W załączeniu: 
Alternatywne rozwiązania komunikacyjne miasta Opola. 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie:  
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. Dokładny 
przebieg obwodnicy powinien zostać określony na 
poziomie projektu. 

309. MARCIN GAMBIEC DFK 
GROSZOWICE 

Strona 99 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 6.2 
Poprawa i integracja 
dostępności aglomeracji 
opolskiej 

Istnieje zapis: „realizacja pełnego pierścienia obwodowego wokół miasta 
Opola – budowa obwodnicy południowej miasta”  
Istniejące plany miasta dotyczące przebiegu obwodnicy południowej 
spowodują, że zostaniemy odcięci od pozostałych kół mniejszości 
niemieckiej, które są m.in. w Malinie, Grudzicach, Nowej Wsi Królewskiej. 
Przebieg takiej trasy powinien zostać skonsultowany z ludźmi. Państwo w 
zapisie pomijacie dzielnicę Groszowice, która jest częścią Opola, a nas 
obwodnica nie zamyka. Po zrealizowaniu inwestycji nasza dzielnica 
zostanie odcięta od miasta Opola, a przecież chcemy się czuć również 
częścią miasta Opola.  
Dlaczego pierścień obwodnicy nie zamyka całego miasta, a Państwo w 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie:  
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. Dokładny 
przebieg obwodnicy powinien zostać określony na 
poziomie projektu. 
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swojej strategii piszecie o zamknięciu całego miasta? Proszę o analizę 
planów obwodnicy południowej, bo okaże się za kilkanaście lat, że będzie 
potrzeba budowy kolejnych kręgów wokół naszych dzielnic, które się 
rozbudowują. 

310. ZARZĄD POWIATU 
W PRUDNKIU 

Strona 99 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel strategiczny 6 Dobra 
dostępność rynków pracy, 
dóbr i usług 

Zmiana zapisu „Wyzwanie 3. Atrakcyjne obszary do zamieszkania, 
inwestowania i wypoczynku, Cel strategiczny 6. Dobra dostępność 
rynków pracy, dóbr i usług” trzeci akapit, zdanie drugie otrzymuje 
brzmienie: 
„Budowa zintegrowanego systemu komunikacji zbiorowej wymagać będzie 
inwestycji 
w infrastrukturę, w tym tabor drogowy (obwodnica Prudnika i obwodnica 
Głogówka) oraz kolejowy do pasażerskiego przewozu zbiorowego, zarówno 
miejskiego, jak i wykraczającego poza granice miast.” 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie:  
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych.  

311. GMINA UJAZD Strona 99 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel strategiczny 6 Dobra 
dostępność rynków pracy, 
dóbr i usług 

Gmina Ujazd wnioskuje o utrzymanie i modernizację linii kolejowej nr 175 
relacji Kłodnica – Kluczbork na odcinku Kędzierzyn-Koźle – Strzelce 
Opolskie, zlikwidowanej decyzją Ministra Infrastruktury FK- 4951-01/05 z 
dnia 07 września 2005 r. oraz wyłączonej Decyzją Nr 45 Ministra 
Infrastruktury z dnia 17.12. 2009 r. z terenów zamkniętych przez które 
przebiegają linie kolejowe. Na trasie przedmiotowej linii kolejowej w 
miejscowościach Zimna Wódka, Olszowa i Sieroniowice  położone są 
tereny inwestycyjne: Strefa Aktywności Gospodarczej Olszowa – 
Sieroniowice (550ha) oraz  Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna 
Podstrefa Gliwicka (199 ha). Inwestorzy którzy interesują się 
przedmiotowymi terenami warunkują często lokalizację zakładu od 
dostępności do linii kolejowej. 
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego 
linia kolejowa nr 175 zaliczona została do priorytetowych szlaków 
transportowych, na których należy prowadzić działania ukierunkowane na 
utrzymanie i modernizację regionalnej sieci połączeń kolejowych ( 7.4.3.2. 
Układ kolejowy str.155), a w obowiązującym miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego dla w/w terenów zaplanowana jest 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie:  
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 
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bocznica kolejowa. Zgodnie z planem  województwa planuje się powstanie 
lokalnych centrów logistycznych, w których krzyżują się ważniejsze szlaki 
transportowe drogowe i kolejowe tj. w sąsiedztwie Strzelec Opolskich 
(7.4.3.6. Regionalna logistyka intermodalna str.159). 
 Dostępność do linii kolejowych jest elementem bardzo atrakcyjnym i 
wzbogacającym wartość terenów ,  połączenie ośrodków powiatowych 
Strzelce Opolskie i Kędzierzyn – Koźle z terenami inwestycyjnymi w Gminie 
Ujazd umożliwi dojazd pracowników do firm tam ulokowanych, przewóz 
towarów i produktów ( cel operacyjny 6.3). Dostęp do odpowiedniej 
jakości infrastruktury drogowej, kolejowej oraz sprawnie zorganizowanego 
systemu transportu zbiorowego jest warunkiem decydującym do 
zwiększenia atrakcyjności lokalizacyjnej i mieć istotny wpływ na 
aktywizację gospodarczą. 

312. POWIAT NYSKI Strona 99 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 6.1. Rozwój 
powiązań transportowych 

należy uzupełnić o : 
- wspieranie wykorzystania potencjału rzeki Odry i Nysy Kłodzkiej 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Biorąc pod uwagę horyzontalny charakter 
zagadnienia, jak również fakt, iż Odra jest jedyną 
znaczącą w kraju śródlądową drogą wodną zapisy 
SRWO w tym zakresie pozostawia się 
w dotychczasowym brzmieniu. 

313. URZĄD MIEJSKI W 
PACZKOWIE 
BOGDAN 
WYCZAŁKOWSKI 

Strona 99 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 6.1. Rozwój 
powiązań transportowych 

Cel operacyjny 6.1 Rozwój powiązań transportowych. 
 Dopisać jako przedostatni myślnik: 
- budowa obwodnic miast Nysy, Niemodlina, Paczkowa nr drogi 382 
(odciążenie ruchu na ul. Zawadzkiego) i Ściborza – nr drogi 46 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 
Budowę infrastruktury drogowej uwzględniono 
w 6 celu strategicznym. Ponadto w oparciu o uwagi 
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złożone w ramach konsultacji społecznych 
doprecyzowano działanie związane z rozwojem 
korytarza transportowego na osi wschód-zachód. 

314. STOWARZYSZENIE 
RUCH ROZOWJU 
REGIONU W NYSIE 

Strona 99 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 6.1. Rozwój 
powiązań transportowych  

W celu operacyjnym 6.1 dodać budowę obwodnic miast Nysy i Niemodlina 
na drodze krajowej nr 46 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 
Budowę infrastruktury drogowej uwzględniono 
w 6 celu strategicznym. Ponadto w oparciu o uwagi 
złożone w ramach konsultacji społecznych 
doprecyzowano działanie związane z rozwojem 
korytarza transportowego na osi wschód-zachód. 

315. GMINA NYSA, URZĄD 
MIEJSKI W NYSIE 
BURMISTRZ NYSY 
JOLANTA BARSKA 

Strona 99 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 6.1. Rozwój 
powiązań transportowych  

Cel operacyjny 6.1 Rozwój powiązań transportowych. 
Dopisać jako przedostatni myślnik: 
- budowa obwodnic miast Nysy, Niemodlina 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 
Budowę infrastruktury drogowej uwzględniono 
w 6 celu strategicznym. Ponadto w oparciu o uwagi 
złożone w ramach konsultacji społecznych 
doprecyzowano działanie związane z rozwojem 
korytarza transportowego na osi wschód-zachód. 

316. URZĄD MIEJSKI W 
PACZKOWIE 
BOGDAN 
WYCZAŁKOWSKI 

Strona 99 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 6.1. Rozwój 

Cel operacyjny 6.1 Rozwój powiązań transportowych.  
doprecyzować punkt „likwidacja „wąskich gardeł” na drodze 
alternatywnej do A4”: 
i wymienić  „Trasę Sudecką – szlak Staropolski”  

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
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GMINA NYSA, URZĄD 
MIEJSKI W NYSIE 
BURMISTRZ NYSY 
JOLANTA BARSKA 

powiązań transportowych Modernizowana droga krajowa nr 46 ma olbrzymie znaczenie dla rozwoju 
przygranicznych regionów oraz stanowi ważny element komunikacyjny w 
obsłudze autostrady A4, lokalnych przejść granicznych oraz połączenia 
Dolnego Śląska i Śląska Opolskiego z centrum kraju. 

Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 
Budowę infrastruktury drogowej uwzględniono 
w 6 celu strategicznym. Ponadto w oparciu o uwagi 
złożone w ramach konsultacji społecznych 
doprecyzowano działanie związane z rozwojem 
korytarza transportowego na osi wschód-zachód. 

317. URZĄD MIEJSKI W 
PACZKOWIE 
BOGDAN 
WYCZAŁKOWSKI 

Strona 99 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 6.1. Rozwój 
powiązań transportowych 

Cel strategiczny 6, Cel operacyjny 6.1 Rozwój powiązań transportowych 
 Dopisać cel: 
- rozwój nowoczesnej i innowacyjnej sieci kolejowej w regionie, skrócenie 
czasu dojazdów koleją z mniejszych miast regionu do Opola oraz 
przywrócenie połączeń kolejowych odległych miast (np. Paczków) 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych.  
Inwestycje w infrastrukturę kolejową uwzględniono 
w 6 celu strategicznym. 

318. GMINA NYSA, URZĄD 
MIEJSKI W NYSIE 
BURMISTRZ NYSY 
JOLANTA BARSKA 

Strona 99 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 6.1. Rozwój 
powiązań transportowych  

Cel strategiczny 6, Cel operacyjny 6.1 Rozwój powiązań transportowych 
Dopisać następujący cel: 
- rozwój nowoczesnej i innowacyjnej sieci kolejowej w regionie, skrócenie 
czasu dojazdów koleją z mniejszych miast regionu do Opola.  

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych.  
Inwestycje w infrastrukturę kolejową uwzględniono 
w 6 celu strategicznym. 

319. GMINA STRZELCE 
OPOLSKIE 

Strona 99 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 6.1. Rozwój 
powiązań transportowych  

Proponowana zmiana treści podpunktu trzeciego: 
- likwidacja „wąskich gardeł” na drodze alternatywnej do A4 poprzez 
budowę obwodnic miast. 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
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Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. Budowę 
infrastruktury drogowej uwzględniono w 6 celu 
strategicznym.  

320. UM KORFANTÓW 
JAROSŁAW SZEWCZYK 

Strona 99 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 6.1. Rozwój 
powiązań transportowych 

w zapisach celu operacyjnego 6.1 Rozwój powiązań transportowych proszę 
ująć odbudowę drogi Nysa – Łącznik jako ważnego traktu łączącego 
miejscowości leżące na południu województwa z Opolem 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. Budowę 
infrastruktury drogowej uwzględniono w 6 celu 
strategicznym. 

321. GMINA CISEK Strona 99 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 6.1. Rozwój 
powiązań transportowych 

Uzupełnienie zapisów podpunktu:  

• usprawnienie powiązań (…) korytarzem sieci bazowej TEN-T poprzez:  
- budowę węzłów logistycznych umożliwiających przeładunek towarów 
pomiędzy transportem lądowym i wodnym 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych.  

322. GMINA POKÓJ Strona 99 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 6.1. Rozwój 
powiązań transportowych 

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Kup-Namysłów Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 

323. WICESTAROSTA 
POWIATU 
KĘDZIERZYŃSKO-

Strona 99 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 

• usprawnienie powiązań, likwidacja barier i ujednolicenie parametrów 
transportowych z autostradą A4 – korytarzem sieci bazowej TEN-T 
poprzez: 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu oraz 
poziom szczegółowości zapisów dokumentu  
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KOZIELSKIEGO 
GABRIELA TOMIK 

Cel operacyjny 6.1. Rozwój 
powiązań transportowych 

− powiązanie węzłów autostradowych z układem dróg krajowych i 
wojewódzkich, 

− powiązanie portów żeglugi śródlądowej z układem dróg krajowych, 
autostradą A4 i magistralą kolejową w ramach sieci bazowej TEN-T 

− kontynuacja zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich, 

− realizacja zadań inwestycyjnych w obszarze dróg wodnych 
ukierunkowana na IV klasę żeglowności  

− rozwój korytarza transportowego na osi północ-południe 
powiązanego z siecią TEN-T ze szczególnym uwzględnieniem 
ekologicznego transportu wodnego, 

• poprawa powiązań transportowych między miastami oraz obszarami 
funkcjonalnymi regionu: 

− poprawa parametrów technicznych dróg wojewódzkich, 

− budowa i modernizacja dróg lokalnych prowadzących do centrów 
miast i miejscowości, a także dróg wyższego rzędu, 

− poprawa dostępności komunikacyjnej do istniejących i 
projektowanych terenów inwestycyjnych, 

• likwidacja „wąskich gardeł” na drodze alternatywnej do A4, 

• usuwanie niedoborów przepustowości infrastruktury kolejowej, 

• wspieranie wykorzystania potencjału rzeki Odry  

− integracja działań planistycznych i gospodarczych miedzy regionami 
leżącymi wzdłuż rzeki Odry  

− udział w Programach Unijnych wykorzystujących „zielony korytarz 
transportowy” 

zintensyfikowanie wykorzystania Odry, jako szlaku transportowego dla 
ładunków kontenerowych, masowych, niebezpiecznych, przemysłowych, 
paliw energetycznych i ładunków wielkogabarytowych, w ruchu 
krajowym i międzynarodowym 

 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 
W oparciu o uwagi złożone w ramach konsultacji 
społecznych, SRWO uzupełniono o dodatkowe 
zapisy dotyczące wykorzystania potencjału rzeki 
Odry.  

324. GMINA KLUCZBORK 
JAROSŁAW KIELAR 
BURMISTRZ MIASTA 

Strona 99 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 

Uzupełnienie zapisu: 

• poprawa powiązań transportowych między miastami oraz obszarami 
funkcjonalnymi regionu: 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
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KLUCZBORKA Cel operacyjny 6.1. Rozwój 
powiązań transportowych 

− poprawa parametrów technicznych dróg wojewódzkich, 

− budowa i modernizacja dróg lokalnych prowadzących do centrów 
miast i miejscowości, a także dróg wyższego rzędu, budowa 
obwodnic miast, 

poprawa dostępności komunikacyjnej do istniejących i projektowanych 
terenów inwestycyjnych, 

 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. Budowę 
infrastruktury drogowej uwzględniono w 6 celu 
strategicznym. 

325. MIECZYSŁAW ORGACKI 
BURMISTRZ 
ZAWADZKIEGO 

Strona 99 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 6.1. Rozwój 
powiązań transportowych 

Proponuje się do zapisów celu operacyjnego 6.1. Rozwój powiązań 
transportowych wprowadzić działanie: 
- rozwój korytarza transportowego (droga wojewódzka nr 901, transport 
kolejowy pasażerski i towarowy) pomiędzy województwami opolskim i 
śląskim, na obszarze południowo-wschodniej części województwa ) 
 
Powyższa propozycja uzasadniona jest tym, iż jedynie skoordynowanie 
wzajemnych działań i rozsądna polityka inwestycyjna pozwolą zachować 
perspektywę  zrównoważonego rozwoju, umożliwiając podniesienie 
standardu życia mieszkańców całego Województwa, nie dopuszczając 
zarazem do wyalienowania osób zamieszkujących tereny na pograniczu 
Województwa. Likwidacja połączeń komunikacji publicznej, w tym 
komunikacji kolejowej, doprowadzi właśnie do ograniczenia mobilności 
mieszkańców województwa, a tym samym zubożenie społeczeństwa ze 
względu na brak możliwości podejmowania pracy poza miejscem 
zamieszkania, co widoczne jest szczególnie na wsiach i małych 
miasteczkach, borykających się i zagrożonych problemem bezrobocia i 
wymierania. 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 
Budowę infrastruktury drogowej uwzględniono 
w 6 celu strategicznym. Ponadto w oparciu o uwagi 
złożone w ramach konsultacji społecznych 
doprecyzowano działanie związane z rozwojem 
korytarza transportowego na osi wschód-zachód. 

326. RADA MIEJSKA 
W GŁUBCZYCACH 

Strona 99 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 6.1. Rozwój 
powiązań transportowych 

Propozycja uzupełnienia o zapis w brzmieniu: 

• usprawnienie drogowego połączenia komunikacyjnego województwa z 
Republiką Czeską 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 
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Budowę infrastruktury drogowej uwzględniono 
w 6 celu strategicznym. Ponadto w oparciu o uwagi 
złożone w ramach konsultacji społecznych 
doprecyzowano działanie związane z rozwojem 
korytarza transportowego na osi północ-południe. 

327. GMINA BYCZYNA 
RYSZARD GRÜNER 
BURMISTRZ BYCZYNY 

Strona 99-100 
Strona107-108 
Strona 111 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
 
 
 

Niepokojącymi dla spraw naszej gminy jest „wszechobecna” w strategii 
tzw. „aglomeracja opolska”. Nasze wątpliwości budzi zbyt wiele zapisów 
strategii odnoszących się do tego właśnie obszaru (Opola i bezpośrednio 
sąsiadujących z nim gmin). Wydaje nam się, że obszar ten jest najbardziej 
promowany i najbardziej na tym skorzysta. Obawiamy się sytuacji, 
podobnej jak w woj. Dolnośląskim, „potężny Wrocław” i reszta tego 
województwa (np. Wałbrzych) chociażby w przeznaczaniu 
wykorzystywaniu środków Unii Europejskiej czy lokalizacji inwestycji ect. W 
takiej sytuacji trudno mówić o zrównoważonym rozwoju całego 
województwa opolskiego. 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: uwarunkowania opracowania 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
SRWO to dokument regionalny uwzględniający 
podejście terytorialne prezentowane m.in. 
w krajowych dokumentach strategicznych. 
Realizacja celów strategicznych 8-10 zapewni 
osiągnięcie spójności terytorialnej regionu.  

328. GMINA STRZELCE 
OPOLSKIE 

Strona 99 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 6.1. Rozwój 
powiązań transportowych 

Uzupełnienie zapisów poprzez wprowadzenie do katalogu zadania pn: 
„Modernizacja linii kolejowej 175 na odcinku K-Koźle-Strzelce Opolskie”. 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 
Inwestycje w infrastrukturę kolejową uwzględniono 
w 6 celu strategicznym. 

329. ŚLĄSKIE 
STOWARZYSZENIE 
SAMORZĄDOWE 
 
POWIAT STRZELECKI 
JÓZEF SWACZYNA 

Strona 99 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 6.1. Rozwój 
powiązań transportowych 

Dopisać do celu operacyjnego 6.1 punkt  

• budowa dodatkowego węzła autostradowego (zjazdu z autostrady A4) 
prowadzącego bezpośrednio na Górę Św. Anny. 
Góra Św. Anny jako jeden z dwóch pomników historii na Opolszczyźnie 
corocznie odwiedzają dziesiątki tysiące turystów z Polski i zagranicy. Góra 
Św. Anny stanowi wizytówką promującą nasze województwo poprzez 
unikalne walory kulturalno – krajobrazowe. Pomimo ogromnego znaczenia 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: spójność wewnętrzna zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie:  
Budowa węzła autostradowego „Góra Św. Anny” nie 
była i nie jest planowana do realizacji przez GDDKiA, 
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dla dziedzictwa kulturalnego naszego regionu oraz pomimo bliskości 
autostrady nie prowadzi do niej bezpośredni zjazd z autostrady. 
Odwiedzający naszą perłę Opolszczyzny zmuszeni są do dojeżdżania do niej 
różnymi innymi drogami. 

jest ponadto sprzeczna z obowiązującym „Planem 
ochrony Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny” oraz 
planem zagospodarowania przestrzennego 
województwa. 
 

330. POWIAT NYSKI Strona 99 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 6.2. 
Poprawa i integracja 
dostępności do aglomeracji 
opolskiej  

należy uzupełnić o : 
- działania usprawniające powiązanie aglomeracji opolskiej z Nysą oraz 
dalej w kierunku Kłodzka droga nr 46 wraz z budową obwodnicy Nysy i 
Niemodlina. 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 
Budowę infrastruktury drogowej uwzględniono 
w 6 celu strategicznym. Ponadto w oparciu o uwagi 
złożone w ramach konsultacji społecznych 
doprecyzowano działanie związane z rozwojem 
korytarza transportowego na osi wschód-zachód. 

331. GÓRAŻDŻE CEMENT SA Strona 99 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 6.2. 
Poprawa i integracja 
dostępności do aglomeracji 
opolskiej  
 

Propozycja zmiany zapisu w brzmieniu jak następuje: 

• właściwe skomunikowanie aglomeracji opolskiej z autostradą A4 
poprzez budowę drugiej jezdni od obwodnicy północnej Opola do 
węzła Prądy oraz poprawę połączenia Opola z autostradą od strony 
południowej, z istniejącymi węzłami autostrady A4 z drogą krajową nr 
45 (węzeł Dąbrówka) oraz drogą wojewódzką nr 423 (węzeł Gogolin) 
wraz z niezbędnym dostosowaniem przepustowości drogi 
wojewódzkiej. 

Uzasadnienie: 
Na południe od miasta Opola znajdują się dwa węzły na autostradzie A4. 
Istnieje zatem potrzeba doprecyzowania treści zapisu Strategii Rozwoju 
Województwa Opolskiego do 2020r, ponieważ po realizacji pełnego 
pierścienia obwodowego wokół miasta Opola, o czym mowa jest również w 
celu operacyjnym 6.2 „Poprawa i integracja dostępności do aglomeracji 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 
Budowę infrastruktury drogowej uwzględniono 
w 6 celu strategicznym.  
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opolskiej” dostęp do autostrady będzie możliwy zarówno po prawo jak i 
lewobrzeżnej stronie rzeki Odry. Dodatkowym argumentem za takim 
zapisem jest precyzyjne określenie planu skomunikowania południowej 
przemysłowej części miasta Opola znajdującej się na prawym brzegu rzeki 
Odry z autostradą A4 poprzez drogę wojewódzką nr 423. 

332. GMINA BIERAWA 
RYSZARD GOŁĘBOWSKI 

Strona 99 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 6.2. 
Poprawa i integracja 
dostępności do aglomeracji 
opolskiej  
 

Modernizacja drogi 408 jako łącznika Drogi Krajowej 40 z autostradą A4 Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 
Budowę infrastruktury drogowej uwzględniono 
w 6 celu strategicznym. 

333. GMINA NYSA, URZĄD 
MIEJSKI W NYSIE 
BURMISTRZ NYSY 
JOLANTA BARSKA 

Strona 99 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 6.2. 
Poprawa i integracja 
dostępności do aglomeracji 
opolskiej  
 

Cel operacyjny 6.2 Poprawa i integracja dostępności do aglomeracji 
opolskiej. Skorygować zapisy myślnika  
- z „organizacja na obszarze aglomeracji opolskiej zintegrowanego 
systemu transportu zbiorowego oraz ścieżek rowerowych”  
- na „organizacja na obszarze aglomeracji opolskiej oraz subregionów 
Nysy, Brzegu i Kędzierzyna-Koźla zintegrowanego systemu transportu 
zbiorowego oraz ścieżek rowerowych”. 
Aglomeracja opolska to część województwa opolskiego i pomimo 
zrozumienia jej idei, nie można pomijać pozostałej części województwa.  
 Do zintegrowanego sytemu transportu zbiorowego zaliczyć należy 
również transport lokalny, który oprócz miasta Opole świadczą również 
miasta Nysa, Kędzierzyn Koźle, Brzeg. Dlatego zasadnym jest wskazanie 
jako zakresu terytorialnego tych obszarów województwa opolskiego.    

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Cel 6.2. koncentruje się na działaniach dotyczących 
aglomeracji opolskiej i jej powiązań z obszarami 
zewnętrznymi. 
Kwestia transportu zbiorowego w pozostałych 
ośrodkach miejskich opisana jest celu operacyjnym 
6.3. 

334. GMINA KĘDZIERZYN-
KOŹLE, URZĄD 
MIASTA KĘDZIERZYN-
KOŹLE 

Strona 99 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 6.2. 

Zmiana nazwy celu operacyjnego 6.2 na: Poprawa i integracja 
dostępności do aglomeracji opolskiej i ośrodków subregionalnych.  
W związku z powyższym wnosimy o przeformułowanie zadań ujętych w 
tym celu obejmujących swoim zasięgiem nie tylko miasto Opole i 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu oraz 
poziom szczegółowości zapisów dokumentu 
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Poprawa i integracja 
dostępności do 
aglomeracji opolskiej  
 

aglomerację opolską ale również pozostałe ośrodki, w tym Kędzierzyn-
Koźle. 
Dodane powinny zostać następujące podpunkty: 
1) stworzenie w Kędzierzynie-Koźlu węzła komunikacyjnego, w którym 

krzyżują się linie transportowe różnych rodzajów komunikacji, 
2) organizacja na obszarze Kędzierzyna-Koźla zintegrowanego systemu 

transportu zbiorowego, 
3) budowa obwodnicy północnej miasta Kędzierzyn-Koźle oraz łącznika 

obwodnicy północnej ze strefą KKSE, 
4) remont stacji kolejowej Kędzierzyn-Koźle i budowa węzła 

przesiadkowego  
Uwaga ma następujące uzasadnienie: 
Zgodnie z zapisami ze strony 13 Planu zrównoważonego rozwoju 
publicznego transportu zbiorowego – międzywojewódzkie i 
międzynarodowe przewozy pasażerskie w transporcie kolejowym z maja 
2012 roku, spośród 83 krajowych dworców na terenie Opolszczyzny 
zlokalizowane są dwa o charakterze strategicznym: Opole i Kędzierzyn-
Koźle. 
Dokument wymienia również Kędzierzyn-Koźle wśród priorytetowych 
kierunków skomunikowań dla kluczowych punktów handlowych. 

Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 
Cel operacyjny 6.2 koncentruje się na działaniach 
dotyczących aglomeracji opolskiej i jej powiązań 
z obszarami zewnętrznymi. Pozostałe cele 
operacyjne w ramach 6 celu strategicznego 
odnoszą się do zagadnień związanych 
z infrastrukturą drogową i kolejową w pozostałych 
częściach regionu 
 

335. GMINA STRZELCE 
OPOLSKIE 

Strona 99 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 6.2. 
Poprawa i integracja 
dostępności do 
aglomeracji opolskiej  
 

Co ciekawe, cel 6.2 „Poprawa i integracja dostępności do aglomeracji 
opolskiej” jest jedynym miejscem, gdzie zapisano z nazwy konkretne 
inwestycje regionalne!? 
Proponuję utrzymać założenie, że w strategii nie wskazujemy konkretnych 
inwestycji. 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Celem zapewnienia spójności wewnętrznej 
dokumentu doprecyzowano zapisy celu 
operacyjnego 6.1. 

336. POWIAT NYSKI Strona 99 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 6. 
Integracja systemu 

należy uzupełnić o : 
- budowa zintegrowanego systemu komunikacji zbiorowej pomiędzy 
poszczególnymi powiatami, w szczególności pasażerskiego przewozu 
zbiorowego (autobusowego) 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
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transportu zbiorowego  
 

Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. Kwestie 
dotyczące budowy zintegrowanego systemu 
komunikacji zbiorowej w SRWO ujęte są w celu 
operacyjnym 6.3. 

337. ODDZIAŁ 
WOJEWÓDZKI 
ZWIĄZKU OSP RP 
W OPOLU 
ANDRZEJ BOROWSKI, 
PREZES ZARZĄDU 

Strona 100 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 6.4. 
Poprawa bezpieczeństwa 
na szlakach 
komunikacyjnych 
 

Propozycja uzupełnienia zapisu: 

• Minimalizacja czasu reagowania i skrócenie czasu dotarcia do 
poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych przez jednostki 
Państwowej Straży Pożarnej, ochotniczych straży pożarnych, Lotniczego 
Pogotowia Ratunkowego i innych specjalistycznych służb ratowniczych. 

Uwaga uwzględniona  
 

338. KOMENDA 
WOJEWÓDZKA PSP 
W OPOLU 
NADBRYG KAROL 
STĘPIEŃ 

Strona 100 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 6.4. 
Poprawa 
Bezpieczeństwa na 
szlakach 
komunikacyjnych 
 

Jest: minimalizacja czasu reagowania i skrócenie czasu dotarcia do 
poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych przez specjalistyczne 
służby Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 
Propozycja uzupełnia: minimalizacja czasu reagowania i skrócenie czasu 
dotarcia do poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych przez 
specjalistyczne służby ratownicze: Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, 
Państwowej Straży Pożarnej, ratownictwa medycznego. 

Uwaga uwzględniona  
 

339. KOMENDA 
WOJEWÓDZKA 
POLICJI W OPOLU 
JOANNA WYSOCKA 

Strona 100 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 6.4 
Poprawa bezpieczeństwa 
na szlakach 
komunikacyjnych 

Propozycja dopisania zapisu: 

• zapobieganie i zwalczanie przestępczości na szlakach 
komunikacyjnych 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: uwarunkowania opracowania 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Proponowane działanie leży poza sferą 
oddziaływania samorządu województwa 

340. BRYGIDA KOLENDA-
ŁABUŚ 
POSEŁ RP 

Strona 100 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne”  
Cel operacyjny 6.3. 

Proponuję dodanie działania: 
Wspieranie ponadlokalnych (międzygminnych) inicjatyw zmierzających do 
poprawy dostępności publicznego transportu zbiorowego 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
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Integracja systemu 
transportu zbiorowego 
 

Kwestie dotyczące budowy zintegrowanego 
systemu komunikacji zbiorowej w SRWO ujęte są 
w celu operacyjnym 6.3. 

341. BRYGIDA KOLENDA-
ŁABUŚ 
POSEŁ RP 

Strona 100 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne”  
Cel operacyjny 6.4. 
Poprawa bezpieczeństwa 
na szlakach 
komunikacyjnych 

Proponuję dodanie działania: 
Dążenie do wyprowadzenia ruchu wysokotonażowych pojazdów i 
przewozów ładunków niebezpiecznych z terenów o wysokiej 
intensywności zabudowy mieszkaniowej (centra miast) 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu  
 
Uzasadnienie: 
Wyprowadzenie ruchu wysokotonażowych 
pojazdów i przewozów ładunków niebezpiecznych 
z terenów o wysokiej intensywności zabudowy 
mieszkaniowej będzie konsekwencją realizacji 
6 celu strategicznego. 

342. ZARZĄD I RADA 
POWIATU 
BRZESKIEGO 
PLATFORMY 
OBYWATELSKIEJ RP 

Strona 100 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne”  
Cel strategiczny 6. Dobra 
dostępność rynków pracy, 
dóbr i usług 
Oczekiwania wobec 
strony rządowej 

Proponujemy dodanie kolejnego punktu do Oczekiwań wobec 
administracji rządowej: 
„budowa przeprawy na rzece Odrze w powiecie brzeskim 
skomunikowanej z głównymi krajowymi i wojewódzkimi szlakami 
komunikacyjnymi.” 
 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Zapisy celu operacyjnego 6.1 zostały uzupełnione 
o działania polegające na budowie przepraw 
mostowych.  

343. GMINA NYSA, URZĄD 
MIEJSKI W NYSIE  
BURMISTRZ NYSY 
JOLANTA BARSKA 

Strona 100 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Oczekiwania wobec 
administracji rządowej 

Cel strategiczny 6 Dobra dostępność rynków pracy, dóbr i usług. 
Oczekiwania wobec administracji rządowej. Wprowadzić jako trzeci 
podpunkt: 
budowa obwodnic Nysy, Niemodlina. 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 
Budowę infrastruktury drogowej uwzględniono 
w 6 celu strategicznym. Ponadto w oparciu o uwagi 
złożone w ramach konsultacji społecznych 
doprecyzowano działanie związane z rozwojem 
korytarza transportowego na osi wschód-zachód. 
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Nr 
uwagi 

Podmiot zgłaszający 
Nr i nazwa podrozdziału  

SRWO, s. […] 
Propozycja zmiany/zgłaszana uwaga Status uwagi wraz z uzasadnieniem ZWO 

1 2 3 4 5 

Rozdział 4. Poziomy planowania rozwoju województwa 

344. STOWARZYSZENIE 
RUCH ROZWOJU 
REGIONU W NYSIE 
 
URZĄD MIEJSKI W 
NIEMODLINIE 

Strona 100 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Oczekiwania wobec 
administracji rządowej 

W oczekiwaniach wobec administracji rządowej dodać punkt: budowa 
obwodnic Nysy i Niemodlina na drodze krajowej nr 46 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 
Budowę infrastruktury drogowej uwzględniono 
w 6 celu strategicznym. Ponadto w oparciu o uwagi 
złożone w ramach konsultacji społecznych 
doprecyzowano działanie związane z rozwojem 
korytarza transportowego na osi wschód-zachód. 

345. ŚLĄSKIE 
STOWARZYSZENIE 
SAMORZĄDOWE 
POWIAT STRZELECKI 
JÓZEF SWACZYNA 

Strona 100 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 6.4. 
Poprawa 
Bezpieczeństwa na 
szlakach 
komunikacyjnych 
 

Dostosowanie istniejącej infrastruktury drogowej i budowa nowych 
elementów dla poprawy bezpieczeństwa, w szczególności nowe odcinki 
dróg wojewódzkich i ich obwodnice miejscowości szczególnie narażonych 
na uciążliwości wynikające ze wzmożonego transportu (Strzelce Opolskie, 
Jemielnica) 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 
Działania dotyczące infrastruktury drogowej 
uwzględnia 6 cel strategiczny.  

346. GMINA CISEK Strona 100 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Oczekiwania wobec 
administracji rządowej 

Dodanie do obecnych zapisów podpunktu o poniższej treści:  
modernizacja drogi krajowej nr 45 łączącej aglomerację opolską z 
miastem Kędzierzyn-Koźle i dalej województwem śląskim   

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 
Działania dotyczące infrastruktury drogowej 
uwzględnia 6 cel strategiczny. 

347. GMINA CISEK Strona 100 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 

Uzupełnienie zapisu podpunktu:  

• „zwiększenie nakładów inwestycyjnych na zadania związane z 
utrzymaniem i rozwojem infrastruktury technicznej rzeki Odry” w celu 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
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Nr 
uwagi 

Podmiot zgłaszający 
Nr i nazwa podrozdziału  

SRWO, s. […] 
Propozycja zmiany/zgłaszana uwaga Status uwagi wraz z uzasadnieniem ZWO 

1 2 3 4 5 

Rozdział 4. Poziomy planowania rozwoju województwa 

Oczekiwania wobec 
administracji rządowej 

uzyskania IV klasy żeglowności i włączenia Odry do sieci TEN-T   
Uzasadnienie:  
Budowa Odry do IV klasy (nie niższej) pozwoli na otrzymanie ogromnych 
środków z UE do 80%. Kolejne 30 % środków krajowych mogą pochodzić 
bądź z nowo utworzonego funduszu wodnego (opłaty za sprzedaż wody i 
usług wodnych) lub z PPP 

 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 
W oparciu o uwagi złożone w ramach konsultacji 
społecznych, SRWO uzupełniono o dodatkowe 
zapisy dotyczące wykorzystania potencjału rzeki 
Odry.  
 

348. GMINA KĘDZIERZYN-
KOŹLE, 
URZĄD MIASTA 
KĘDZIERZYN-KOŹLE 

Strona 100 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Oczekiwania wobec 
administracji rządowej 

Uzupełnić oczekiwania wobec administracji rządowej w odniesieniu do 
ww. uwag 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu oraz 
poziom szczegółowości zapisów dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 

349. GMINA CISEK Strona 100 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Wskaźniki realizacji celu 
strategicznego  
 

Dodanie wiersza (wskaźnika) w tabeli:  
Wykorzystywane drogi wodne na terenie województwa opolskiego  
jednostka miary [km]  
uwaga: wskazany podział na klasy żeglowności 

Uwaga nieuwzględniona. 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Zaproponowany wskaźnik dla realizacji celu 
strategicznego nie będzie wnosił nowych 
zmiennych do badania, ma charakter statyczny 
i jego wartość w poszczególnych latach była 
i będzie niezmienna. 

350. GMINA CISEK Strona 100 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Wskaźniki realizacji celu 
strategicznego  
 

Dodanie wiersza (wskaźnika) w tabeli:  
Liczba uwzględnionych wniosków dot. odszkodowań za uszkodzenie 
pojazdów mechanicznych powstałych na skutek złego stanu 
technicznego dróg wojewódzkich.  
jednostka miary [szt.] 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: uwarunkowania opracowania 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Brak danych statystycznych dla weryfikacji 
przedmiotowego wskaźnika, zatem będzie 
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Nr 
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Podmiot zgłaszający 
Nr i nazwa podrozdziału  

SRWO, s. […] 
Propozycja zmiany/zgłaszana uwaga Status uwagi wraz z uzasadnieniem ZWO 

1 2 3 4 5 

Rozdział 4. Poziomy planowania rozwoju województwa 

niemożliwy do zmierzenia. 

351. GMINA CISEK Strona 100 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Wskaźniki realizacji celu 
strategicznego  
 

Dodanie wiersza (wskaźnika) w tabeli:  
Wartość wypłaconych  odszkodowań za uszkodzenia pojazdów 
mechanicznych powstałe na skutek złego stanu technicznego dróg 
wojewódzkich.  
jednostka miary [szt.] 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: uwarunkowania opracowania 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Brak danych statystycznych dla weryfikacji 
przedmiotowego wskaźnika, zatem będzie 
niemożliwy do zmierzenia. 

352. BURMISTRZ OLESNA Strona 100 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 6.4. 
Poprawa bezpieczeństwa 
na szlakach 
komunikacyjnych 
 

Wpisać poniższą treść do celu operacyjnego 6.4.: przebudowa dróg 
wojewódzkich w powiązaniu z nowym przebiegiem drogi ekspresowej S11 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 
Działania dotyczące infrastruktury drogowej 
uwzględnia 6 cel strategiczny. 

353. GMINA NYSA, URZĄD 
MIEJSKI W NYSIE  
BURMISTRZ NYSY 
JOLANTA BARSKA 

Strona 100 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 6.4. 
Poprawa bezpieczeństwa 
na szlakach 
komunikacyjnych 
 

Cel operacyjny 6.4 Poprawa bezpieczeństwa na szlakach komunikacyjnych 
W pierwszym punkcie dopisać „ i kolejowej” nowe brzmienie: 
„dostosowanie istniejącej infrastruktury drogowej i kolejowej w tym 
budowa nowych elementów dla poprawy bezpieczeństwa”. 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Cel skonstruowany został z myślą 
o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. 
 

354. CENTRALNE MUZEUM 
JEŃCÓW WOJENNYCH 
W ŁAMBINOWICACH-
OPOLU 

Strona 100 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 6.4. 
Poprawa bezpieczeństwa 

W opisie celu operacyjnego 6.4 proponujemy dodać punkt: dostosowanie 
infrastruktury informacyjnej do potrzeb promocyjnych regionu 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu oraz 
poziom szczegółowości zapisów dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
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na szlakach 
komunikacyjnych 

Postulat zbyt szczegółowy by mógł być ujęty 
w SRWO. 
Cel operacyjny 6.4 dotyczy Poprawy 
bezpieczeństwa na szlakach komunikacyjnych. 

355. GMINA STRZELCE 
OPOLSKIE 

Strona 100 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Oczekiwania wobec 
administracji rządowej 

Uzupełnienie zapisów poprzez wprowadzenie do katalogu oczekiwań 
wobec administracji rządowej inwestycji pn: „Opracowanie dokumentacji 
technicznej wraz z budową obwodnicy miasta Strzelce Opolskie w ciągu 
drogi krajowej nr 94”. 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 

356. GMINA STRZELCE 
OPOLSKIE 

Strona 100 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 6.4. 
Poprawa bezpieczeństwa 
na szlakach 
komunikacyjnych  

Proponowane brzmienie działania pierwszego: 
dostosowanie istniejącej infrastruktury drogowej i budowa obwodnic 
oraz innych istotnych elementów dla poprawy bezpieczeństwa, 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. Budowę 
infrastruktury drogowej uwzględnia m.in. cel 
operacyjny 6.1 

357. GMINA JEMIELNICA Strona 100 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 6.4. 
Poprawa bezpieczeństwa 
na szlakach 
komunikacyjnych 

Dostosowanie istniejącej infrastruktury drogowej i budowa nowych 
elementów dla poprawy bezpieczeństwa, w szczególności nowe odcinki 
dróg wojewódzkich i ich obwodnice miejscowości szczególnie narażonych 
na uciążliwości wynikające ze wzmożonego transportu (Strzelce Opolskie, 
Jemielnica) 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 

358. GMINA STRZELCE 
OPOLSKIE 

Strona 100 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Oczekiwania wobec 
administracji rządowej 

Dopisać podpunkt: 
Zwiększenie nakładów na budowę obwodnic miast 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
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Rozdział 4. Poziomy planowania rozwoju województwa 

wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 

359. GMINA LEWIN 
BRZESKI 

Strona 100 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Oczekiwania wobec 
administracji rządowej 

Do listy: Oczekiwania wobec administracji rządowej proponuję dopisać: 

• Budowa węzła na autostradzie A4 w okolicach miejscowości 
Magnuszowice (Gmina Niemodlin) lub miejscowości Sarny Małe 
(Gmina Lewin Brzeski) 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Biorąc pod uwagę aktualną siatkę dróg wszystkich 
kategorii w województwie opolskim,  budowa 
proponowanego węzła autostradowego nie 
wymaga realizacji w pierwszej kolejności. 

360. ANDRZEJ DEREŃ 
REDAKTOR NACZELNY 
TYGODNIKA 
PRUDNICKIEGO 

Strona 100 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Oczekiwania wobec 
administracji rządowej 

Dodać do „Oczekiwania wobec administracji rządowej” postulatu - 
alternatywnie: 
a) Włączenie drogi wojewódzkiej Prudnik/Lubrza – Opole nr 414 do sieci 

dróg krajowych, jako części korytarza transportowego północ –
południe w sieci TEN-T między granicą państwa a autostradą A4 lub 

b) Włączenie drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Pakosławice – 
autostrada A4 (węzeł Przylesie) do sieci dróg krajowych, jako części 
korytarza transportowego północ –południe w sieci TEN-T między 
granicą państwa a autostradą A4. 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. Ponadto 
w oparciu o uwagi złożone w ramach konsultacji 
społecznych doprecyzowano działanie związane 
z rozwojem korytarza transportowego na osi 
północ-południe. 

361. RADA MIEJSKA 
W GŁUBCZYCACH 

Strona 100 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Oczekiwania wobec 
administracji rządowej 

Propozycja uzupełnienia (jako pierwszy punkt) 

• wspólne z Republiką Czeską wystąpienie o włączenie połączenia 
drogowego Opola z Ostrawą (tzw. Śląskiego Krzyża) do sieci bazowej 
TENT-T 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 
Uzgodnienie wspólnego stanowiska pomiędzy 
Rzeczpospolitą Polską a Republiką Czeską nie 
wymaga ujmowania  na poziomie SRWO.  
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362. WFOŚIGW W OPOLU Strona 102 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel strategiczny 7 Wysoka 
jakość środowiska 
 

- uzupełnienie zapisu w 4  akapicie: 
Proponuje się finansowanie edukacji ekologicznej oraz propagowanie 
postaw proekologicznych w społeczeństwie poprzez organizację 
konkursów adresowanych zarówno dla osób dorosłych i dla dzieci. 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie:  
W opisie celu strategicznego odniesiono się do  
aktywnej edukacji ekologicznej. 

363. WOJEWODA OPOLSKI 
RYSZARD WILCZYŃSKI 

Strona 102 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel strategiczny 7 Wysoka 
jakość środowiska 
Korekta nazwy celu 
strategicznego 7 

Aspekt środowiskowy łączy się wyraźnie z warunkami zamieszkania, co 
upoważniałoby do zapisu obecnego celu 7 w brzmieniu: Wysoka jakość 
zamieszkania i środowiska. 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Obecne zapisy SRWO zapewniają spójność 
dokumentu i eliminują sprzeczności pomiędzy jego 
poszczególnymi częściami, a także horyzontalność 
zagadnień zawartych w celach strategicznych.  

364. WOJEWODA OPOLSKI 
RYSZARD WILCZYŃSKI 

Strona 102 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel strategiczny 7 Wysoka 
jakość środowiska 
Korekta zapisów 
dotycząca celu 
strategicznego 7 

Proponuję, aby obecny, wyraźnie horyzontalny cel operacyjny 10.4 
Racjonalne gospodarowanie przestrzenią, kluczowy dla uzyskiwania 
wysokiej jakości życia i stanu środowiska, był włączony do celu 
strategicznego Wysoka jakość zamieszkania i środowiska (numer 7 w 
zmodyfikowanym brzmieniu). 
Uzasadnienie: 
Ważnym argumentem przemawiającym za takim ujęciem jest problem 
racjonalnego gospodarowania przestrzenią, który choć ma naturę 
horyzontalną i w równym stopniu dotyka obszarów wiejskich i miast, jest 
dostrzeżony jedynie w kontekście obszarów wiejskich. 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Obecne zapisy SRWO zapewniają spójność 
dokumentu i eliminują sprzeczności pomiędzy jego 
poszczególnymi częściami, a także horyzontalność 
zagadnień zawartych w celach strategicznych. 

365. ZYGMUNT 
MINKIEWICZ OSOBA 
FIZYCZNA 

Strona 100 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Oczekiwania wobec 
administracji rządowej 

Potrzeba dookreślenia kompetencji stanowionych Prawem Wodnym z 
lipca’2001. 
Utrzymanie dróg wodnych, zarządzanie nimi i kształtowanie rozwoju ich 
sieci przy widocznie malejących zasobach wód powierzchniowych i 
gruntowych, aż do stanu zagrożenia „niżówką hydrologiczną” włącznie 
winny stać się tematem „bardzo gorącym” szczególnie, jeżeli poważnie 
liczymy na pozyskiwanie gazu z łupków. 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu oraz 
poziom szczegółowości zapisów dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Działania koordynacyjne pomiędzy organami 
możliwe są do prowadzenia w oparciu 
o obowiązujące uregulowania prawne. Wobec 
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powyższego nie są przedmiotem regulacji na 
poziomie SRWO. 

366. KOMENDA 
WOJEWÓDZKA 
POLICJI W OPOLU 
JOANNA WYSOCKA 

Strona 102 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel strategiczny 7 Wysoka 
jakość środowiska   

Propozycja dopisania zapisu w ostatnim akapicie: 
„Istotne będzie również stworzenie systemu wczesnego ostrzegania 
mieszkańców o występujących zagrożeniach oraz doposażenie jednostek 
straży pożarnej, policji i innych służb ratunkowych w nowoczesny sprzęt 
pozwalający usuwać skutki zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych   

Uwaga uwzględniona 

367. GMINA CISEK Strona 102 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel strategiczny 7 Wysoka 
jakość środowiska   

wykreślenie słowa „fragmentów” ze zdania (na str. 102 w piątym 
akapicie) o poniższej treści:  
„(…) a także kontynuacja działań związanych z budową i remontem 
fragmentów wałów przeciwpowodziowych (…)”  
Na dzień dzisiejszy brakuje dziesiątki kilometrów wałów 
przeciwpowodziowych w dolinie rzeki Odry od granicy województwa 
śląskiego do miasta Kędzierzyn – Koźle nie wspominając nawet o dalszym 
odcinku rz. Odry prowadzącym do aglomeracji opolskiej. Województwo 
Śląskie kończy ostatni odcinek obwałowania rzeki Odry z wałem 
poprzecznym zamykającym obszar bezpieczny (w Miejscu Odrzańskim  
(budowany przez WZMiUW w Opolu)  
Użycie słowa „fragmentów” niezależnie od tego czy dotyczy obydwu 
wyrazów (zakresów) tj budowy i remontu czy tylko remontu wałów może 
nieświadomie wprowadzić czytającego w błąd.   

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: uwarunkowania opracowania 
dokumentu oraz spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Zgodnie z założeniami SRWO wynikającymi z zasad 
określonych przez Komisję Europejską, działaniem 
podstawowym związanym z ochroną 
przeciwpowodziową, tam, gdzie to możliwe, jest 
otwieranie dolin rzecznych na zalewy powodziowe, 
spowalnianie odpływu wód powodziowych 
i opadowych, zwiększanie retencji naturalnej 
i mikroretencji. Działania związane z budową 
wałów przeciwpowodziowych mogą być 
prowadzone na terenach, na których jest to 
niezbędne (ochrona mienia i życia), a nie np. na  
terenach rolnych, położonych w granicach terenów 
zalewowych i zagrożonych. Wobec powyższego 
zapisy SRWO pozostają w dotychczasowym 
brzmieniu. 

368. GMINA CISEK Strona 102 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel strategiczny 7 Wysoka 
jakość środowiska   

Zamiana słowa „usuwać” na minimalizować ze zdania (na str. 102 w 
szóstym akapicie) o poniższej treści:  
„(…) doposażenie jednostek straży pożarnej i innych służb ratunkowych w 
nowoczesny sprzęt pozwalający usuwać/ minimalizować skutki zagrożeń 
naturalnych i cywilizacyjnych.  

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: uwarunkowania opracowania 
dokumentu oraz spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
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Uzasadnienie:  
Należy przygotować służby do zabezpieczenia terenu w celu uniknięcia 
zniszczeń w czasie zagrożenia. 

Działanie w przytoczonym akapicie dotyczy ściśle 
usuwania skutków zagrożeń naturalnych 
i cywilizacyjnych, po ich wystąpieniu. Wobec 
powyższego zapisy SRWO pozostają 
w dotychczasowym brzmieniu. 

369. REGIONALNA RADA 
OCHRONY PRZYRODY 

Strona 102 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel strategiczny 7 Wysoka 
jakość środowiska   

Wnioskuje się zmianę tytułu Celu Strategicznego 7 z „Wysoka jakość 
środowiska”, na „Wysoka jakość środowiska przyrodniczego”. Wszystkie 
cele operacyjne w celu strategicznym 7 dotyczą bezpośrednio lub 
pośrednio środowiska przyrodniczego, natomiast tytuł sugeruje również 
inne typy identyfikowane wyrazem „środowisko”, np. popkultury, 
sportowego, społecznego, gospodarczego itd. Konieczne jest 
doprowadzenie do zgodności semantycznej z uwagi na znaczenie 
warunków środowiska przyrodniczego w rozwoju Opolszczyzny. Podnosi 
to również rangę problematyki ochrony środowiska przyrodniczego w 
strategii, 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Obecne zapisy SRWO zapewniają spójność 
dokumentu i eliminują sprzeczności pomiędzy jego 
poszczególnymi częściami, a także horyzontalność 
zagadnień zawartych w celach strategicznych. 

370. ZARZĄD POWIATU 
W PRUDNIKU 

Strona 102 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel strategiczny 7 Wysoka 
jakość środowiska   

Zmiana zapisu„Wyzwanie 3. Atrakcyjne obszary do zamieszkania, 
inwestowania i wypoczynku, Cel strategiczny7.Wysoka jakość 
środowiska” akapit piąty, zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 
 
„Niezbędna będzie zmiana podejścia do ochrony przeciwpowodziowej 
polegającej na 
przebudowie systemu przeciwpowodziowego, a także kontynuacja 
działań związanych z budową i remontem fragmentów wałów 
przeciwpowodziowych (w dolinie Odry, Nysy Kłodzkiej, Małej Panwi, 
Stobrawy, Białej Głuchołaskiej, rzeki Prudnik, Osobłogi  i Opawy) oraz 
innych budowli hydrotechnicznych.” 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych, stąd 
w opisie 7 celu strategicznego zastosowano 
katalog otwarty.  

371. URZĄD MIASTA 
KĘDZIERZYN-KOŹLE 
OPOLSKI PARK 
NAUKOWO 
TECHNOLOGICZNY DR 
BOGDAN TOMASZEK 

Strona 102 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 7.2. 
Wspieranie 
niskoemisyjnej gospodarki 

W celu operacyjnym 7.2 należy doprecyzować sprawy związane z 
poprawą jakości powietrza w naszym województwie, dotyczy to 
przekroczeń stężenia benzenu w powietrzu oraz pyłów PM 10 i PM 2,5. 
Dotychczas wdrażane programy niewiele pomogły. A od wielu lat jako 
niemalże jedyni w Europie mamy przekroczenia stężenia benzenu w 
powietrzu i to wielokrotnie, np. w weekendy sięgają kilkaset procent 
dopuszczalnej normy ( październik 2012) i kłóci się to z wyzwaniem, że 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. Działania  
związane poprawą jakości powietrza zostały ujęte 
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tworzymy atrakcyjne obszary do zamieszkania, inwestowania i 
wypoczynku, chyba że wyłączymy tzw. trójkąt śmierci Azoty, Blachownia, 
Zdzieszowice. 
Zagadnienie to podobnie jak sprawy Odry powinny być powiązane z 
opracowaną i negocjowaną strategią Europejskiego Ugrupowania 
Współpracy Transgranicznej TRITIA, które tworzą województwa śląskie, 
opolskie, czeski kraj morawskośląski oraz kraj żyliński ze Słowacji. 

w celu operacyjnym 7.2. 

372. BRYGIDA KOLENDA-
ŁABUŚ 
POSEŁ RP 

Strona 103 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 7.1. 
Poprawa stanu 
środowiska poprzez 
rozwój infrastruktury 
technicznej  
Cel operacyjny 
7.2.Wspieranie 
niskoemisyjnej gospodarki 

Proponuję dodanie działania: 
Tworzenie warunków sprzyjających przywróceniu żeglowności Odry, co 
stworzy niskoemisyjną i efektywniejszą energetycznie alternatywę dla 
transportu drogowego 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie:  
Działania związane z wykorzystaniem potencjału 
rzeki Odry zostały ujęte w celu operacyjnym 6.1.  
W oparciu o uwagi złożone w ramach konsultacji 
społecznych, SRWO uzupełniono o dodatkowe 
zapisy dotyczące wykorzystania potencjału rzeki 
Odry.  

373. ZYGMUNT 
MINKIEWICZ OSOBA 
FIZYCZNA 

Strona 103  
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 7.1. 
Poprawa stanu 
środowiska poprzez 
rozwój infrastruktury 
technicznej 

Proponuję skorygowanie do postaci  j.n. : 
„Poprawa stanu środowiska poprzez inteligentny rozwój infrastruktury 
technicznej” 

• budowa, rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci 
elektroenergetycznej, ciepłowniczej, gazowniczej i teletechnicznej, 

(a dalej już bez zmian)   

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu  
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 
Działania określone w 7 celu strategicznym mają 
na celu poprawę stanu środowiska przyrodniczego. 
Działania dotyczące społeczeństwa 
informacyjnego, w tym infrastruktury 
teletechnicznej uwzględnia cel operacyjny 5.2. 

374. WFOŚIGW W OPOLU Strona 103 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 7.1. 

- propozycja zmian zapisów oraz dodanie w Celu operacyjnym 7.1.: 
(zmiana zapisów 2 ppkt. – budowa, rozbudowa i modernizacja sieci 
wodociągowych, stacji uzdatniania wody, sieci kanalizacyjnych i 
oczyszczalni ścieków); 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
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Poprawa stanu 
środowiska poprzez 
rozwój infrastruktury 
technicznej 
 

( dodanie 4 ppkt. – zwiększenie udziału odzysku, w szczególności 
recyklingu odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki (tj. szkło, metale, 
tworzywa sztuczne, papier i tektura)); 
(dodanie 5 ppkt. – rozwiązanie problemu PCB, azbestu i 
przeterminowanych środków ochrony roślin oraz zwiększenie ilości 
zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w 
strumieniu odpadów komunalnych ); 

Uzasadnienie: 
W SRWO uzupełniono zapisy w zakresie 
infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej 
w zaproponowanym brzmieniu. Natomiast nie 
uwzględniono zagadnień związanych z gospodarką 
odpadami gdyż są one szeroko ujęte 
w zaktualizowanym w 2012 r. Planie Gospodarki 
Odpadami dla Województwa Opolskiego.  

375. OPOLSKI 
PAŃSTWOWY 
WOJEWÓDZKI 
INSPEKTOR 
SANITARNY 

Strona 95 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Strategiczny 7 Wysoka 
jakość środowiska   

Cel strategiczny 7 Wysoka jakość środowiska powinien zawierać również 
cele wyznaczone w dokumencie strategicznym „Program oczyszczania 
Kraju z Azbestu na lata 2008-2032”. 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Kwestie obejmujące zagadnienia związane 
z oczyszczaniem z azbestu zostały ujęte 
w zaktualizowanym w 2012 r. Planie Gospodarki 
Odpadami dla Województwa Opolskiego.  
Działania  dotyczące wspierania aktywnej edukacji 
ekologicznej zostały zawarte w opisie 7 celu 
strategicznego. 

376. GMINA STRZELCE 
OPOLSKIE 

Strona 103-104 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 7.1. 
Poprawa stanu 
środowiska poprzez 
rozwój infrastruktury 
technicznej 
Cel operacyjny 7.5 
Przeciwdziałanie i 
usuwanie skutków 
zagrożeń naturalnych i 
cywilizacyjnych  

Do celu operacyjnego 7.1. lub 7.5. dopisać działanie: 
- Wspieranie budowy obwodnic miast jako ochrony mieszkańców przed 
hałasem komunikacyjnym  
 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu  
 
Uzasadnienie: 
Działania związane z budową infrastruktury 
drogowej zostały ujęte w 6 celu strategicznym. 
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377. REGIONALNY 
DYREKTOR OCHRONY 
ŚRODOWISKA 

Strona 103 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 7.2. 
Wspieranie 
niskoemisyjnej gospodarki 

W celu operacyjnym 7.2. Wspieranie niskoemisyjnej gospodarki 
proponuje się zmianę w poniższym zakresie: 
działanie pn.: rozwój energetyki opartej na OZE, w szczególności energii z 
biomasy, wiatru, wody, ciepła z ziemi i słońca. 
zmiana na zapis: rozwój energetyki opartej na OZE, w szczególności 
energii z biomasy, wiatru, wody, ciepła z ziemi i słońca prowadzony bez 
szkody dla różnorodności biologicznej i krajobrazu. 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 
Rozwój OZE prowadzony jest w oparciu o wytyczne 
planu zagospodarowania 
przestrzennego województwa oraz dokumenty 
planistyczne szczebla lokalnego (studia 
uwarunkowań oraz miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego), 
uwzględniające uwarunkowania środowiskowe 
lokalizowanych inwestycji energetycznych. 

378. WFOŚIGW W OPOLU Strona 103 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 7.2. 
Wspieranie 
niskoemisyjnej gospodarki 
 

- propozycja dodania zapisów w Celu operacyjnym 7.2.: 
(dodanie 7 ppkt. – zmniejszenie emisji komunikacyjnej, zwłaszcza na 
obszarach zurbanizowanych) 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Propozycja nie mieści się ściśle w pojęciu 
gospodarki niskoemisyjnej. Wpisuje się ona 
w działania: „rozwój innowacyjnych technologii 
niskoemisyjnych” oraz „poprawa jakości powietrza 
– wdrażanie programów ochrony powietrza”  oraz 
w działania celu operacyjnego 6.3.  

379. GMINA KĘDZIERZYN-
KOŹLE, URZĄD 
MIASTA KĘDZIERZYN-
KOŹLE 

CEL STRATEGICZNY 7 
Strona 103 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 7.2. 

Dopisać rozwój systemu monitoringu jakości powietrza w miastach 
charakteryzujących się przekroczonymi wskaźnikami norm. 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu oraz 
poziom szczegółowości zapisów dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
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Wspieranie 
niskoemisyjnej gospodarki  

Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 
Działania związane z rozwojem narzędzi 
monitoringu  są ujęte w celu operacyjnym 7.5. 

380. STOWARZYSZENIE NA 
RZECZ TRWAŁEGO I 
ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU „ZIELONA 
ZIEMIA” Z SIEDZIBĄ W 
PRÓSZKOWIE 

Strona 103.  
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 7.3. 
Kształtowanie systemu 
przyrodniczego, ochrona 
krajobrazu 
i bioróżnorodności 

Dopisanie: „Trwała ochrona terenu posiadającego zasoby przyrodnicze o 
charakterze historycznym  i  zabytkowym po przez utworzenie ogrodu 
botanicznego”  
Uzasadnienie jest zawarte w „Studium zasobów przyrodniczych, 
krajobrazowych i kulturowych zespołu parkowo-zabytkowego w 
Pomologii w gminie Prószków wraz z przyległymi gruntami”, 
przedłożonym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w 
2008 roku. 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Działanie w celu operacyjnym 7.3. otrzymuje 
brzmienie:  „ochrona zagrożonych siedlisk 
i gatunków in-situ, w tym na obszarach wodno-
błotnych, w lasach i w przestrzeni rolniczej, jak 
również ochrona zagrożonych gatunków ex-situ, 
poprzez m.in. utworzenie ogrodów botanicznych”. 

381. ZESPÓŁ OPOLSKICH 
PARKÓW 
KRAJOBRAZOWYCH  
IRENEUSZ HEBDA 

Strona 103 
Rozdział 4.3.”Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 7.3. 
Kształtowanie systemu 
przyrodniczego, ochrona 
krajobrazu i 
bioróżnorodności 

W pozycji 
CEL OPERACYJNY 7.3. Kształtowanie systemu przyrodniczego, ochrona 
krajobrazu i bioróżnorodności: 
zmienić: 

• ochrona zagrożonych siedlisk i gatunków na obszarach wodno-
błotnych, w lasach liściastych oraz w przestrzeni rolniczej, 

na: 

• ochrona zagrożonych siedlisk i gatunków, szczególnie na obszarach 
wodno-błotnych, w lasach liściastych oraz w przestrzeni rolniczej, 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Działanie w celu operacyjnym 7.3. otrzymuje 
brzmienie:  „ochrona zagrożonych siedlisk 
i gatunków in-situ, w tym na obszarach wodno-
błotnych, w lasach i w przestrzeni rolniczej, jak 
również ochrona zagrożonych gatunków ex-situ, 
poprzez m.in. utworzenie ogrodów botanicznych”. 

382. ZESPÓŁ OPOLSKICH 
PARKÓW 
KRAJOBRAZOWYCH  
IRENEUSZ HEBDA 

Strona 103 
Rozdział 4.3.”Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 7.3. 
Kształtowanie systemu 
przyrodniczego, ochrona 
krajobrazu i 
bioróżnorodności 

W pozycji 
CEL OPERACYJNY 7.3. Kształtowanie systemu przyrodniczego, ochrona 
krajobrazu i bioróżnorodności: 
dodać działania: 

• ograniczanie rozprzestrzeniania się populacji gatunków obcego 
pochodzenia, w tym szczególnie zagrażających gatunkom rodzimym, 

• zachowanie i odtwarzanie charakterystycznych układów zadrzewień, 
w tym alei przydrożnych, 

• utrzymanie powierzchni dotychczas występującej mozaikowatości 

Uwaga uwzględniona 
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środowiskowej, 

383. REGIONALNY 
DYREKTOR OCHRONY 
ŚRODOWISKA 

Strona 103 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 7.3. 
Kształtowanie systemu 
przyrodniczego, ochrona 
krajobrazu i 
bioróżnorodności  
 

Proponuje się weryfikację niektórych z zaproponowanych zapisów: 
A. działanie pn: optymalizacja i rozwój obszarów węzłowych systemu 

przyrodniczego, obejmującego obszarowe formy ochrony przyrody i 
ostoje europejskie sieci ekologicznej Natura 2000. 

zmiana zapisu na: wzmocnienie i rozwój obszarów chronionych, w tym 
obszarów Natura 2000. 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie:  
Działanie w celu operacyjnym 7.3. otrzymuje 
brzmienie:  „wzmocnienie i rozwój obszarów 
węzłowych systemu przyrodniczego, obejmującego 
istniejące i projektowane formy ochrony przyrody, 
w tym ostoje europejskiej sieci ekologicznej Natura 
2000”. 

384. REGIONALNY 
DYREKTOR OCHRONY 
ŚRODOWISKA 

Strona 103 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 7.3. 
Kształtowanie systemu 
przyrodniczego, ochrona 
krajobrazu i 
bioróżnorodności  
 

B. działanie pn: ochrona zagrożonych siedlisk i gatunków na obszarach 
wodno-błotnych,  
w lasach liściastych oraz w przestrzeni rolniczej. 

zmiana zapisu na: utrzymywanie i przywracanie do stanu właściwego 
zasobów  
i składników przyrody, w szczególności siedlisk przyrodniczych i 
gatunków na obszarach Natura 2000. 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Działanie w celu operacyjnym 7.3. otrzymuje 
brzmienie:  „ochrona zagrożonych siedlisk 
i gatunków in-situ, w tym na obszarach wodno-
błotnych, w lasach i w przestrzeni rolniczej, jak 
również ochrona zagrożonych gatunków ex-situ, 
poprzez m.in. utworzenie ogrodów botanicznych”. 

385. REGIONALNY 
DYREKTOR OCHRONY 
ŚRODOWISKA 

Strona 103 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 7.3. 
Kształtowanie systemu 
przyrodniczego, ochrona 
krajobrazu i 
bioróżnorodności  
 

C. działanie pn: ochrona krajobrazu naturalnego i kulturowego 
województwa, zgodnie z Europejską Konwencją Krajobrazową.  
zmiana zapisu na: uwzględnienie krajobrazu naturalnego i 
kulturowego, jako istotnego elementu jakości życia człowieka i 
zapewnienie jego ochrony. 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Działanie w celu operacyjnym 7.3 otrzymuje 
brzmienie:  „ochrona krajobrazu naturalnego 
i kulturowego regionu zgodna z warunkami 
określonymi w Europejskiej Konwencji 
Krajobrazowej” 
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386. REGIONALNY 
DYREKTOR OCHRONY 
ŚRODOWISKA 

Strona 103 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 7.3. 
Kształtowanie systemu 
przyrodniczego, ochrona 
krajobrazu i 
bioróżnorodności  

D. W związku z tym, że najkorzystniejsze wydaje się tworzenie zielonej 
infrastruktury już na etapie planowania przestrzennego proponuje się 
rozszerzyć ww. cel o:  
działanie pn.: oszczędne gospodarowanie gruntami oraz kształtowanie 
struktur przestrzennych uwzględniających istniejące powiązania i 
korzystne dla tworzenia nowych połączeń pomiędzy obszarami 
przyrodniczymi. 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 
Zielona infrastruktura obejmuje zarówno obiekty 
o charakterze „inżynierskim” (przejścia, przepusty 
itp. nadziemne i podziemne dla migracji fauny 
i flory) , jak i korytarze ekologiczne, wskazywane 
w planie zagospodarowania przestrzennego 
województwa, studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego oraz 
miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego. 

387. REGIONALNY 
DYREKTOR OCHRONY 
ŚRODOWISKA 

Strona 103 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 7.3. 
Kształtowanie systemu 
przyrodniczego, ochrona 
krajobrazu i 
bioróżnorodności  

E. W związku z tym, że inwazja gatunków obcego pochodzenia stanowi 
jedno z ważniejszych zagrożeń różnorodności biologicznej proponuje 
się rozszerzyć ww. cel o: 
działanie pn.: kontrola występowania, ograniczenie lub eliminacja 
gatunków obcych wykazujących silne cechy inwazyjności. 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Działanie w celu operacyjnym 7.3 otrzymuje 
brzmienie:  „ograniczanie rozprzestrzeniania się 
populacji gatunków obcego pochodzenia, w tym 
szczególnie zagrażających gatunkom rodzimym”. 

388. REGIONALNY 
DYREKTOR OCHRONY 
ŚRODOWISKA 

Strona 103 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 7.3. 
Kształtowanie systemu 
przyrodniczego, ochrona 
krajobrazu i 
bioróżnorodności  

F. W związku z ważną rolą edukacji ekologicznej społeczeństwa 
proponuje się rozszerzyć ww. cel o: 
działanie pn.: podniesienie świadomości przyrodniczej społeczeństwa 
poprzez aktywną edukację. 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 
Zapisy opisu 7 celu strategicznego uzupełniono 
o zagadnienia dotyczące edukacji ekologicznej. 
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389. STOWARZYSZENIE 
LOKALNA GRUPA 
DZIAŁANIA „DOLINA 
STOBRAWY” 

Strona 103 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 7.3 
Kształtowanie systemu 
przyrodniczego, ochrona 
krajobrazu i 
bioróżnorodności  

W działaniu „ochrona zagrożonych siedlisk i gatunków na obszarach…” 
proponujemy zastąpić „w lasach liściastych” sformułowaniem „w lasach” 
ponieważ obecny zapis wyklucza dość dużą powierzchnię lasów iglastych 
znajdujących się na terenie województwa. 
Ponadto jedynym wskaźnikiem dla celu operacyjnego 7.3 jest wskaźnik, 
który zakłada, że powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych 
prawnie chronionych nie zmieni się. Jest to mało optymistyczne podejście 
i raczej nastawione na stagnację niż na wsparcie ochrony przyrody. 
Dlatego wskaźnik ten powinien zakładać wzrost. Proponowane inne 
wskaźniki dotyczące ochrony przyrody to: 

• Wzrost lesistości województwa opolskiego 

• Wzrost liczby zrealizowanych projektów na rzecz ochrony przyrody 
lub wzrost wartości zrealizowanych projektów na rzecz ochrony 
Przyrody 

• Liczba i/lub powierzchnia nowoutworzonych form ochrony przyrody 
(np. użytki ekologiczne, pomniki przyrody, a nie tylko rezerwaty i parki 
narodowe). 

• Wzrost liczby osób odwiedzających obiekty o znacznej wartości 
krajobrazowej i/lub przyrodniczej (np. parki krajobrazowe). 

Proponujemy dopisać do podmiotów zaangażowanych w realizację celu 
strategicznego 7 organizacje pozarządowe 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Działanie w celu operacyjnym 7.3. otrzymuje 
brzmienie:  „ochrona zagrożonych siedlisk 
i gatunków in-situ, w tym na obszarach wodno-
błotnych, w lasach i w przestrzeni rolniczej, jak 
również ochrona zagrożonych gatunków ex-situ, 
poprzez m.in. utworzenie ogrodów botanicznych”. 
Wskaźniki w 7 celu strategicznym zostały 
zweryfikowane w oparciu o uwagi złożone 
w ramach konsultacji społecznych.   

390. REGIONALNA RADA 
OCHRONY PRZYRODY 

Strona 103 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 7.3. 
Kształtowanie systemu 
przyrodniczego, ochrona 
krajobrazu i 
bioróżnorodności  
 

Wnioskuje się o zmianę tytułu zadania 3 Celu Operacyjnego 7.3., które 
powinno uzyskać brzmienie „ochrona zagrożonych siedlisk i gatunków, w 
tym w szczególności na obszarach wodnobłotnych, leśnych oraz w 
przestrzeni rolniczej”. Obecne tytuł tego zadania nie chroni siedlisk i 
gatunków leśnych poza lasami liściastymi oraz wielu innych nie 
związanych z terenami rolniczymi, wodnobłotnymi i lasami liściastymi, np. 
siedlisk źródlisk, muraw kserotermicznych oraz napiaskowych, a także 
innych. 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Działanie w celu operacyjnym 7.3. otrzymuje 
brzmienie:  „ochrona zagrożonych siedlisk 
i gatunków in-situ, w tym na obszarach wodno-
błotnych, w lasach i w przestrzeni rolniczej, jak 
również ochrona zagrożonych gatunków ex-situ, 
poprzez m.in. utworzenie ogrodów botanicznych”. 
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391. REGIONALNA RADA 
OCHRONY PRZYRODY 

Strona 103 
Rozdział 4.3 „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 7.3. 
Kształtowanie systemu 
przyrodniczego, ochrona 
krajobrazu i 
bioróżnorodności 

Wnioskuje się o zmianę tytułu zadania 5 Celu Operacyjnego 7.3., które 
powinno uwzględniać oprócz krajobrazów kulturowych również 
krajobrazy naturalne. W tym celu wnioskuje się dopisanie po słowie 
„krajobrazami” słowa „naturalnymi”, lub wykreślenie słowa 
„kulturowymi” (wówczas zostanie tylko krajobraz jako całość, 
uwzględniający zarówno aspekty naturalne, jak i kulturowe). 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Działanie w celu operacyjnym 7.3 otrzymuje 
brzmienie:  „ochrona krajobrazu naturalnego 
i kulturowego regionu zgodna z warunkami 
określonymi w Europejskiej Konwencji 
Krajobrazowej” 

392. REGIONALNA RADA 
OCHRONY PRZYRODY 

Strona 103 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 7.3. 
Kształtowanie systemu 
przyrodniczego, ochrona 
krajobrazu i 
bioróżnorodności  
 

Wnioskuje się zmianę tytułu zadania 6 Celu Operacyjnego 7.3., na 
„ochrona krajobrazu naturalnego i kulturowego regionu zgodna z 
warunkami określonymi w Europejskiej Konwencji Krajobrazowej”. 
Obecnie jest zapis wiążący ochronę krajobrazu wprost z Europejską 
Konwencją Krajobrazową, która, choć przez Polskę ratyfikowana, nie jest 
jeszcze implementowana i nie stanowi sprawdzającej się w praktyce 
podstawy działań w zakresie ochrony dziedzictwa krajobrazowego. 
Wprowadzenie sformułowania „zgodna z warunkami” pozwala na 
realizację ustaleń konwencji niezależnie od jej pozycji prawnej w Polsce, a 
także na przygotowanie regionu do jej wdrożenia 

Uwaga uwzględniona 

393. REGIONALNA RADA 
OCHRONY PRZYRODY 

Strona 103 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 7.3. 
Kształtowanie systemu 
przyrodniczego, ochrona 
krajobrazu i 
bioróżnorodności  
 

Wnioskuje się o wpisanie do strategii rozwoju regionalnego zapisów 
umożliwiających realizację regionalnego ogrodu botanicznego. Jest to 
działanie tworzące nową jakość o znaczeniu regionalnym,  krajowym i 
europejskim w rozwoju czynnej ochrony roślin, edukacji ekologicznej i 
nauki. Instytucja naukowo-badawczo-edukacyjno-rekreacyjna, jaką jest 
profesjonalny ogród botaniczny, jest jednostką na tyle ważną nie tylko w 
aktywnej ochronie różnorodności florystycznej ale w ogóle w 
funkcjonowaniu edukacji przyrodniczej i podtrzymaniu tożsamości 
regionu, w tym pamięci o pierwszych wyższych uczelniach na Śląsku 
Opolskim (Wyższa Szkoła Leśna, Wyższa Szkoła Rolnicza oraz Królewska 
Akademia Pomologiczna), że zasługuje na werbalne wymienienie nawet w 
stosunkowo ogólnym dokumencie jakim jest strategia. Wychodzi 
naprzeciw odbudowaniu tradycji i utrzymaniu działań konserwatorskich, 
m.in. poprzez tworzenie banku genów roślin typowych dla Niżu 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Działanie w celu operacyjnym 7.3. otrzymuje 
brzmienie:  „ochrona zagrożonych siedlisk 
i gatunków in-situ, w tym na obszarach wodno-
błotnych, w lasach i w przestrzeni rolniczej, jak 
również ochrona zagrożonych gatunków ex-situ, 
poprzez m.in. utworzenie ogrodów botanicznych”. 
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Europejskiego, Wyżyn Polskich i Sudetów (co ma znaczenie 
ponadkrajowe). Jeżeli wpisanie wprost ogrodu botanicznego do strategii 
nie byłoby możliwe proponujemy wprowadzenie do zadań w ramach celu 
operacyjnego 7.3 zadania „ochrona ex situ, inter situ i in situ gatunków 
roślin, zwierząt i siedlisk przyrodniczych”, co może być zrealizowane przez 
rozbudowę trzeciego zadania z wyróżnionych w celu 7.3. 
 

394. REGIONALNA RADA 
OCHRONY PRZYRODY 

Strona 103 
Rozdział 4.3 „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 7.3. 
Kształtowanie systemu 
przyrodniczego, ochrona 
krajobrazu i 
bioróżnorodności  
 

Wnioskuje się o zmianę tytułu zadania pierwszego Celu Operacyjnego 
7.3., które powinno uzyskać brzmienie „optymalizacja i rozwój obszarów 
węzłowych systemu przyrodniczego, obejmującego istniejące i 
projektowane formy ochrony przyrody, w tym ostoje europejskiej sieci 
ekologicznej Natura 2000”. Obecny zapis uznaje za cenne przyrodniczo 
obszary chronione, bez uwzględnienia bardzo często równie cennych 
obszarów projektowanych do ochrony. Powinny one być równoważnie 
traktowane, gdyż odpowiadają za zachowanie dziedzictwa przyrodniczego 
regionu. Są one uwzględnione w planie zagospodarowania 
przestrzennego województwa i programie ochrony środowiska 
województwa. Byłoby to zatem doprowadzenie do zgodności strategii i z 
tymi dokumentami. Obecny zapis zadania wskazuje również, że ostoje 
Natura 2000 nie są formami ochrony przyrody, podczas, gdy zgodnie z 
definicjami prawnymi istniejące w regionie OSO i OZW nimi są.  

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie:  
Działanie w celu operacyjnym 7.3. otrzymuje 
brzmienie:  „wzmocnienie i rozwój obszarów 
węzłowych systemu przyrodniczego, obejmującego 
istniejące i projektowane formy ochrony przyrody, 
w tym ostoje europejskiej sieci ekologicznej Natura 
2000”. 

395. GMINA CISEK Strona 104 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 7.4. 
Racjonalne wykorzystanie 
zasobów naturalnych 

Dopisanie do ostatniego podpunktu nazw oznaczonych w poniższym 
zapisie czcionką wytłuszczoną:  

• ochrona ilości i jakości wód podziemnych, w szczególności zbiornika 
GZWP 333 i 332 oraz zlewni Nysy Kłodzkiej, i Małej Panwi i Odry.   

Uzasadnienie:  
Wydajność ujęcia GZWP 332 >10.000m

3
/h 

Klasa wód GZWP 332 - I kl. 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 
Obszary ochrony wód określone zostały 
precyzyjnie w obowiązującym planie 
zagospodarowania przestrzennego województwa 
opolskiego oraz programie ochrony środowiska. 
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396. ADAM ULBRYCH  
ZIELONI 2004 

Strona 103 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 7.4. 
Racjonalne wykorzystanie 
zasobów naturalnych 

uzupełnić zapis: 

• ochrona gleb, w szczególności torfowych i murszowych przed 
przeznaczaniem na cele inne niż trwałe użytki zielone, niekorzystnymi 
procesami geodynamicznymi (erozja wietrzna, wodna i liniowa) lub 
zanieczyszczeniami, 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie:  
Działanie w celu operacyjnym 7.4 otrzymuje 
brzmienie: „ochrona gleb, w szczególności 
o najwyższych klasach bonitacyjnych oraz gleb 
organicznych, przed  przeznaczaniem na cele nie 
związane z naturalnymi predyspozycjami, 
procesami geodynamicznymi (erozja wietrzna, 
wodna, liniowa) lub zanieczyszczeniami” 

397. ADAM ULBRYCH  
ZIELONI 2004 

Strona 103 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 7.4. 
Racjonalne wykorzystanie 
zasobów naturalnych 

uzupełnić zapis: 

• rekultywacja, rewitalizacja i renaturyzacja terenów zdegradowanych, 
zdewastowanych i przekształconych antropogenicznie, w tym 
szczególności dolin rzecznych 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie:  
Działanie w celu operacyjnym 7.4 otrzymuje 
brzmienie:  „rekultywacja, rewitalizacja 
i renaturyzacja terenów zdegradowanych, 
zdewastowanych i przekształconych 
antropogenicznie, w tym w szczególności terenów 
poeksploatacyjnych oraz dolin rzecznych” 

398. ADAM ULBRYCH  
ZIELONI 2004 

Strona 103 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 7.4. 
Racjonalne wykorzystanie 
zasobów naturalnych 

uzupełnić zapis: 

• ochrona ilości i jakości wód powierzchniowych i podziemnych, w 
szczególności zbiornika GZWP 333 oraz zalewni Nysy Kłodzkiej i Małej 
Panwi. 

 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie:  
Działanie w celu operacyjnym 7.4 otrzymuje 
brzmienie:  „ochrona ilości i jakości wód 
podziemnych i powierzchniowych, na obszarach 
GZWP 333 oraz w dorzeczu Odry” 

399. ADAM ULBRYCH  
ZIELONI 2004 

Strona 103 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 7.5 

uzupełnić zapis: 

• budowa polderów w dolinie Odry oraz budowa zbiorników 
wielofunkcyjnych i systemów mikro retencji 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie:  
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Rozdział 4. Poziomy planowania rozwoju województwa 

Przeciwdziałanie i 
usuwanie skutków 
zagrożeń naturalnych i 
cywilizacyjnych 

Działanie w celu operacyjnym 7.5 otrzymuje 
brzmienie:  „wdrożenie działań ochrony 
przeciwpowodziowej (m.in. zwiększenie otwartych 
przestrzeni rzek, spowolnienie odpływu wód 
wezbraniowych i opadowych, zwiększenie retencji 
naturalnej oraz mikroretencji leśnej)”. 

400. ADAM ULBRYCH  
ZIELONI 2004 

Strona 103 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 7.5 
Przeciwdziałanie i 
usuwanie skutków 
zagrożeń naturalnych i 
cywilizacyjnych 

uzupełnić zapis: 

• doposażenie jednostek państwowej i ochotniczych straży pożarnych, 
spółek wodnych w niezbędny sprzęt do usuwania skutków klęsk 
żywiołowych i zagrożeń cywilizacyjnych, 

 

Uwaga uwzględniona 

401. KOMENDA 
WOJEWÓDZKA 
POLICJI W OPOLU 
JOANNA WYSOCKA 

Strona 104 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 7.5 
Przeciwdziałanie i 
usuwanie skutków 
zagrożeń cywilizacyjnych 

Propozycja uzupełnienia zapisu: 

• doposażenie jednostek państwowej i ochotniczej straży pożarnych 
oraz policji w niezbędny sprzęt do usuwania skutków klęsk 
żywiołowych i zagrożeń cywilizacyjnych. 

Uwaga uwzględniona  

402. REGIONALNY 
DYREKTOR OCHRONY 
ŚRODOWISKA 

Strona 104 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Oczekiwania wobec 
administracji  

W akapicie oczekiwania wobec administracji rządowej, należy 
uwzględnić nie tylko zmianę ustawy o ochronie przyrody, jako narzędzia 
do ochrony ładu przestrzennego opartego na zasadach Europejskiej 
Konwencji Krajobrazowej, lecz również ustawy  o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, jako aktu kształtującego politykę 
przestrzenną. Nie jest bowiem przesądzone, że Konwencja Krajobrazowa 
zostanie skonsumowana wyłącznie w ustawie o ochronie przyrody 

Uwaga uwzględniona 
 
Komentarz:  
Dopisano: „aktualizacja ustawy o ochronie 
przyrody oraz ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym …” 

403. REGIONALNA RADA 
OCHRONY PRZYRODY 

Strona 104 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel strategiczny 7. 
Wysoka jakość 

Wnioskuje się o wytyczenie nowego celu operacyjnego 7.5 
Retencjonowanie wody, obejmującego zadania: „tworzenie systemów 
umożliwiających retencjonowanie ścieków opadowych z terenów 
zurbanizowanych oraz ich odzyskiwanie” oraz „zwiększenie retencji 
naturalnej i mikroretencji na terenach rolnych i leśnych”. 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
W celu operacyjnym 7.5. Przeciwdziałanie 
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środowiska  
 

 i usuwanie skutków zagrożeń naturalnych 
i cywilizacyjnych uwzględniono nowe działanie 
w następującym brzmieniu: „tworzenie systemów 
umożliwiających retencjonowanie ścieków 
opadowych z terenów zurbanizowanych oraz ich 
odzyskiwanie”. 
Zwiększenie retencji naturalnej i mikroretencji 
ujęto w działaniu „wdrożenie działań ochrony 
przeciwpowodziowej (m.in. zwiększenie otwartych 
przestrzeni rzek, spowolnienie odpływu wód 
wezbraniowych i opadowych, zwiększenie retencji 
naturalnej oraz mikroretencji leśnej)”. 

404. REGIONALNA RADA 
OCHRONY PRZYRODY 

Strona 104 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel strategiczny 7. 
Wysoka jakość 
środowiska  
 

Wnioskuje się o wytyczenie nowego celu operacyjnego 7.6 
„Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec środowiska 
poprzez edukację ekologiczną” z zadaniami: „budowa i rozbudowa i 
modernizacja bazy i infrastruktury edukacyjnej”, „tworzenie oraz 
realizacja projektów i programów edukacji ekologicznej” oraz 
„organizacja i realizacja działań promujących ochronę środowiska i 
zdrowy tryb życia”, 
 

Uwaga uwzględniona częściowo  
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentów  
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych 
Działania  dotyczące wspierania aktywnej edukacji 
ekologicznej zostały zawarte w opisie 7 celu 
strategicznego. 

405. BRYGIDA KOLENDA-
ŁABUŚ 
POSEŁ RP 

Strona 104 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 7.4. 
Racjonalne wykorzystanie 
zasobów naturalnych 

Proponuję dodanie zadania: 
Wykorzystanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych rzeki Odry dla 
rozwoju turystyki rzecznej 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
W oparciu o uwagi złożone w ramach konsultacji 
społecznych w SRWO wzmocnione zostały zapisy 
dotyczące wykorzystania potencjału rozwojowego 
rzeki Odry.  

406. ZARZĄD I RADA 
POWIATU 
BRZESKIEGO 

Strona 104 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 

Proponujemy zmianę zapisu w następującej treści: „budowa, 
modernizacja i konserwacja podstawowych i szczegółowych urządzeń 
melioracyjnych w szczególności w północno- zachodniej części 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentów  
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PLATFORMY 
OBYWATELSKIEJ RP 

Cel operacyjny 7.5. 
Przeciwdziałanie i 
usuwanie skutków 
zagrożeń naturalnych i 
cywilizacyjnych 

Województwa.”  
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 

407. GMINA TURAWA Strona 104 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 7.5. 
Przeciwdziałanie i 
usuwanie skutków 
zagrożeń naturalnych i 
cywilizacyjnych 

Uzupełnienie celu operacyjnego o następujący zapis: Rekultywacja i 
rewitalizacja sztucznych zbiorników retencyjnych pełniących funkcje 
turystyczne 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentów  
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 
Zagadnienie ujęte jest w celu operacyjnym 7.4.  

408. RADA DZIELNICY 
GROTOWICE 

Strona 104 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 7.5. 
Przeciwdziałanie i 
usuwanie skutków 
zagrożeń naturalnych i 
cywilizacyjnych 

Tekst zapisu: „dokończenie budowy i modernizacji niezbędnych wałów 
przeciwpowodziowych” 
Propozycja zmiany: „ Podjęcie skutecznych działań w celu zapewnienia 
dokończenia budowy i modernizacji niezbędnych wałów 
przeciwpowodziowych” 
Opolszczyzna nadal zagrożona jest powodzią, ponieważ podejmowane 
działania są opieszale realizowane lub są odsuwane w czasie. 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentów  
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 

409. GMINA TURAWA Strona 104 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Oczekiwania wobec 
administracji rządowej 

Uzupełnienie punktu Oczekiwania wobec administracji rządowej o zapis: 
Podjęcie działań zmierzających do rekultywacji i rewitalizacji sztucznych 
zbiorników retencyjnych pełniących funkcję turystyczną, stanowiące 
własność Skarbu Państwa 

Uwaga nieuwzględniona. 
Kryterium: uwarunkowania opracowania 
dokumentu 
 
Uzasadnienie:  
Utrzymanie i rozwój funkcji turystycznych 
zbiorników retencyjnych nie są przedmiotem 
polityki wodnej państwa. 

410. ZYGMUNT 
MINKIEWICZ OSOBA 
FIZYCZNA 

Strona 104 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 7.5. 

Proponuję uzupełnienie akapitem o treści: egzekwowanie poprawnego 
utrzymania stanu technicznego spławnych odcinków rzek i kanałów, 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: uwarunkowania opracowania 
dokumentu 
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Przeciwdziałanie i 
usuwanie skutków 
zagrożeń naturalnych i 
cywilizacyjnych 

Uzasadnienie: 
Poruszane zagadnienie pozostaje poza sferą 
oddziaływania samorządu województwa. 

411. ZYGMUNT 
MINKIEWICZ OSOBA 
FIZYCZNA 

Strona 104 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Oczekiwania wobec 
administracji rządowej 

Podjęcie prac nad Prawem Budowlanym, które przyblokuje 
rozbudowywanie pajęczyny sieciowej, zdefiniuje pojęcie 
wielofunkcyjnego kanału infrastrukturalnego, itd., itp. 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentów  
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych 

412. WFOŚIGW W OPOLU Strona 104 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 7.5. 
Przeciwdziałanie i 
usuwanie skutków 
zagrożeń naturalnych i 
cywilizacyjnych 

propozycja dodania zapisów w Celu operacyjnym 7.5.: 
(dodanie 9 ppkt.- zmniejszenie negatywnego oddziaływania hałasu na 
człowieka i środowisko). 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentów  
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych 

413. ZESPÓŁ OPOLSKICH 
PARKÓW 
KRAJOBRAZOWYCH 
IRENEUSZ HEBDA 

Strona 104 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel strategiczny 7 Wysoka 
jakość środowiska 

Dodać cel i działania: 
CEL OPERACYJNY 7.6. Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec 
środowiska poprzez edukację ekologiczną: 

• budowa, rozbudowa i modernizacja bazy i infrastruktury edukacyjnej, 

• tworzenia i realizacja projektów i programów edukacyjnych, 

• organizacja imprez edukacyjnych, konferencji i kampanii promujących 
ochronę środowiska i zdrowy tryb życia, 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentów  
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych 
Działania  dotyczące wspierania aktywnej edukacji 
ekologicznej zostały zawarte w opisie 7 celu 
strategicznego.  

414. ZESPÓŁ OPOLSKICH 
PARKÓW 
KRAJOBRAZOWYCH  
IRENEUSZ HEBDA 

Strona 104 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 7.4. 

W pozycji 
CEL OPERACYJNY 7.4. Racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych 
zmienić: 

• ochrona ilości i jakości wód podziemnych, w szczególności zbiornika 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
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Racjonalne wykorzystanie 
zasobów naturalnych 

GZWP 333 oraz zalewni Nysy Kłodzkiej i Małej Panwi. 
na: 

• ochrona ilości i jakości wód podziemnych i powierzchniowych, w 
szczególności zbiornika GZWP 333, zlewni Nysy Kłodzkiej, Małej 
Panwi oraz Odry. 

Działanie w celu operacyjnym 7.4 otrzymało 
brzmienie: „ochrona ilości i jakości wód 
podziemnych i powierzchniowych na obszarach 
GZWP 333 oraz w dorzeczu Odry”. 

415. DEPARTAMENT 
OCHRONY 
ŚRODOWISKA 

Strona 104 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 7.5. 
Przeciwdziałanie i 
usuwanie skutków 
zagrożeń naturalnych i 
cywilizacyjnych 

Niezbędne jest wykreślenie słowa „wielofunkcyjnych” w czwartym 
działaniu w celu operacyjnym 7.5 

Uwaga uwzględniona 

416. STOWARZYSZENIE 
LOKALNA GRUPA 
DZIAŁANIA „DOLINA 
STOBRAWY” 

Strona 104 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 7.5. 
Przeciwdziałanie i 
usuwanie skutków 
zagrożeń naturalnych i 
cywilizacyjnych 

Proponujemy dopisać kolejne działanie: 
Doposażenie spółek wodnych w niezbędny sprzęt do wykonywania prac 
melioracyjnych w celu przeciwdziałania powodziom i podtopieniom. 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentów 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 

417. POWIAT GŁUBCZYCKI 
WICESTAROSTA 
PIOTR SOCZYŃSKI 

Strona 104 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 7.5. 
Przeciwdziałanie i 
usuwanie skutków 
zagrożeń naturalnych i 
cywilizacyjnych 

Uzupełnienie celu operacyjnego o poniższy zapis: 

• współpraca transgraniczna w realizacji zadań przeciwpowodziowych 
na rzece Opawicy i Opawie (rzeka graniczna z Czechami- wymaga 
wspólnych działań Polski i Czech) 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Działanie w celu operacyjnym 7.5 otrzymało  
brzmienie: „podejmowanie starań na rzecz 
budowy zbiorników przeciwpowodziowych 
w ościennych województwach zwiększających 
bezpieczeństwo województwa opolskiego oraz 
rozwój współpracy transgranicznej w realizacji 
zadań przeciwpowodziowych” 
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418. GMINA CISEK Strona 104 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 7.4. 
Racjonalne wykorzystanie 
zasobów naturalnych 

wykreślenie części zapisu podpunktu oznaczonego czcionką 
wytłuszczoną:  

• Ochrona gleb, w szczególności o najwyższych klasach bonitacyjnych 
przed przeznaczeniem na cele niezwiązane z produkcją rolną, 
niekorzystnymi procesami geodynamicznymi (erozja wietrzna, wodna 
i liniowa) lub zanieczyszczeniami,  

Uzasadnienie:  
Jednym z kilku największych przeszkód rozwoju inwestycji (poza 
zagrożeniem powodziowym) jest zbyt kosztowna procedura odrolnienia 
terenów.  
Nie należy zezwalać na wdzieranie się przemysłu w typowo rolne bądź 
ekologiczne obszary ale należy umożliwić rozwój gminom wiejskim 
gospodarującym na terenach o  klasach bonitacyjnych  III i niższych 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Działanie celu operacyjnego 7.4 otrzymało 
brzmienie: „ochrona gleb, w szczególności 
o najwyższych klasach bonitacyjnych oraz gleb 
organicznych, przed przeznaczaniem na cele nie 
związane z naturalnymi predyspozycjami, 
procesami geodynamicznymi (erozja wietrzna, 
wodna, liniowa) lub zanieczyszczeniami”. 

419. GMINA CISEK Strona 104 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 7.5. 
Przeciwdziałanie i 
usuwanie skutków 
zagrożeń naturalnych i 
cywilizacyjnych 

Dopisanie podpunktu o treści:  

• zakup agregatów pompowych dużej wydajności na przepompownie 
wałowe (rzeka Dzielniczka – przepompownia Cisek Bełk, rzeka Cisek – 
przepompownia Landzmierz Wyspa Golka – Przepompownia 
Kędzierzyn – Koźle 

Uzasadnienie:  
Budowa obwałowania zabezpiecza tereny zalewowe przed wodą 
powodziową tranzytową, skutecznie jednak uniemożliwia wpłynięcie do 
tak obwałowanego koryta (międzywala) wodzie powodziowej własnej 
pochodzącej ze zlewni wszystkich dopływów Odry na obszarze naszego 
województwa.  
Jeżeli nie przepompujemy wody własnej to pomimo budowy milionowych 
inwestycji jakimi są wały przeciwpowodziowe nie unikniemy potężnych 
zniszczeń.  
Agregaty pompowe muszą zostać odpowiednio dobrane do wielkości 
zlewni dopływu Odry jednak należy podać orientacyjnie że wydajność 
powinna przekraczać 1000 l/s (60.000 l/min). Koszt zakupu jednej pompy 
kontenerowej przekracza milion euro (bez samochodu ciężarowego z 
przyczepą do transportu). Przykładowe agregaty pompowe to:  
1. MC S SIGMA 24-550 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych.  
Obszary ochrony wód określone zostały w Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Opolskiego oraz w Programie Ochrony Środowiska. 
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2. MC S SIGMA 20-1500 

420. ZESPÓŁ OPOLSKICH 
PARKÓW 
KRAJOBRAZOWYCH  
IRENEUSZ HEBDA 

Strona 104 
Rozdział 4.3.”Cele 
strategiczne” 
 

Dodać: 
CEL OPERACYJNY 7.6. Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec 
środowiska  poprzez edukację ekologiczną 

• budowa, rozbudowa i modernizacja bazy i infrastruktury edukacyjnej, 

• tworzenia i realizacja projektów i programów edukacyjnych, 
organizacja imprez edukacyjnych, konferencji i kampanii promujących 
ochronę środowiska i zdrowy tryb życia, 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentów  
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych 
Działania  dotyczące wspierania aktywnej edukacji 
ekologicznej zostały zawarte w opisie 7 celu 
strategicznego. 

421. BRYGIDA KOLENDA-
ŁABUŚ 
POSEŁ RP 

Strona 105 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Wskaźniki dla realizacji 
celu strategicznego 
 

Proponuję:  
a)dodanie wskaźnika emisji benzenu z wartością docelową zbliżoną do 
średniorocznej wartości dopuszczalnej (5 µg/m³) 
b) poziom odzysku odpadów komunalnych a nie udział selektywnie 
zbieranych odpadów winien stanowić wartość docelową i powinna być 
ona ustalona zgodnie z wyznaczonym na rok 2020 poziomem recyklingu i 
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami (dot. 
frakcji odpadów komunalnych, odpadów komunalnych inne niż 
niebezpieczne, odpadów budowlanych i rozbiórkowych) 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 
W  SRWO zwraca się uwagę na niekorzystną 
sytuację w zakresie zanieczyszczenia powietrza 
w województwie opolskim. 
Wskaźniki odzysku odpadów komunalnych 
ustalone zostały w Planie Gospodarki Odpadami 
dla Województwa Opolskiego.  

422. ARKADIUSZ NOWAK 
REGIONALNA RADA 
OCHRONY PRZYRODY 

Strona 105 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Wskaźniki dla realizacji 
celu strategicznego 
 

Uzupełnić należy zestaw wskaźników o siedliska 
Wskaźniki są bardzo  ważne, ponieważ nawet jeżeli pewne kwestie nie są 
ujęte wprost w zapisach, to występując jako wskaźniki dają szansę na 
finansowanie działań 

Uwaga uwzględniona 
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423. GMINA STRZELCE 
OPOLSKIE 

Strona 105 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Wskaźniki dla realizacji 
celu strategicznego 

Do wskaźników dodać wskaźnik natężenia ruchu w miastach będących 
„wąskimi gardłami” lub poziom hałasu w centrum tych miast. 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: uwarunkowania opracowania 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Brak danych statystycznych dla weryfikacji 
przedmiotowego wskaźnika, zatem będzie 
niemożliwy do zmierzenia. 

424. REGIONALNA RADA 
OCHRONY PRZYRODY 

Strona 105 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Wskaźniki dla realizacji 
celu strategicznego 
 

Wnioskuje się o dokonanie zmian we wskaźniku powierzchni obszarów 
chronionych ze wskaźnika zachowawczego „nie mniej niż 27,2%” na 
wzrost „ponad 27,2%”. Strategia zakłada wzmocnienie działań 
związanych z ochroną dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, co 
powinno być odzwierciedlone w bardziej „prorozwojowym” wskaźniku. 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Zapis „nie mniej niż 27,2%” zmieniono na zapis 
„wzrost” 
 

425. REGIONALNA RADA 
OCHRONY PRZYRODY 

Strona 105 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Wskaźniki dla realizacji 
celu strategicznego 
 

Wnioskuje się o uzupełnienie system wskaźników o te, które są 
bezpośrednio związane z działaniami dotyczącymi różnorodności 
przyrodniczej. Mogą to być np: 
- liczba gatunków zagrożonych, którym zapewniono lub odtworzono 

właściwy stan ochrony 
- liczba gatunków restytuowanych 
- powierzchnia i/lub liczba zbiorowisk roślinnych zagrożonych, którym 

zapewniono lub odtworzono właściwy stan ochrony 
- liczna gatunków inwazyjnych, które zostały usunięte z terenu 

województwa 
- powierzchnia terenu, która została oczyszczona z gatunków 

inwazyjnych 
Takie zapisy będą komplementarne z zapisami ogólnymi strategii w 
odniesieniu do różnorodności biologicznej i umożliwią w przyszłości 
osiągnięcie celów operacyjnych poprzez realizacje projektów z np. RPO 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
SRWO uzupełniono o następujące wskaźniki:  

−−−− liczba gatunków zagrożonych flory i fauny na 
terenie województwa  

−−−− liczba zbiorowisk roślinnych zagrożonych na 
terenie Województwa 

−−−− liczba gatunków wymarłych flory i fauny na 
terenie województwa 

426. GMINA CISEK Strona 105 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 

Dodanie wiersza (wskaźnika):  
Długość istniejących wałów przeciwpowodziowych na rzece Odrze  
jednostka miary [km] 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
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Wskaźniki dla realizacji 
celu strategicznego 
 

 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych 

427. GMINA CISEK Strona 105 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Wskaźniki dla realizacji 
celu strategicznego 

Dodanie wiersza (wskaźnika):  
Długość wałów przeciwpowodziowych do wybudowania na rzece Odrze   
jednostka miary [km] 

Uwaga nieuwzględniona. 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych 

428. GMINA CISEK Strona 105 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Wskaźniki dla realizacji 
celu strategicznego 
 

Dodanie wiersza (wskaźnika):  
Liczba wyposażanych przepompowni powodziowych na obwałowaniu 
rzeki Odry 
jednostka miary [szt.] 

Uwaga nieuwzględniona. 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych 

429. GMINA CISEK Strona 105 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Wskaźniki dla realizacji 
celu strategicznego 
 

Dodanie wiersza (wskaźnika):  
Liczba agregatów przeciwpowodziowych (o wydajności powyżej 1000 l/s 
na terenie województwa   
jednostka miary [szt.] 

Uwaga nieuwzględniona. 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych 

430. REGIONALNA RADA 
OCHRONY PRZYRODY 

Strona 106 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Podmioty zaangażowane 
w realizację celu 
strategicznego 
 

Wnioskuje się o włączenie do podmiotów zaangażowanych w cel 
strategiczny 7 następujących podmiotów: „Jednostki naukowo-badawcze 
Opolszczyzny” i „NGO’sy”. M.in. Wydział Przyrodniczo-Techniczny UO jest 
fundamentalną bazą rozwoju podstaw naukowych nowoczesnej ochrony 
przyrody i krajobrazu w regionie, jak również poza nim. W innych 
jednostkach (w szczególności Uniwersytetu Opolskiego i Politechniki 
Opolskiej) prowadzi się również badania w zakresie ochrony środowiska 
przyrodniczego regionu. NGO’sy są natomiast podstawowymi 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Lista podmiotów zaangażowanych w realizację celu 
została uzupełniona o zapis: „jednostki naukowo-
badawcze” oraz „organizacje pozarządowe” 
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jednostkami zainteresowanymi w ochroną środowiska przyrodniczego w 
regionie.  

431. ARKADIUSZ NOWAK 
REGIONALNA RADA 
OCHRONY PRZYRODY 

Strona 106 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Podmioty zaangażowane 
w realizację celu 
strategicznego 
 

Należy uzupełnić podmioty o Uniwersytet Opolski Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Lista podmiotów zaangażowanych w realizację celu 
została uzupełniona o zapis: „uczelnie wyższe” 
 

432. KOMENDA 
WOJEWÓDZKA 
POLICJI W OPOLU 
JOANNA WYSOCKA 

Strona 106 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Podmioty zaangażowane 
w realizację celu 
strategicznego 

Propozycja dopisania zapisu: 

• policja 

Uwaga uwzględniona 

433. GMINA KĘDZIERZYN-
KOŹLE, URZĄD 
MIASTA KĘDZIERZYN-
KOŹLE 

Strona 106 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Podmioty zaangażowane 
w realizację celu 
strategicznego 

Wskazać jako „Podmioty zaangażowane w realizację celu strategicznego”, 
również Związek Międzygminny „Czysty Region” z siedzibą w 
Kędzierzynie-Koźlu. 

Uwaga częściowo uwzględniona 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Lista podmiotów zaangażowanych w realizację celu 
została uzupełniona o zapis: „związki 
międzygminne” 

434. GMINA STRZELCE 
OPOLSKIE 

Strona 106 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Podmioty zaangażowane 
w realizację celu 
strategicznego  

Do podmiotów zaangażowanych dopisać: 
- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu 

Uwaga nieuwzględniona. 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Kwestie transportowe poruszane są w 6 celu 
strategicznym. 

435. STOWARZYSZENIE NA 
RZECZ TRWAŁEGO I 

Strona 107 
Rozdział 4.3. „Cele 

Dodać cel strategiczny: środowisko naturalne, przyrodnicze i kulturowe.  
Do tego celu strategicznego przenieść cele operacyjne 7.1 – 7.5 z celu 

Uwaga nieuwzględniona. 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
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ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU „ZIELONA 
ZIEMIA” Z SIEDZIBĄ W 
PRÓSZKOWIE 

strategiczne” 
Cel strategiczny 8 
Konkurencyjna 
aglomeracja opolska 

strategicznego 7. wysoka jakość środowiska. A tym samym wykreślić cel 
strategiczny 7. 
Do celów operacyjnych należy dodać:  

− racjonalne gospodarowanie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego i 
kulturowego;  

− wypracowanie strategii współpracy samorządów z organizacjami 
pozarządowymi, działającymi na rzecz ochrony środowiska 
naturalnego, przyrodniczego i kulturowego;  

− zobligowanie samorządów, będących właścicielami obiektów i 
terenów posiadających walory przyrodnicze, kulturowe i historyczne 
do uwzględnienia ich potencjału i działalności społeczeństwa na ich 
rzecz, zwłaszcza jeśli ma to znaczenie strategiczne w rozwoju 
województwa. Np. zespół parkowo - zabytkowy w Pomologii wraz z 
przyległymi gruntami w gminie Prószków, który jest własnością 
powiatu opolskiego a władze powiatu w żadnym stopniu nie 
uwzględniają działalności organizacji, które od 6 lat próbują nakłonić 
właściciela Pomologii do zmiany sytuacji prawno własnościowej a ten 
dąży do przekwalifikowania prawie całego ternu na cele niezwiązane z 
działalnością ogrodu botanicznego.  

Uzasadnienie jest zawarte w „Studium zasobów przyrodniczych, 
krajobrazowych i kulturowych zespołu parkowo-zabytkowego w 
Pomologii w gminie Prószków wraz z przyległymi gruntami”, 
przedłożonym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w 
2008 roku.  

dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych 

436. ANDRZEJ DEREŃ 
REDAKTOR NACZELNY 
TYGODNIKA 
PRUDNICKIEGO 

Strona 107 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel strategiczny 8 
Konkurencyjna 
aglomeracja opolska 

Rezygnacja lub zmiana CELU STRATEGICZNEGO 8. Konkurencyjna 
aglomeracja opolska. W przypadku zmiany wskazać w celu strategiczną 
rolę Opola – ale wyłącznie w kontekście utrzymania roli nadrzędnej 
funkcjonalnie wobec pozostałej części województwa opolskiego, jako 
ośrodka administracji i usług o zasięgu regionalnym (z jednoczesną 
redukcją funkcji administracyjnej w ramach rozwoju komunikacji 
cyfrowej). Działania stymulujące rozwój gospodarczy należy zapisać w 
strategiach szczegółowych dla miasta Opola i powiatu opolskiego. Funkcja 
Opola jako stolicy województwa sama w sobie jest czynnikiem 

Uwaga nieuwzględniona 
kryterium: uwarunkowania opracowania 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
SRWO to dokument regionalny uwzględniający 
podejście terytorialne prezentowane m.in. 
w krajowych dokumentach strategicznych.  
Realizacja celów strategicznych wskazanych 
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stymulującym rozwój tego ośrodka miejskiego. w SRWO będzie sprzyjać integracji województwa. 
Realizacja celów strategicznych 8-10 zapewni 
osiągnięcie spójności terytorialnej regionu.  
Ponadto cel operacyjny 6.2. będzie służyć 
wzmacnianiu spójności wewnątrzregionalnej. 

437. ANDRZEJ 
JAWOROWICZ 
EMERYT, BYŁY 
PRACOWNIK URZĘDU 
MARSZAŁKOWSKIEGO 
WOJEWÓDZTWA 
OPOLSKIEGO 

Strona 107-108 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel strategiczny 8 
Konkurencyjna 
aglomeracja opolska 
Cel operacyjny 8.1. 
Rozwój i wzmacnianie 
funkcji metropolitalnych 
 

W opisie 8. celu strategicznego jest zapis „Szczególnym obszarem w jakim 
wzmacniane powinny być funkcje metropolitalne są przemysły kreatywne 
i kultura”. 
Sformułowanie jest ułomne stylistycznie. 
1. Cel operacyjny został sformułowany: ”Rozwój i wzmacnianie funkcji 

metropolitalnych” w domyśle Opola. Otóż w literaturze dotyczącej 
rozwoju regionalnego (prof. prof. Gorzelak, Jałowiecki i inni) wyraźnie 
określają warunki i wymagania, jakie powinny charakteryzować 
miasta, aby można było mówić o nich mówić, jako o miastach 
metropolitalnych. Wymagań tych jest dziesięć (vide literatura 
przedmiotu). Opole, jako miasto lub aglomeracja nie spełnia żadnego 
z wymagań. Dlatego też nie można rozwijać lub wzmacniać tego, 
czego nie ma, i niestety jeszcze długo nie będzie. 

2. Niezrozumiały jest zapis, co to są „przemysły kreatywne”, pomimo 
dalszych prób rozwinięcia tego określenia. Można założyć, że każdy 
przemysł może być kreatywny, jeśli będzie miał kreatywnych 
managerów/liderów. 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: uwarunkowania opracowania 
dokumentu oraz spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie:  
SRWO to dokument regionalny uwzględniający 
podejście terytorialne prezentowane m.in. 
w krajowych dokumentach strategicznych.  
Realizacja celów strategicznych wskazanych 
w SRWO będzie sprzyjać integracji województwa. 
Realizacja celów strategicznych 8-10 zapewni 
osiągnięcie spójności terytorialnej regionu.  
Ponadto cel operacyjny 6.2. będzie służyć 
wzmacnianiu spójności wewnątrzregionalnej. 
Pojęcie przemysły kreatywne jest powszechnie 
stosowane w nowoczesnej i innowacyjnej 
gospodarce.  

438. PARTNERSTWO 
BORÓW 
NIEMODLIŃSKICH 
DANIEL PODOBIŃSKI 

Strona 108 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne”   
Cel operacyjny 8.2 Rozwój 
przestrzeni aglomeracji 
wraz ze wzmacnianiem 
powiązań 
instytucjonalnych i 
społecznych 

� wspieranie działań związanych z tworzeniem kreatywnej przestrzeni 
miejskiej 

Propozycja zmiany: dopisanie „i wiejskiej”. Aglomeracja opolska to szereg 
gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, które w dokumencie nie są 
wystarczająco dobrze uwypuklone. 

Uwaga uwzględniona częściowo 
kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie:  
Działanie w celu operacyjnym 8.2 otrzymuje 
brzmienie:  
„wspieranie działań związanych z tworzeniem 
kreatywnej przestrzeni” 
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439. PARTNERSTWO 
BORÓW 
NIEMODLIŃSKICH 
DANIEL PODOBIŃSKI 
 
LGD STOBRAWSKI 
ZIELONY SZLAK 
 
LGD FUNDACJA EURO-
COUNTRY – 
PARTNERSTWO DLA 
ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU OBSZARÓW 
WIEJSKICH 
 
LGD GÓRNA PROSNA 
 
STOWARZYSZENIE 
KRAINA ŚW. ANNY 
 
LGD „ZŁOTA ZIEMIA” 
 

Strona 108 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne”   
Cel operacyjny 8.2 Rozwój 
przestrzeni aglomeracji 
wraz ze wzmacnianiem 
powiązań 
instytucjonalnych i 
społecznych 

Brak odniesienia do NGO, w tym jako podmiotów służących wzmacnianiu 
powiązań społecznych. Brak zupełnie rozwoju kapitału ludzkiego w 
Aglomeracji Opolskiej nawet jeśli uznać, że istnieje w celu operacyjnym 8.3. 
pod hasłem „budowanie poczucia identyfikacji wśród mieszkańców 
aglomeracji” to jednak odnosi się do celu związanego z promocją 
Aglomeracji a nie rozwijania kapitału ludzkiego. 

Uwaga nieuwzględniona  
kryterium:  spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Problematyce kapitału społecznego został 
poświęcony w całości 2 cel strategiczny. Kwestie 
poruszone w tym celu dotyczą całego województwa. 
 
 

440. STOWARZYSZENIE NA 
RZECZ TRWAŁEGO I 
ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU „ZIELONA 
ZIEMIA” Z SIEDZIBĄ W 
PRÓSZKOWIE 

Strona 108 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne”   
Cel operacyjny 8 
Konkurencyjna 
aglomeracja opolska 
 

Uwzględnienie utworzenia i funkcjonowania ogrodu botanicznego na 
terenie Pomologii, co stanowiło by znaczne podniesienie konkurencyjności 
i prestiżu aglomeracji opolskiej pod względem turystycznym, 
przyrodniczym, kulturowym oraz dydaktyczno-naukowym. 
Uzasadnienie jest zawarte w „Studium zasobów przyrodniczych, 
krajobrazowych i kulturowych zespołu parkowo-zabytkowego w Pomologii 
w gminie Prószków wraz z przyległymi gruntami”, przedłożonym w 
Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w 2008 roku. 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Przedmiotowe zagadnienie zostało ujęte w celu 
operacyjnym 7.3.  
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441. LGD STOBRAWSKI 
ZIELONY SZLAK 

Strona 108 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne”   
Cel operacyjny 8.2 Rozwój 
przestrzeni aglomeracji 
wraz ze wzmacnianiem 
powiązań 
instytucjonalnych i 
społecznych 

� wspieranie działań związanych z tworzeniem kreatywnej przestrzeni 
miejskiej 

Propozycja zmiany: dopisanie „i wiejskiej”. Aglomeracja opolska to szereg 
gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, które w dokumencie nie są 
wystarczająco dobrze uwypuklone. 

Uwaga uwzględniona częściowo 
kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie:  
Działanie w celu operacyjnym 8.2 otrzymuje 
brzmienie:  
„wspieranie działań związanych z tworzeniem 
kreatywnej przestrzeni” 

442. LGD FUNDACJA EURO-
COUNTRY – 
PARTNERSTWO DLA 
ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU OBSZARÓW 
WIEJSKICH 
 
LGD GÓRNA PROSNA 
 
STOWARZYSZENIE 
KRAINA ŚW. ANNY 
 
LGD „ZŁOTA ZIEMIA” 
 

Strona 108 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne”   
Cel operacyjny 8.2 Rozwój 
przestrzeni aglomeracji 
wraz ze wzmacnianiem 
powiązań 
instytucjonalnych i 
społecznych 

Uzupełnienie zapisu: 
„wspieranie działań związanych z tworzeniem kreatywnej przestrzeni 
miejskiej 
Propozycja zmiany:  
dopisanie „i wiejskiej”.  
Aglomeracja opolska to szereg gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, które w 
dokumencie nie są wystarczająco dobrze uwypuklone. 

Uwaga uwzględniona częściowo 
kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie:  
Działanie w celu operacyjnym 8.2 otrzymuje 
brzmienie:  
„wspieranie działań związanych z tworzeniem 
kreatywnej przestrzeni” 

443. STOWARZYSZENIE 
BRZESKA WIEŚ 
HISTORYCZNA 

Strona 108 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne”   
Cel operacyjny 8.2 Rozwój 
przestrzeni aglomeracji 
wraz ze wzmacnianiem 
powiązań 
instytucjonalnych i 

5 wyznacznik: „wspieranie działań związanych z tworzeniem kreatywnej 
przestrzeni miejskiej” 
Propozycja zmiany: 
„ wspieranie działań związanych z tworzeniem kreatywnej przestrzeni 
miejskiej i wiejskiej” 
Uzasadnienie: 
Do aglomeracji opolskiej wchodzą nie tylko gminy miejskie, ale i miejsko 
wiejskie i wiejskie. 

Uwaga uwzględniona częściowo 
kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie:  
Działanie w celu operacyjnym 8.2 otrzymuje 
brzmienie:  
„wspieranie działań związanych z tworzeniem 
kreatywnej przestrzeni” 
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społecznych 

444. STOWARZYSZENIE 
BRZESKA WIEŚ 
HISTORYCZNA 

Strona 108 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne”   
Cel operacyjny 8.2 Rozwój 
przestrzeni aglomeracji 
wraz ze wzmacnianiem 
powiązań 
instytucjonalnych i 
społecznych 

Propozycja dodania dodatkowego wyznacznika do celu 8.2 tj.: 
- wsparcie rozwoju lokalnej społeczności zamieszkującej obszary wiejskie 
wchodzące w skład aglomeracji 
Uzasadnienie: 
Brak w zakresie celu 8.2 jakiegokolwiek odniesienia do wsparcia 
mieszkańców w kontekście budowania kapitału społecznego 

Uwaga nieuwzględniona  
kryterium:  spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Problematyce kapitału społecznego został 
poświęcony w całości 2 cel strategiczny. Kwestie 
poruszone w tym celu dotyczą całego województwa. 
 

445. URZĄD MIASTA OPOLA Strona 109 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Wskaźniki dla realizacji celu 
strategicznego 

W obliczu trudnej sytuacji demograficznej całego regionu, potwierdzonej 
diagnozą strategiczną, wskaźnik celu strategicznego 8 zakładający wzrost 
liczby studentów na 1000 mieszkańców aglomeracji opolskiej może być 
trudny do osiągnięcia. 

Uwaga nieuwzględniona. 
kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Wskaźniki w dokumencie zostały zweryfikowane 
w oparciu o uwagi złożone w ramach konsultacji 
społecznych. SRWO traktuje aglomerację opolską  
w tym Miasto Opole jako ośrodek wzrostu, również 
samo Miasto Opole w swej strategii rozwoju 
postrzega się w przyszłości jako miasto studenckie. 
W związku z powyższym zakłada się iż wartość ww. 
wskaźnika wzrośnie. 

446. PARTNERSTWO 
BORÓW 
NIEMODLIŃSKICH 
DANIEL PODOBIŃSKI 

Strona 108-112 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel strategiczny 8 
Konkurencyjna 
aglomeracja opolska  
Cel strategiczny 9 Ośrodki 

Cel strategiczny 9 – ośrodki miejskie biegunami wzrostu, podobnie jak w 
celu 8 brak odniesienia do rozwijania kapitału społecznego. Cel skupia się 
tylko i wyłącznie na infrastrukturze. 
Sugestia: dopisanie do celu 8 i 9 podobnego zapisu jak w celu 10 na stronie 
114 w brzmieniu „10.1.Wspieranie (…) inicjatyw lokalnych” 

Uwaga nieuwzględniona  
kryterium:  spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Problematyce kapitału społecznego został 
poświęcony w całości 2 cel strategiczny. Kwestie 
poruszone w tym celu dotyczą całego województwa. 
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miejskie biegunami 
wzrostu 
 

 

447. LGD STOBRAWSKI 
ZIELONY SZLAK 
 
LGD GÓRNA PROSNA 
 
LGD FUNDACJA EURO-
COUNTRY – 
PARTNERSTWO DLA 
ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU OBSZARÓW 
WIEJSKICH 
 
PARTNERSTWO 
BORÓW 
NIEMODLIŃSKICH 
DANIEL PODOBIŃSKI 
 
LGD „ZŁOTA ZIEMIA” 
 
STOWARZYSZENIE 
KRAINA ŚW. ANNY 

Strona 109 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Podmioty zaangażowane w 
realizację celu 
strategicznego 

Dopisanie Lokalnych Grup Działania – trójsektorowe porozumienia, które 
obejmują tereny wiejskie i miejsko-wiejskie także objęte Aglomeracją 

Uwaga nieuwzględniona  
kryterium:  poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Lokalne Grupy Działania mieszczą się w katalogu 
podmiotów zaangażowanych w realizację celu 
strategicznego. 
 

448. STOWARZYSZENIE 
BRZESKA WIEŚ 
HISTORYCZNA 

Strona 109 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Podmioty zaangażowane w 
realizację celu 
strategicznego 

Propozycja dopisania dodatkowego podmiotu zaangażowanego w 
realizację celu strategicznego 8: Lokalne Grupy Działania 
Uzasadnienie: 
W związku z tym, że Aglomerację tworzą gminy miejsko-wiejskie oraz 
wiejskie zasadnym jest, aby na ich obszarze funkcjonowały LGD 
wspierające wieś (na zasadzie trójsektorowych porozumień). 

Uwaga nieuwzględniona  
kryterium:  poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Lokalne Grupy Działania mieszczą się w katalogu 
podmiotów zaangażowanych w realizację celu 
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strategicznego. 
 

449. GMINA NYSA, URZĄD 
MIEJSKI W NYSIE  
BURMISTRZ NYSY 
JOLANTA BARSKA 

Strona 107-110 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel strategiczny 8 
Konkurencyjna 
aglomeracja opolska 
Cel strategiczny 9 Ośrodki 
miejskie biegunami 
wzrostu 
 

Ostatni akapit: ”Kreowanie wizerunku Opola i regionu opolskiego jako 
obszaru szans i sukcesu powinno stać się jednym z istotniejszych zadań 
samorządów terytorialnych, ponieważ silna aglomeracja opolska wzmocni 
pozycję regionu, szczególnie w zakresie kooperacji i konkurowania na 
różnych płaszczyznach z innymi ośrodkami regionalnymi. Priorytetowymi 
obszarami komunikacji marketingowej aglomeracji powinny być atrakcyjne 
i wysokiej jakości miejsca pracy, oferta edukacyjna, kulturalna, rekreacyjna, 
mieszkaniowa, a także usługi i bezpieczeństwo publiczne.” Proponuję, aby 
w zapisie tym posługiwać się sformułowaniem silne województwo 
opolskie a nie silna aglomeracja opolska, która odnosi się tylko do części 
województwa opolskiego terytorialnie zlokalizowanego najbliżej miasta 
Opola.  
Pozostawienie zapisu aglomeracji opolskiej będzie sprzeczne z zasadą 
zrównoważonego rozwoju. Można odnieść wrażenie iż wymienione w 
strategii działania mogą służyć głównie poprawie stanu i wzmocnieniu 
aglomeracji opolskiej. Wynikające z diagnozy problemy dotyczą całego 
WO, a nie tylko obszaru aglomeracji opolskiej. 
Cel strategiczny 9 Ośrodki miejskie biegunami wzrostu. 
Przy opisie celu strategicznego nie zachowano zasady zrównoważonego 
rozwoju. Depopulacja dotyczy całego obszaru województwa opolskiego a 
przyjęte zapisy mają na celu podniesienie rangi Opola w stosunku do 
pozostałych miejscowości, których ten problem również dotyka.  

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: uwarunkowania opracowania 
dokumentu oraz spójność wewnętrzna dokumentu  
 
Uzasadnienie: 
SRWO to dokument regionalny uwzględniający 
podejście terytorialne prezentowane m.in. 
w krajowych dokumentach strategicznych.  
Realizacja celów strategicznych wskazanych 
w SRWO będzie sprzyjać integracji województwa, 
w szczególności w kontekście horyzontalnego 
wyzwania rozwojowego, jakim jest „Zapobieganie 
i przeciwdziałanie procesom depopulacji”. 
Realizacja celów strategicznych 8-10 zapewni 
osiągnięcie spójności terytorialnej regionu.  
Ponadto cel operacyjny 6.2. będzie służyć 
wzmacnianiu spójności wewnątrzregionalnej. 
Obecne zapisy SRWO zapewniają spójność 
dokumentu i eliminują sprzeczności pomiędzy jego 
poszczególnymi częściami. 
 

450. MAREK SZYMKOWICZ  
RADNY 
WOJEWÓDZTWA 
OPOLSKIEGO 

Strona 110 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel strategiczny 9 Ośrodki 
miejskie biegunami 
wzrostu 

Posługiwanie się terminem „małe” i „duże” miasta jest niejednoznaczne, 
bardzo uproszczone i podporządkowane pojęciu aglomeracji opolskiej i 
miastom-ośrodkom subregionalnym. Pytanie: Czy np. miasto Głuchołazy 
(15tys.mieszkańców) z zakładami przemysłowymi, tradycjami rzemiosła itp. 
Jest tylko w planie strategicznym jedynie biegunem (noclegownią). Takie 
uproszczenie powoduje, że mniejsze miasta, ale na prawach powiatów 
(Olesno, Krapkowice) mogą liczyć na rozwój, a Głuchołazy tej roli nie 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Zapis w opisie 9 celu strategicznego otrzymuje  
brzmienie: 
„Pozostałe miasta natomiast powinny pełnić funkcję 
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spełnią (podział środków na miasta powiatowe: infrastruktura kulturalna, 
edukacyjna, transport , sportowa: basen, stadion, hala). 
Proponuję uwzględnić rzeczywistą wielkość, walory i rolę miasta, a nie 
jedynie fakt bycia powiatem lub nie. 

lokalnych biegunów wzrostu, które umożliwią lepszą 
integrację aglomeracji opolskiej i układu 
regionalnego poprzez zapewnienie dostępu do dóbr 
i usług mieszkańcom przyległych obszarów 
wiejskich.” 
 
Nadmienić należy przy tym, że Mapa bieguny 
wzrostu i obszary problemowe w województwie 
opolskim (konsultowana w powiatach 
województwa) zalicza Głuchołazy do miast 
wymagających restrukturyzacji i rewitalizacji 
dostrzegając potrzeby rozwojowe tego ośrodka. 

451. WOJEWODA OPOLSKI 
RYSZARD WILCZYŃSKI 

Strona 110-115 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel strategiczny 9 Ośrodki 
miejskie biegunami 
wzrostu 
Cel strategiczny 10 
Wielofunkcyjne obszary 
wiejskie 
 

Proponuję połączenie celów strategicznych 9 i 10 poprzez zapis: 
Wielofunkcyjne i rewitalizowane ośrodki miejskie oraz obszary wiejskie.   
Uzasadnienie: 
Zakres celów definiowanych obszarowo w ramach wyzwania 4 w celu 
strategicznym 8 słusznie ujmuje aglomerację opolską rozumianą jako 
obszar funkcjonalny. Jednak współcześnie promowane podejście 
funkcjonalne (odnotowane w strategii na str. 48 za Koncepcją 
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju), ujmujące rozwój subregionalny 
w pełniejszym zakresie niż czyni to podejście Leader, nie znalazło swego 
wyrazu w obrębie celów strategicznych 9 i 10 oraz w odnośnych celach 
operacyjnych. Tworzenie obszarów funkcjonalnych łączących obszary 
wiejskie i miasta ma już miejsce w województwie opolskim w postaci 
projektu Stobrawskiej Strefy Rekreacji i Rehabilitacji (obszar funkcjonalny z 
udziałem Namysłowa) oraz w rejonie Nysy. Obszary te oraz aglomeracja 
opolska uczestniczą we wspólnym pilotażowym projekcie 
predefiniowanym „Budowanie kompetencji do współpracy 
międzysamorządowej i międzysektorowej” w ramach Programu 
Regionalnego współfinansowanego przez Mechanizm Finansowy 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Przypadek tego 
projektu należy potraktować jako test ex-ante zapisów strategii, co 

Uwaga nieuwzględniona 
kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu oraz 
poziom szcegółowości zapisów dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Obecne zapisy SRWO zapewniają spójność 
dokumentu i eliminują sprzeczności pomiędzy jego 
poszczególnymi częściami, a także horyzontalność 
zagadnień zawartych w celach strategicznych. 
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ewidentnie skłania do poszukiwań wspólnego mianownika dla trzech celów 
wyzwania numer 4. Pragnę również zauważyć, że udokumentowane i 
szeroko opisane doświadczenia europejskie w obszarach depopulacji kładą 
nacisk na rozwój ośrodków centralnych (miejskich i wiejskich) oraz rozwój 
wewnętrzny miejscowości. Oznacza to, że stosowane techniki rozwoju nie 
stawiają wyraźnej granicy pomiędzy ośrodkami miejskimi a węzłowymi 
(centralnymi) wsiami. 
Zapis ten zdecydowanie lepiej ujmuje istotę działań niż pojęcie „bieguna 
wzrostu”, tym bardziej, iż w obszarach depopulacji (spada liczba ludności 
większości potencjalnych „biegunów wzrostu”) pojęcie wzrostu należy 
zastępować pojęciem koncentracji i dopasowania. 

452. WOJEWODA OPOLSKI 
RYSZARD WILCZYŃSKI 

Strona 110-115 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel strategiczny 9 Ośrodki 
miejskie biegunami 
wzrostu 
Cel strategiczny 10 
Wielofunkcyjne obszary 
wiejskie 
 

W konsekwencji w proponowanym powyżej nowym ujęciu celu 
strategicznego należy zapisać cel operacyjny Tworzenie obszarów 
funkcjonalnych oraz odrębnie cel Odnowa wsi.  
Wobec 15-letnich doświadczeń regionu w odnowie wsi, wielokrotnie 
eksponowanych, jako jego wyróżnik i szczególny dorobek, brak takiego 
celu stanowi istotny mankament, tym bardziej, iż mamy do czynienia z 
metodą endogennego rozwoju obszarów wiejskich. 

Uwaga nieuwzględniona 
kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu oraz 
poziom szcegółowości zapisów dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Obecne zapisy SRWO zapewniają spójność 
dokumentu i eliminują sprzeczności pomiędzy jego 
poszczególnymi częściami, a także horyzontalność 
zagadnień zawartych w celach strategicznych. 
Kwestie odnowy wsi są uwzględnione w celu 
operacyjnym 10.1 

453. GMINA BYCZYNA 
RYSZARD GRÜNER 
BURMISTRZ BYCZYNY 

Strona 110 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel strategiczny 9 Ośrodki 
miejskie biegunami 
wzrostu 
 

W odniesieniu do tego i poprzednich konsultacji z wszechobecnym Opolem 
w „diagnozie stanu” trudno znaleźć „pożądaną” przez strategię 
„specjalizację dla mniejszych ośrodków” województwa np. miasta czy 
gminy Byczyna. Patrząc na obecną perspektywę środków unijnych, np. 
Byczyna chce specjalizować się w turystyce wokół tematu „Rycerska 
Byczyna” – a pozbawiona jest środków pozakonkursowych na rewitalizację 
miasta, ponieważ ma mniej niż 5 tys. a wskazywana jest jako jedno z 
najciekawszych pod względem urbanistycznym miast Opolszczyzny. Jest 
chyba jednym z 2 miast Opolszczyzny z zabytkowym układem 

Uwaga nieuwzględniona 
kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu oraz 
poziom szczegółowości zapisów dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Zagadnienie specjalizacji regionalnych zostanie 
szerzej opisane w innym dokumencie strategicznym, 
tj. aktualizowanej obecnie RSI.   
Rozwój turystyki jest uwzględniony w celu 
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urbanistycznym, obok Gorzowa Śląskiego, które zostało w ten sposób 
wykluczone z „pewnych” pieniędzy. 

operacyjnym 5.3. Na poziomie SRWO nie określa się 
kryteriów dostępu do środków dla programów 
operacyjnych. 
 
 

454. 
GMINA STRZELCE 

OPOLSKIE 

Strona 111 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Oczekiwania wobec 
administracji rządowej 
 

Dopisać podpunkty: 

- kontynuacja programów inwestycyjnych takich jak: Narodowy program 
przebudowy dróg lokalnych, Moje boisko – Orlik itp. 

- wzrost udziału gmin i powiatów w dochodach z PIT i CIT 

- zaprzestanie likwidacji części jednostek administracji publicznej w 
miastach powiatowych 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: poziom szczegółowości  zapisów 
dokumentu  
 
Uzasadnienie: 

Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych.  

 

455. GMINA PRUDNIK 
FRANCISZEK FEJDYCH 
BURMISTRZ PRUDNIKA 

Strona 111 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 9.1. 
Wspieranie potencjału 
gospodarczego i 
społecznego miast 
 
 

Jednym z zadań celu 9.1 jest „ modernizacja infrastruktury społecznej tj. 
edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej i sportowo rekreacyjnej.” Zapis ten w 
sposób jednoznaczny wyklucza budowę nowej infrastruktury gdyż 
modernizacja odnosi się jedynie do istniejącej już infrastruktury. 

Zdecydowanie protestuję przeciwko takiemu ograniczeniu co powodować 
będzie, iż działania związane z budową nowej infrastruktury społecznej 
będą niezgodne ze Strategią podczas gdy jej remont będzie zgodny ze 
Strategią. 

Wnioskuję zatem o następujące brzmienie w/w zadania: 

„Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej tj. edukacyjnej, 
zdrowotnej, kulturalnej i sportowo rekreacyjnej.” 

Uwaga uwzględniona. 

456. GMINA LEWIN BRZESKI Strona 111 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 9.1. 
Wspieranie potencjału 

W zapisach: CEL OPERACYJNY 9.1. Wspieranie potencjału gospodarczego i 
społecznego miast, proponuję dopisać: 
 Wzmacnianie potencjału ośrodków lokalnych poprzez wspieranie realizacji 
ponadlokalnych inwestycji infrastrukturalnych. 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie:  
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gospodarczego i 
społecznego miast 
 

Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych.  
Wspieranie realizacji ponadlokalnych inwestycji 
infrastrukturalnych mieści się  w działaniach celu 
operacyjnego 9.1.  

457. GMINA LEWIN BRZESKI Strona 111 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Oczekiwania wobec 
administracji rządowej 
 

Do listy: Oczekiwania wobec administracji rządowej proponuję dopisać: 

• Budowa węzła na autostradzie A4 w okolicach miejscowości 
Magnuszowice (Gmina Niemodlin) lub miejscowości Sarny Małe (Gmina 
Lewin Brzeski), 

•  Budowa Głównego Punktu Zasilania  w mieście Lewin Brzeski. 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Biorąc pod uwagę aktualną siatkę dróg wszystkich 
kategorii w województwie opolskim,  budowa 
proponowanego węzła autostradowego nie wymaga 
realizacji w pierwszej kolejności. 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych.  
Kwestie głównych punktów zasilania są 
uregulowane w zapisach planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

458. GMINA KĘDZIERZYN-
KOŹLE, URZĄD MIASTA 
KĘDZIERZYN-KOŹLE 

Strona 111 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel strategiczny 9 Ośrodki 
miejskie biegunami 
wzrostu 
 

Prosimy zawrzeć następujące zadania, w odniesieniu do subregionalnych 
ośrodków rozwoju, w których funkcjonuje zbiorowy transport publiczny: 
- Stworzenie nowoczesnej i wydajnej infrastruktury transportu publicznego 
oraz zaplecza technicznego, która charakteryzować się będzie wysokimi 
parametrami eksploatacyjnymi, takimi jak duża prędkość ruchu, 
wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz nowe cechy użytkowe, 
- Wymiana taboru autobusowego na nowocześniejszy i ekologiczny, 
- Zintegrowany system zarządzania flotą (np. karta miejska, bilety 
elektroniczne, biletomaty), 
- Zwiększenie dostępności infrastruktury transportowej dla ludności 
zamieszkałej na terenie obszarów wiejskich (np. porozumienia 
międzygminne) 
- Promocja transportu publicznego, która ma za zadanie zwiększenie 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie:  
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych.  
Działania dotyczące  zintegrowanego systemu 
komunikacji zbiorowej  są ujęte w celu operacyjnym 
6.3.  
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udziału transportu publicznego w przewozach pasażerskich. 

459. LGD FUNDACJA EURO-
COUNTRY – 
PARTNERSTWO DLA 
ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU OBSZARÓW 
WIEJSKICH 

Strona 111 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 9.1 
Wspieranie potencjału 
gospodarczego i 
społecznego miast  
Cel operacyjny 9.2 
Poprawa ładu 
przestrzennego i 
rewitalizacja na obszarach 
miejskich 
 

Brak nawiązań do rozwoju obszarów wiejskich, które miałyby potencjalnie 
należeć do danego subregionu, wskaźniki również nie pokazują rozwoju 
obszarów wiejskich. Albo wprowadzić powiązania albo usunąć z opisu na 
str.110 zdanie  „Małe miasta natomiast powinny pełnić funkcję lokalnych 
biegunów wzrostu, które umożliwią lepszą integrację aglomeracji opolskiej 
i układu regionalnego poprzez zapewnienie dostępu do dóbr i usług 
mieszkańcom przyległych obszarów wiejskich” – zapewnią ale na 
obszarach miejskich zgodnie z tym celem więc nie spowodują rozwoju 
obszarów wiejskich 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu oraz 
poziom szczegółowości zapisów dokumentu 
 
Uzasadnienie:  
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych.  
Kwestie rozwoju obszarów wiejskich są ujęte w 10 
celu strategicznym. 

460. MIEJSKI ZARZĄD 
BUDYNKÓW 
KOMUNALNYCH W 
KĘDZIERZYNIE-KOŹLU 

Strona 111 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 9.1 
Wspieranie potencjału 
gospodarczego i 
społecznego miast  

Po punkcie pierwszym oznaczonym kropką dodać: 
„wspieranie budownictwa komunalnego w celu poprawy warunków 
zamieszkania” 
Pozostałe bez zmian. 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu oraz 
poziom szczegółowości zapisów dokumentu 
 
Uzasadnienie:  
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 
Wspieranie rozwoju mieszkalnictwa uwzględnia cel 
operacyjny 5.1. 

461. MIEJSKI ZARZĄD 
BUDYNKÓW 
KOMUNALNYCH W 
KĘDZIERZYNIE-KOŹLU 

Strona 111 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 9.2 
Poprawa ładu 
przestrzennego i 

W części dotyczącej Oczekiwań wobec administracji rządowej dodać punkt 
: 
„wdrażanie programów inicjujących- wspierających budownictwo 
socjalne i komunalne” 
Pozostałe bez zmian. 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu oraz 
poziom szczegółowości zapisów dokumentu 
 
Uzasadnienie:  
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
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rewitalizacja na obszarach 
miejskich 
 

wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 
Wspieranie rozwoju mieszkalnictwa uwzględnia cel 
operacyjny 5.1. 

462. WICESTAROSTA 
POWIATU 
KĘDZIERZYŃSKO-
KOZIELSKIEGO 
GABRIELA TOMIK 

Strona 111 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 9.3. Rozwój 
bezpiecznych połączeń w 
miastach węzłowych 
regionu 
 

• Budowa obwodnicy północnej dla aglomeracji miejskiej Kędzierzyna-
Koźla- w ramach poprawy bezpieczeństwa mieszkańców 

• Odciążenie wielkości przepływów mas towarowych z dróg kołowych na 
drogi wodne 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu oraz 
poziom szczegółowości zapisów dokumentu 
 
Uzasadnienie:  
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 
Działania dotyczące infrastruktury transportowej 
określone są w celu operacyjnym 6.1. 

463. GMINA NYSA, URZĄD 
MIEJSKI W NYSIE  
BURMISTRZ NYSY 
JOLANTA BARSKA 

Strona 111 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 9.1 
Wspieranie potencjału 
gospodarczego i 
społecznego miast 

Cel operacyjny 9.1 Wspieranie potencjału gospodarczego i społecznego 
miast 
Dopisać do punktu pierwszego treści „…w tym uzbrojenia terenów 
specjalnych stref ekonomicznych i przemysłowych”. 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu oraz 
poziom szczegółowości zapisów dokumentu 
 
Uzasadnienie:  
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 
Kwestie związane z uzbrajaniem terenów 
inwestycyjnych są uregulowane w celach 
strategicznych: 3,5,6,7. 

464. STAROSTWO 
POWIATOWE W 
NAMYSŁOWIE 

Strona 111 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel strategiczny 9 Ośrodki 
miejskie biegunami 
wzrostu 

Uzupełnienie zapisów dot. diagnozy i celów strategicznych. 
Terytorialne podejście do rozwoju zakłada inicjowanie procesów 
rozwojowych na różnych obszarach odmiennych ze względu na funkcje. W 
tym rozumieniu, obszary wiejskie  stanowią nie tylko atrakcyjną lokalizację 
do zamieszkania i wypoczynku, ale dysponują  znaczącym potencjałem dla 
kreowania rozwoju w oparciu o wewnętrzne potencjały predysponujące 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: uwarunkowania opracowania 
dokumentu, spójność wewnętrzna dokumentu oraz 
poziom szczegółowości zapisów dokumentu 
 
Uzasadnienie:  
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obszar do pełnienia nowych funkcji gospodarczych. Taki obszar tworzy się 
w północno - zachodniej części woj. opolskiego i dotyczy rozwoju funkcji 
sanatoryjno - rehabilitacyjnych i turystyczno - wypoczynkowych w miejskim 
obszarze funkcjonalnym o znaczeniu subregionalnym. Wedle definicji KPZK 
2030 obejmuje on obszary wiejskie powiązane z ośrodkiem powiatowym 
pełniącym rolę bieguna wzrostu. 
W związku z powyższym proponuje się rozszerzenie zapisów dot. celu 
strategicznego nr 9. Ośrodki miejskie biegunami wzrostu o cel operacyjny 
9.3. Tworzenie obszarów funkcjonalnych wokół ośrodków miejskich.  
To ujęcie tylko częściowo oddaje istotę przedsięwzięcia, zmierzającego do 
nadania impulsów rozwojowych dla obszaru Stobrawskiej Strefy 
Rehabilitacji i Rekreacji, gdyż koncepcja kładzie nacisk na obszary wiejskie. 
W istocie byłby to argument za połączeniem celów strategicznych 9 i 10 
(Ośrodki miejskie biegunami wzrostu oraz wielofunkcyjne obszary 
wiejskie), gdyż mniejsze ośrodki miejskie nie mogą rozwijać się wyłącznie 
w oparciu o swój własny potencjał. Korzystne jest powiązanie potencjału 
tych ośrodków z potencjałem zaplecza. 

Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 
Obecne zapisy SRWO zapewniają spójność 
dokumentu i eliminują sprzeczności pomiędzy jego 
poszczególnymi częściami, a także horyzontalność 
zagadnień zawartych w celach strategicznych. 
SRWO to dokument regionalny uwzględniający 
podejście terytorialne prezentowane m.in. 
w krajowych dokumentach strategicznych. 
Realizacja celów strategicznych 8-10 zapewni 
osiągnięcie spójności terytorialnej regionu.  
Ponadto cel operacyjny 6.2. będzie służyć 
wzmacnianiu spójności wewnątrzregionalnej.  

465. POWIAT NYSKI Strona 111 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 9.3. Rozwój 
bezpiecznych połączeń w 
miastach węzłowych 
regionu 

należy uzupełnić o : 
-  renowacja, konserwacja obiektów dziedzictwa kulturowo - 
historycznego 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie:  
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 

466. LGD STOBRAWSKI 
ZIELONY SZLAK 
 
LGD GÓRNA PROSNA 

Strona 107-112 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel strategiczny 8 
Konkurencyjna 
aglomeracja opolska 
Cel strategiczny 9 Ośrodki 

Cel strategiczny 9 – ośrodki miejskie biegunami wzrostu, podobnie jak w 
celu 8 brak odniesienia do rozwijania kapitału społecznego. Cel skupia się 
tylko i wyłącznie na infrastrukturze.  
Sugestia: dopisanie do celu 8 i 9 podobnego zapisu jak w celu 10 na stronie 
114 w brzmieniu „10.1.Wspieranie (…) inicjatyw lokalnych” 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium:  spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Problematyce kapitału społecznego został 
poświęcony w całości 2 cel strategiczny. Kwestie 
poruszone w tym celu dotyczą całego województwa. 
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Podmiot zgłaszający 
Nr i nazwa podrozdziału  

SRWO, s. […] 
Propozycja zmiany/zgłaszana uwaga Status uwagi wraz z uzasadnieniem ZWO 

1 2 3 4 5 

Rozdział 4. Poziomy planowania rozwoju województwa 

miejskie biegunami 
wzrostu 

 

467. LGD FUNDACJA EURO-
COUNTRY – 
PARTNERSTWO DLA 
ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU OBSZARÓW 
WIEJSKICH 

Strona 113 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel strategiczny 10 
Wielofunkcyjne obszary 
wiejskie. 
 

Brak w opisie nawiązań do Programu LEADER i działań Lokalnych Grup 
Działania 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Cel operacyjny 10.1 zapewnia wsparcie na rzecz 
rozwoju lokalnej społeczności m.in. przy 
uwzględnieniu podejścia Leader. 
 

468. DEPARTAMENT 
ROLNICTWA I 
ROZWOJU WSI 

Strona 113 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel strategiczny 10 
Wielofunkcyjne obszary 
wiejskie. 
 

Drugi akapit-  
Proponuje się dodanie do części związanej z Programem Odnowy Wsi 
informacji, iż efektem końcowym realizacji wszystkich działań w ramach 
programu jest utworzenie „Wsi Przyszłości”, czyli miejscowości, która 
potrafi wywołać i utrzymać zainteresowanie sobą jako atrakcyjnym 
miejscem inwestycji, kooperacji, zamieszkania i pracy, a przez to jest 
żywotna i ma zdolność trwałego rozwoju. Animacja procesu lokalnego 
rozwoju staje tym bardziej istotna w obliczu masowego wyludniania się wsi 
oraz starzenia się społeczeństwa. 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie:  
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 

469. DEPARTAMENT 
ROLNICTWA I 
ROZWOJU WSI 

Strona 113 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel strategiczny 10 
Wielofunkcyjne obszary 
wiejskie. 
 

Proponuje się dopisać w 4 akapicie, 3 wersie 
Jako jedna z wiodących branż regionalnej gospodarki, powinno ono dążyć 
do zwiększenia jego konkurencyjności poprzez konsolidację producentów 
rolnych, wykorzystanie wyników Porejestrowego Doświadczalnictwa 
Odmianowego i dążenie do specjalizacji produkcji rolnej, w tym produkcji 
żywności o wysokiej jakości oraz ekologicznej. 

Uwaga uwzględniona 

470. WOJEWODA OPOLSKI 
RYSZARD WILCZYŃSKI 

Strona 114 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 

Proponuję połączenie celów 10.2 i 10.3 poprzez zapis: Zwiększenie 
wartości dodanej w sektorze rolno-spożywczym lub Zwiększenie wartości 
dodanej w rolnictwie i sektorze rolno-spożywczym.  

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu oraz 
poziom szczegółowości zapisów dokumentu 
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Nr 
uwagi 

Podmiot zgłaszający 
Nr i nazwa podrozdziału  

SRWO, s. […] 
Propozycja zmiany/zgłaszana uwaga Status uwagi wraz z uzasadnieniem ZWO 

1 2 3 4 5 

Rozdział 4. Poziomy planowania rozwoju województwa 

Cel operacyjny 10.2. 
Rozwój wielofunkcyjnego 
rolnictwa 
Cel operacyjny 10.3. 
Rozwój sektora rolno-
spożywczego 
 

Uzasadnienie: 
Mnogość celów operacyjnych zwykle oceniana jest jako mankament, 
Problem wartości dodanej oczywiście jest kluczem problemów 
rozwojowych gospodarki żywieniowej w kraju. 
 

 
Uzasadnienie: 
Obecne zapisy SRWO zapewniają spójność 
dokumentu i eliminują sprzeczności pomiędzy jego 
poszczególnymi częściami, a także horyzontalność 
zagadnień zawartych w celach strategicznych. 
 

471. STOWARZYSZENIE 
LOKALNA GRUPA 
DZIAŁANIA „DOLINA 
STOBRAWY” 

Strona 113-115 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel strategiczny 10 
Wielofunkcyjne obszary 
wiejskie. 
 

Proponujemy utworzyć dodatkowy cel operacyjny: Wspieranie rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność (CLLD). 
W ramach tego celu proponujemy następujące działania: 

• Umożliwienie realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju w oparciu o 
wielofunduszowość. 

• Wzmocnienie lokalnych partnerstw trójsektorowych poprzez 
umożliwienie zdobycia nowych kompetencji. 

• Tworzenie dogodnych warunków do realizacji projektów 
komplementarnych. 

• Wspieranie lokalnych społeczności w oddolnych działaniach na rzecz 
samodecydowania o kierunkach rozwoju lokalnego. 

Proponujemy dopisać następujące wskaźniki dla celu strategicznego 10: 

• % wzrost środków finansowych przekazywanych organizacjom 
pozarządowym działającym na obszarach wiejskich w celu realizacji 
wspólnych działań 

• Wzrost liczby organizacji pozarządowych mających siedziby na obszarach 
wiejskich 

• Wzrost liczby inicjatyw podejmowanych oddolnie na obszarach wiejskich 
województwa opolskiego 

• Wzrost liczby projektów komplementarnych zrealizowanych na 
obszarach wiejskich województwa opolskiego 

• Wzrost liczby zrealizowanych projektów w ramach rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność (CLLD) lub wzrost wartości 
zrealizowanych projektów w ramach rozwoju lokalnego kierowanego 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: uwarunkowania opracowania 
dokumentu oraz poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. Zgodnie 
z zapisami projektu założeń Umowy partnerstwa 
zastosowanie instrumentu „Rozwój lokalny 
kierowany przez społeczność” będzie należało do 
decyzji Instytucji Zarządzającej danym programem 
operacyjnym. Stąd też odpowiednim poziomem 
uregulowania  kwestii wykorzystania tego 
instrumentu jest poziom programu operacyjnego. 
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przez społeczność (CLLD) 

472. GMINA 
KOMPRACHCICE 
WÓJT GMINY 
KOMPRACHCICE 
PAWEŁ SMOLAREK 

Strona 114 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 10.1. 
Wspieranie pozarolniczej 
aktywności gospodarczej i 
inicjatyw lokalnych 

 

Dopisanie działania: 
Modernizacja infrastruktury edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej                             
i sportowo -  rekreacyjnej 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu  
 
Uzasadnienie: 
Modernizację infrastruktury edukacyjnej, 
zdrowotnej, kulturalnej i sportowo -  rekreacyjnej 
uwzględnia cel strategiczny 5. Zagadnienie zawarte 
w celach strategicznych 1-7 mają charakter 
horyzontalny tj. kwestie poruszane w tych celach 
odnoszą się do całego obszaru województwa, stąd 
nie ma konieczności ich powielania w celu 
strategicznym 10. 

473. LGD FUNDACJA EURO-
COUNTRY – 
PARTNERSTWO DLA 
ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU OBSZARÓW 
WIEJSKICH 

Strona 114 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 10.1. 
Wspieranie pozarolniczej 
aktywności gospodarczej i 
inicjatyw lokalnych 
 

Rozszerzenie zapisu: 
Identyfikacja, promocja i wprowadzanie do sprzedaży regionalnych i 
lokalnych produktów tradycyjnych 

Uwaga uwzględniona 

474. ANTONI KONOPKA 
CZŁONEK ZARZĄDU 
WOJEWÓDZTWA 

Strona 114 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 10.2. 
Rozwój wielofunkcyjnego 
rolnictwa 
 

Proponuje się zmiany w zapisach działań w celu operacyjnym 10.2 w 
następujący sposób: 

• „wzmacnianie potencjału rolnictwa poprzez Porejestrowe 
Doświadczalnictwo Odmianowe” 

• „wzmacnianie specjalizacji rolnictwa (m.in. produkcja zwierzęca, w 
szczególności mleka)” 

• „rozwój współpracy gospodarczej rolników i grup producentów 
rolnych” 

Uwaga uwzględniona 
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Rozdział 4. Poziomy planowania rozwoju województwa 

475. GMINA JEMIELNICA Strona 114 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 10.4. 
Racjonalne 
gospodarowanie 
przestrzenią 
 

Ujęcie w powołanym celu operacyjnym  budowy, rozbudowy i modernizacji 
dróg lokalnych. Istotnym aspektem rozwoju gospodarczego naszego 
regionu jest infrastruktura drogowa o znaczeniu lokalnym. Sytuacja ta w 
połączeniu z ograniczonymi możliwościami budżetowymi gmin wiejskich, 
negatywnie wpływa na konkurencyjność regionu oraz atrakcyjność 
inwestycyjną naszego województwa. Brak odniesienia się do problemów 
lokalnej infrastruktury drogowej i pomijanie ich w celach operacyjnych 
może przyczyniać się do marginalizacji obszarów wiejskich. Dzięki 
wspieraniu działań poprawiających lokalną infrastrukturę na obszarach 
wiejskich, zwiększy się dostępność komunikacyjna do terenów 
inwestycyjnych, które należy pojmować głównie jako wyznaczone w MPZP 
tereny związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, zarówno 
produkcyjnej, jak i usługowej (przede wszystkim zabudowa mieszkalna z 
dopuszczeniem wbudowanych funkcji usługowych a także tereny produkcji 
usługowej). 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. Rozwój 
infrastruktury drogowej jest uwzględniony w 6 celu 
strategicznym.  

476. ŚLĄSKIE 
STOWARZYSZENIE 
SAMORZĄDOWE 
POWIAT STRZELECKI 
JÓZEF SWACZYNA 

Strona 114 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 10.4. 
Racjonalne 
gospodarowanie 
przestrzenią 
 

Ujęcie w powołanym celu operacyjnym  budowy, rozbudowy i modernizacji 
dróg lokalnych. Istotnym aspektem rozwoju gospodarczego naszego 
regionu jest infrastruktura drogowa o znaczeniu lokalnym. Sytuacja ta w 
połączeniu z ograniczonymi możliwościami budżetowymi gmin wiejskich, 
negatywnie wpływa na konkurencyjność regionu oraz atrakcyjność 
inwestycyjną naszego województwa. Brak odniesienia się do problemów 
lokalnej infrastruktury drogowej i pomijanie ich w celach operacyjnych 
może przyczyniać się do marginalizacji obszarów wiejskich. Dzięki 
wspieraniu działań poprawiających lokalną infrastrukturę na obszarach 
wiejskich, zwiększy się dostępność komunikacyjna do terenów 
inwestycyjnych, które należy pojmować głównie jako wyznaczone w 
MPZP tereny związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, zarówno 
produkcyjnej, jak i usługowej (przede wszystkim zabudowa mieszkalna z 
dopuszczeniem wbudowanych funkcji usługowych a także tereny produkcji 
usługowej). 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. Rozwój 
infrastruktury drogowej jest uwzględniony w 6 celu 
strategicznym.  
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477. ZARZĄD POWIATU 
W PRUDNIKU 

Strona 114 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 10.4. 
Racjonalne 
gospodarowanie 
przestrzenią 
 

Zmiana zapisu„Wyzwanie 4. Zrównoważony rozwój aglomeracji opolskiej, 
miast i obszarów wiejskich regionu, Cel strategiczny 10. Wielofunkcyjne 
obszary wiejskie”,  
w części Działania dla realizacji celów operacyjnych, w „ Cel operacyjny 
10.4. Racjonalne gospodarowanie przestrzenią” dodaje się zapis piąty w 
brzmieniu: 
 
„*obszary problemowe, obszary wiejskie wymagające wsparcia procesów 
rozwojowych, w tym obszary o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej” 
 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 

478. GMINA CISEK Strona 114 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 10.1. 
Wspieranie pozarolniczej 
aktywności gospodarczej i 
inicjatyw lokalnych 

Dopisanie zwrotu zaznaczonego wytłuszczoną czcionką:  
identyfikacja, promocja i wprowadzenie do sprzedaży regionalnych 
produktów tradycyjnych. 

Uwaga uwzględniona 

479. GMINA CISEK Strona 114 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 10.4. 
Racjonalne 
gospodarowanie 
przestrzenią 
 

Dopisanie podpunktu o treści:  
wsparcie budowy, rozbudowy i remontu infrastruktury komunikacyjnej na 
terenach wiejskich (poza aglomeracją) 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. Rozwój 
infrastruktury drogowej jest uwzględniony w 6 celu 
strategicznym. 

480. GMINA CISEK Strona 114 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 10.4. 
Racjonalne 

wykreślenie podpunktu o treści:  

• hamowanie rozpraszania działalności inwestycyjnej (inwestycje 
wielofunkcyjne),  

Uzasadnienie:  
Żaden postęp nie następuje poprzez hamowanie inicjatyw ale tworzenie 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Dokonano zmiany brzmienia przedmiotowego 
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gospodarowanie 
przestrzenią 
 

atrakcyjnych warunków w miejscach do tego przeznaczonych. działania:  „ograniczanie rozpraszania działalności 
inwestycyjnej (inwestycje wielofunkcyjne)”. 

481. DEPARTAMENT 
ROLNICTWA I 
ROZWOJU WSI 

Strona 115 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Podmioty zaangażowane w 
realizację celu 
strategicznego 

Proponuje się dopisać w części pt.: Podmioty zaangażowane w realizację 
celu strategicznego 
podmioty gospodarcze, w tym grupy producentów rolnych oraz Lokalną 
Grupę Rybacką 

Uwaga uwzględniona 

482. LGD STOBRAWSKI 
ZIELONY SZLAK 
 
LGD GÓRNA PROSNA 
 
STOWARZYSZENIE 
KRAINA ŚW. ANNY 
 
LGD „ZŁOTA ZIEMIA” 
 
PARTNERSTWO 
BORÓW 
NIEMODLIŃSKICH 
DANIEL PODOBIŃSKI 

Strona 115 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Wskaźniki dla realizacji celu 
strategicznego 
 

Wątpliwy wydaje się wskaźnik dot. liczby miejscowości uczestniczących w 
Odnowie wsi. Przy malejących nakładach na program ze strony Samorządu 
Województwa oraz obserwacji rosnącej liczby sołectw pasywnych w 
Odnowie, zakładanie wzrostu w tym wskaźniku wydaje się dyskusyjne. 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Obszary wiejskie stanowią ponad 90 % powierzchni 
województwa i traktowane są jako potencjał 
regionu. W związku z powyższym zakłada się iż 
wartość ww. wskaźnika w roku docelowym będzie 
wyższa. 

483. GMINA CISEK Strona 115 
Rozdział 4.3. Cel 
strategiczny 10 
Wskaźniki dla realizacji celu 
strategicznego 

Dodanie wiersza (wskaźnika):  
Liczba Lokalnych Grup Działania w Województwie Opolskim   
jednostka miary [szt.] 

Uwaga nieuwzględniona. 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Proponowany wskaźnik nie wnosi wartości dodanej 
do dokumentu. 
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484. GMINA CISEK Strona 115 
Rozdział 4.3. Cel 
strategiczny 10 
Wskaźniki dla realizacji celu 
strategicznego 
 

Dodanie wiersza (wskaźnika):  
Obszar województwa (bez miast powyżej 20.000 mieszkańców) pokryty 
działaniem LGD     
jednostka miary [%] 

Uwaga nieuwzględniona. 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Proponowany wkaźnik nie monitoruje aktywności 
oddolnej/lokalnej  

485. JÓZEF ŚLIWA 
RADNY 
WOJEWÓDZTWA 
OPOLSKIEGO 

Strona 115 
Rozdział 4.3. Cel 
strategiczny 10 
Oczekiwania wobec 
administracji rządowej 

− należy uzupełnić oczekiwania wobec strony rządowej w celu 
strategicznym 10 o uregulowanie kwestii legislacyjnych związanych z 
GMO na terenie Polski. 

Uwaga uwzględniona 
 

486. ZARZĄD POWIATU 
W PRUDNIKU 
 
ZARZĄD 
STOWARZYSZENIA 
GMIN POLSKICH 
EUROREGIONU 
PRADZIAD 

Strona 115 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Propozycja wprowadzenie 
nowego wyzwania, celów 
strategicznych i celów 
operacyjnych 

Zapisy dotyczące nowo wprowadzonej części:  
 
Wyzwanie 5. Przygraniczne położenie województwa szansą rozwojową :  
Cel strategiczny 11.Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej, ochrona 
środowiska, profilaktyka zagrożeń   
Lepsza dostępność komunikacyjna i wysoka jakość środowiska naturalnego 
są odstawową przesłanką rozwoju przedsięwzięć gospodarczych i 
społecznych. Przyczyniają się do podniesienia atrakcyjności obszaru 
pogranicza dla jego mieszkańców, inwestorów zagranicznych i krajowych 
oraz turystów. Wzmacnianie transgranicznych powiązań komunikacyjnych 
przyczynia się do rozwijania powiązań obszarów przygranicznych w sferze 
gospodarczej i społecznej, sprzyjając tworzeniu spójnego obszaru. 
Cele operacyjne  
11.1.Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej 11.2. Ochrona 
środowiska 
11.3.Profilaktyka zagrożeń" 
 
 
Działania dla realizacji celów operacyjnych 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu oraz 
poziom szczegółowości zapisów dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Obecne zapisy SRWO zapewniają spójność 
dokumentu i eliminują sprzeczności pomiędzy jego 
poszczególnymi częściami, a także horyzontalność 
zagadnień zawartych w celach strategicznych. 
W oparciu o uwagi złożone w ramach konsultacji 
społecznych kwestie położenia przygranicznego oraz 
współpracy transgranicznej zostały szerzej ujęte 
w SRWO. 
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Cel operacyjny 11.1.Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej 

• Modernizacja, rekonstrukcja, budowa i poprawa jakości (stanu 
technicznego) i parametrów: 

− dróg regionalnych i lokalnych,  

− infrastruktury drogowej prowadzącej do przejść granicznych,  

− połączeń drogowych prowadzących do oddalonych i trudno 
dostępnych miejscowości na pograniczu, 

− połączeń terenów przygranicznych z głównymi drogami,  

− budowa i modernizacja obwodnic na regionalnych i lokalnych 
połączeniach transportowych, 

− infrastruktury drogowej w celu poprawy bezpieczeństwa jej 
użytkowników, 

− towarzyszącej infrastruktury turystycznej, takiej jak budowa, 
rozbudowa i modernizacja parkingów o znaczeniu dla ruchu 
turystycznego, 

− skrzyżowań dróg z liniami kolejowymi i przejazdów kolejowych w celu 
zwiększenia bezpieczeństwa lub poprawy komfortu podróżowania, 

• Modernizacja i rozwój szeroko rozumianej infrastruktury drogowej w 
celu zwiększenia dostępności transportowej obszaru oraz poprawy 
bezpieczeństwa 

• Modernizacja oraz adaptacja do nowych funkcji dla kulturowo i 
historycznie cennej infrastruktury kolejowej 

• Poprawa stanu obsługi komunikacyjnej obszarów przygranicznych, 
wspieranie działań ułatwiających obsługę podróżnych, budowa 
zintegrowanych systemów komunikacyjnych, 

• Rozwój usług informacyjnych i komunikacyjnych oraz infrastruktury 
towarzyszącej poprawiającej obsługę komunikacyjną obszaru 
pogranicza, 

• Wspieranie rozwoju transportu multimodalnego, 

• Modernizacja i rozwój transgranicznych i przygranicznych połączeń 
telekomunikacyjnych, 

• Budowa infrastruktury ICT na terenach trudno dostępnych oraz 
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zwiększanie dostępności usług związanych z ICT, 

• Poprawa obsługi transportowej, 

• Modernizacja i rekonstrukcja byłych obiektów straży granicznej i służb 
celnych oraz infrastruktury towarzyszącej pod kątem nowych funkcji, 

• Przygotowanie planów i dokumentacji dla realizacji wspólnych 
projektów. 

Cel operacyjny 11.2. Ochrona środowiska 

• Rozwój i modernizacja infrastruktury w zakresie gospodarki wodnej,  

• Budowa i modernizacja lokalnych oczyszczalni ścieków, sieci 
kanalizacyjnej i innej infrastruktury służącej przeciwdziałaniu 
niekontrolowanym odpływom ścieków pogarszających jakość wody w 
sąsiednim kraju, 

• Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych, 

• Działania mające na celu poprawę jakości powietrza, 

• Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, projekty ukierunkowane 
na osiągnięcie oszczędności energii oraz większej skuteczności w 
zakresie wykorzystywania tradycyjnych źródeł energii, 

• Działania mające na celu ochronę gleby, 

• Wspólne działania ukierunkowane na gospodarkę odpadami i ich 
wtórne wykorzystanie, 

• Opracowanie wspólnych programów, studiów lub strategii na rzecz 
poprawy infrastruktury służącej ochronie środowiska, realizacji 
projektów pilotażowych, 

• Wspieranie wykorzystania i stosowania ICT  
Cel operacyjny 11.3.Profilaktyka zagrożeń 

• Stworzenie oraz modernizacja infrastruktury transgranicznej na rzecz 
monitoringu środowiska, w tym profilaktyki zagrożeń i ochrony 
cywilnej, 

• Wprowadzenie systemów monitorowania środowiska, 

• Wspólne programy budowy infrastruktury na rzecz profilaktyki 
przeciwpowodziowej, 

• Stworzenie wspólnych systemów profilaktyki przeciwpowodziowej, 
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retencji wody oraz systemów wczesnego ostrzegania, 

• Rozwój systemów ratowniczych, 

• Współpraca i doposażenie służb działających na rzecz bezpieczeństwa, 

• Usuwanie skutków katastrof i likwidacja szkód ekologicznych, 

• Tworzenie koncepcji i strategii ukierunkowanych na rozwiązywanie 
zagrożeń w regionie wsparcia, ich monitorowanie i ocena 

• Współpraca w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej, 

• Opracowanie programów edukacyjnych, wspólne badania, koncepcje, 
plany w zakresie ochrony środowiska,  

• Wspieranie wykorzystania i stosowania ICT  
 
Oczekiwania wobec administracji rządowej 

• działania na rzecz łagodzenia i skracania procedur wymaganych przy 
realizacji i rozliczaniu projektów, 

• rozważenie możliwości płatności zaliczkowych 
Wskaźniki dla realizacji celu strategicznego 
� ilość projektów transgranicznych dofinansowanych z UE, 

zrealizowanych przez beneficjentów z województwa opolskiego, 
� inne wskaźniki wg wiedzy i uznania 

Podmioty zaangażowane w realizację celu strategicznego 

• administracja publiczna: 

− samorząd województwa, 

− samorządy lokalne i ich jednostki   organizacyjne, 

− administracja rządowa, 

• osoby prawne i fizyczne, 

• zarządcy komunikacji publicznej, 

• euroregiony, związki gmin oraz przez nie powołane podmioty 

• zarządy dróg regionalnych i lokalnych 

• użytkownicy ICT, 

• organy ochrony przyrody, 

• zarządcy oczyszczalni ścieków, kanalizacji, 
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• zarządcy zasobów wodnych i sieci wodociągowej, 

• organizacje pozarządowe, 

• spółki gospodarki odpadami, 

• NGO działające na rzecz środowiska, 

• agencje oraz spółki energetyczne oraz funkcjonujące w zakresie 
gospodarki wodnej, 

• zarządcy odnawialnych źródeł energii 

• instytucje włączone w systemy ratownictwa, 

• instytucje edukacyjne funkcjonujące w zakresie edukacji 
prośrodowiskowej 

 
Cel strategiczny 12.Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i 
turystyki,  
Wykorzystanie i rozwijanie istniejącego potencjału gospodarczego 
pogranicza i wzmacnianie jego konkurencyjności. 
Cele operacyjne:  
12.1.Rozwój przedsiębiorczości 
12.2.Wspieranie rozwoju turystki 
 12.3.Wspieranie współpracy w zakresie edukacji i kształtowania rynku 
pracy 
Działania dla realizacji celów operacyjnych 
Cel operacyjny 12.1. Rozwój przedsiębiorczości 

• Wspieranie tworzenia i rozwoju ośrodków technologicznych i 
innowacyjnych, wspieranie parków naukowo-technicznych i 
transgranicznych inkubatorów przedsiębiorczości, wspieranie 
transgranicznych projektów łączących sferę badań i przedsięwzięcia 
biznesowe, 

• Wspieranie tworzenia, rozwoju i promowania sieci współpracy 
pomiędzy sferą gospodarki i instytucjami rozwojowymi, współpraca w 
zakresie transferu nowych technologii wspierających MŚP, wspieranie 
rozwoju klastrów innowacyjnych; 

• Wspieranie współpracy izb gospodarczych, związków przedsiębiorców, 
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inne instytucje,  

• Usługi doradcze i szkolenia dla przedsiębiorców, 

• Projekty inwestycyjne, 

• Wspólne działania ukierunkowane na kompleksowe przygotowanie 
terenu pod inwestycje; 

• Promocja wspólnych działań wspierających przedsiębiorczość, także 
poza obszarem wsparcia; 

• Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych na rzecz 
wspierania przedsiębiorczości, 

• Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w celu 
wspomagania czesko-polskiej współpracy gospodarczej, 

• Wspomaganie inicjatyw zwiększających aktywność gospodarczą, 

• Współpraca urzędów pracy i służb zatrudnienia, 

• Działania w zakresie zwalczania dyskryminacji i przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu. 

Cel operacyjny 12.2.Wspieranie rozwoju turystyki 

• Odnowa i ochrona bogactwa kulturowego,  

• Wspieranie inicjowania imprez kulturalnych, rozwój tradycji lokalnych, 
kulturalnych i ich wykorzystanie w turystyce; 

• Promocja walorów przyrodniczych obszaru, w tym terenów należących 
do europejskiej sieci NATURA 2000 znajdujących się na pograniczu; 

• Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej,  

• Zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej,  

• Rozwój punktów i miejsc informacji turystycznej, 

• Tworzenie i rozwój zintegrowanych i interaktywnych baz danych 
placówek i atrakcji turystycznych, 

• Współpraca organizacji turystycznych oraz wspólne działania 
promocyjne i marketingowe,  

• Wspieranie i promowanie nowych produktów turystycznych, 

• Promocja tradycyjnych produktów i usług  

• Rozwijanie oznakowania atrakcji turystycznych i szlaków, 
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przygotowanie map i publikacji, 

• Wspólne długoterminowe działania w zakresie kultury oraz ochrona 
wspólnego dziedzictwa kulturowego, 

• Promowanie obszaru pogranicza polsko-czeskiego również poza 
obszarem wsparcia, 

• Wdrażanie oraz wykorzystanie ICT w turystyce. 
Cel operacyjny 12.3.Wspieranie współpracy w zakresie edukacji i 
kształtowania rynku pracy 

• Wspieranie współpracy w zakresie edukacji, przygotowania 
zawodowego i kształcenia   kwalifikacji i umiejętności oraz kompetencji 
zawodowych; 

• Projekty na rzecz wspierania osób powracających na rynek pracy, 
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, w tym szkolenia dla 
bezrobotnych; 

• Podnoszenie kwalifikacji zawodowych zgodnie z wymogami rynku 
pracy; 

• Kursy rekwalifikacyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym; 

• Organizacja kursów ukierunkowanych na zdobywanie, podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych i umiejętności, znajomości języków, w tym 
przygotowanie do zatrudnienia i kształcenie ustawiczne; 

• Przygotowywanie ścieżek dydaktycznych, wspólnych materiałów 
dydaktycznych; 

• Wspomaganie opracowywania wspólnych polsko-czeskich programów 
nauczania: 

• Wymiana doświadczeń w zakresie tworzenia programów edukacyjnych: 

• Wspieranie wykorzystania i stosowania ICT, w tym wyspecjalizowanych 
aplikacji, dla realizacji wyżej wymienionych przedsięwzięć; 

Oczekiwania wobec administracji rządowej 

• działania na rzecz łagodzenia i skracania procedur wymaganych przy 
realizacji i rozliczaniu projektów, 

• rozważenie możliwości płatności zaliczkowych 
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Wskaźniki dla realizacji celu strategicznego 
� ilość projektów transgranicznych dofinansowanych z UE, 

zrealizowanych przez beneficjentów z województwa opolskiego, 
� inne wskaźniki wg wiedzy i uznania 

Podmioty zaangażowane w realizację celu strategicznego 

• administracja publiczna: 

− samorząd województwa, 

− samorządy lokalne i ich jednostki organizacyjne, 

− administracja rządowa, 

• osoby prawne i fizyczne 

• kraje, euroregiony, związki gmin i przez nie powołane podmioty 

• publiczne instytucje badawcze 

• organy społeczne, edukacyjne i szkoleniowe 

• izby gospodarcze, związki handlowe i przemysłowe, 

• instytucje publiczne ukierunkowane na rozwój przedsiębiorczości oraz 
transfer efektów badań i rozwoju do praktyki, 

• instytucje doradcze, 

• wspólnoty biznesowe 

• agencje rozwoju regionalnego 

• instytucje rynku pracy 

• użytkownicy ICT 
Cel strategiczny 13.Wspieranie współpracy społeczności lokalnych 
Celem jest wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie rozwoju 
kontaktów międzyludzkich, inicjatyw społecznych, imprez kulturalnych i 
rekreacyjno-edukacyjnych oraz współpracy jednostek administracji 
publicznej i organizacji świadczących usługi publiczne. 
Cele operacyjne:  
13.1. Współpraca terytorialna instytucji świadczących usługi publiczne 
13.2. Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych 
oraz inicjatyw społecznych 
13.3. Fundusz Mikroprojektów 
Działania dla realizacji celów operacyjnych 
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Cel operacyjny 13.1. Współpraca terytorialna instytucji świadczących 
usługi publiczne  

• Opracowanie analiz, studiów, strategii, programów itd. w ramach 
rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru pogranicza, 

• Współpraca między instytucjami świadczącymi usługi publiczne, 

• Współpraca jednostek samorządu terytorialnego i organizacji przez nie 
powołanych, 

•  Rozwój współpracy pomiędzy pozarządowymi organizacjami non-
profit, (NGO), które są uprawnione do świadczenia usług publicznych, 

• Wspieranie rozwoju przedsięwzięć podejmowanych przez środki 
przekazu świadczące usługi publiczne w regionie przygranicznym, 

• Transgraniczna współpraca organizacji młodzieżowych i wymiana 
młodzieży, 

• Transgraniczna współpraca szkół, wymiana studentów, uczniów oraz 
pracowników naukowych i dydaktycznych, 

• Infrastrukturalne przedsięwzięcia towarzyszące oraz działania związane 
z wykorzystaniem i stosowaniem ICT w celu realizacji celu dziedziny 
wsparcia. 

Cel operacyjny 13.2. Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-
edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych 

• Wspieranie wspólnych projektów społeczności lokalnych w dziedzinie 
społecznej, kulturalnej i rekreacyjno-edukacyjnej ukierunkowanych na 
rozwój współpracy i integracji lokalnego społeczeństwa obszaru 
pogranicza, 

• Wspieranie przedsięwzięć edukacyjno-rekreacyjnych i 
wypoczynkowych, 

• Wspomaganie działań podtrzymujących tożsamość i tradycje 
społeczności lokalnych, 

• Wspólne materiały oświatowe i edukacyjne, przygotowanie ścieżek 
dydaktycznych, 

• Działania związane z modernizacją infrastruktury społecznej, 
kulturalnej i edukacyjno-rekreacyjnej, niezbędnej dla realizacji 
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współpracy społeczności lokalnych, 

• Współfinansowane są działania dotyczące wykorzystania ICT pod 
kątem realizacji celu dziedziny wsparcia 

Cel operacyjny 13.3.Fundusz Mikroprojektów 

• Odnowa i ochrona zasobów kulturowych i dziedzictwa historycznego, 
fortyfikacji, obiektów historycznych, technicznych i turystycznych oraz 
znaczących elementów krajobrazu kulturowego; 

• Rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej, lokalnych dróg i 
mostków, 

• Zapewnienie całorocznej turystycznej dostępności obszaru; 

• Rozwój oznakowania atrakcji i szlaków turystycznych; 

• Wspieranie i promocja tradycyjnych i nowych produktów turystycznych  

• Organizowanie wspólnych imprez kulturalnych, 

• Wspieranie projektów społeczności lokalnych w dziedzinie społecznej, 
kulturalnej i rekreacyjno-edukacyjnej; 

• Opracowanie analiz, studiów, strategii, programów itd. dla potrzeb 
rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru pogranicza; 

• Przygotowanie planów i dokumentacji wspólnych, 

• Troska o przyrodę i krajobraz  

• Współpraca w zakresie podnoszenia oświaty prośrodowiskowej, 

• Tworzenie wspólnych systemów na rzecz zapobiegania powodziom 
oraz systemów wczesnego ostrzegania, 

• Promowanie współpracy transgranicznej oraz, 

• Organizacja kursów ukierunkowanych na zdobywanie, podnoszenie 
umiejętności zawodowych i kwalifikacji, znajomości języków, w tym 
wspieranie opracowania wspólnych programów nauczania, 

• Transgraniczna współpraca szkół, organizacji młodzieżowych, wymiana 
młodzieży, studentów, uczniów, pracowników naukowych i 
dydaktycznych, w tym drobne projekty infrastrukturalne niezbędne do 
realizacji celów dziedziny wsparcia, 

• Wspieranie przedsięwzięć edukacyjno-rekreacyjnych i 
wypoczynkowych, 
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• Wspomaganie działań podtrzymujących tożsamość i tradycje 
społeczności lokalnych, 

• Rozwój systemów informacyjnych i komunikacyjnych, 

• Działania związane z wykorzystaniem i stosowaniem ICT pod kątem 
realizacji wyżej wymienionych działań. 

Oczekiwania wobec administracji rządowej 

• działania na rzecz łagodzenia i skracania procedur wymaganych przy 
realizacji i rozliczaniu projektów, 

• rozważenie możliwości płatności zaliczkowych 
Wskaźniki dla realizacji celu strategicznego 
� ilość projektów transgranicznych dofinansowanych z UE, 

zrealizowanych przez beneficjentów z województwa opolskiego, 
� inne wskaźniki wg wiedzy i uznania 

Podmioty zaangażowane w realizację celu strategicznego 

• administracja publiczna: 

− samorząd województwa, 

− samorządy lokalne i ich jednostki organizacyjne, 

− administracja rządowa, 

• kraje, euroregiony, związki gmin i przez nie powoływane podmioty, 

• organizacje świadczące usługi publiczne, 

• Publiczne instytucje szkolne i edukacyjne, 

• Instytucje doradcze, 

• NGO, 

• użytkownicy ICT, 

• osoby prawne i fizyczne, 

• NGO's funkcjonujące w sferze społecznej i kulturalnej lub 
ukierunkowane na rozwój działań edukacyjno-rekreacyjnych, 

• inicjatywy lokalne, placówki kulturalne w sferze rozwoju kultury, 
inicjatyw społecznych i działań edukacyjno-rekreacyjnych, 

• organy społeczne, edukacyjne i szkoleniowe 

• placówki kulturalne, 
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Nr 
uwagi 

Podmiot zgłaszający 
Nr i nazwa podrozdziału  

SRWO, s. […] 
Propozycja zmiany/zgłaszana uwaga Status uwagi wraz z uzasadnieniem ZWO 

1 2 3 4 5 

Rozdział 4. Poziomy planowania rozwoju województwa 

• agencje rozwoju regionalnego 
 
Uwaga przypis 1, 2, 3, 4: do propozycji zmian i uzupełnień wykorzystano 
„Uszczegółowienie Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 
Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Wersja 8 16 listopada 
2011” 

487. GMINA STRZELCE 
OPOLSKIE 

Strona 115 
Rozdział 4.3. „Cele 
administracyjne” 

Punkt drugi bardziej pasuje do administracji wojewódzkiej i powiatowej, 
niż rządowej. Przenieść go do działań celu 10.4 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Kwestionowany zapis usunięto z punktu 
oczekiwania wobec administracji rządowej. 

488. GMINA STRZELCE 
OPOLSKIE 

Strona 115 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Podmioty zaangażowane w 
realizację celu 
strategicznego 

Przeredagować: samorządy lokalne, ich jednostki organizacyjne i 
pomocnicze.  
(Chodzi tutaj o sołectwa) 

Uwaga uwzględniona 

489. ANDRZEJ DEREŃ 
REDAKTOR NACZELNY 
TYGODNIKA 
PRUDNICKIEGO 

Strona 115 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Oczekiwania wobec 
administracji rządowej 

Wkreślić postulat: przeciwdziałanie nierolniczemu wykorzystaniu dobrej 
jakości obszarów rolniczych. Zapis uderza w rozwój gmin położonych na 
atrakcyjnych rolniczo glebach. W tym roku odnotowałem problem władz 
gminy Lubrza, która miała problemy z odrolnieniem najatrakcyjniejszego 
gospodarczo obszaru w gminie (przy głównej drodze między Lubrzą a 
Prudnikiem) właśnie ze względu na bardzo dobrej jakości gleby. 
Brak celu strategicznego jakim powinna być niwelacja różnic w rozwoju 
gospodarczym poszczególnych obszarów województwa: powiatami i 
gminami według praktykowanej w UE i w Polsce zasadzie wspomagania 
słabszych obszarów przez silniejsze kraje/regiony. 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: uwarunkowania opracowania 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych 
i leśnych, gleby najwyższych klas bonitacyjnych I-III 
podlegają ochronie prawnej. 
 
SRWO to dokument regionalny uwzględniający 
podejście terytorialne prezentowane m.in. 
w krajowych dokumentach strategicznych.  
Realizacja celów strategicznych wskazanych 



 

 

 
217 

Nr 
uwagi 

Podmiot zgłaszający 
Nr i nazwa podrozdziału  

SRWO, s. […] 
Propozycja zmiany/zgłaszana uwaga Status uwagi wraz z uzasadnieniem ZWO 

1 2 3 4 5 

Rozdział 4. Poziomy planowania rozwoju województwa 

w SRWO będzie sprzyjać integracji województwa. 

490. GMINA KĘDZIERZYN-
KOŹLE, URZĄD MIASTA 
KĘDZIERZYN-KOŹLE 

Strona 116 
Rozdział 4.4. Spójność 
Strategii Rozwoju 
Województwa Opolskiego z 
innymi dokumentami 
strategicznymi 

Zgodnie z najnowszymi trendami planowania strategicznego, strategia 
rozwoju województwa opolskiego powinna odnosić się również do zapisów 
strategii rozwoju regionów sąsiadujących, zwłaszcza do celów odnoszących 
się do zapisów  wpływających na  województwo opolskie.  

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
W dokumencie uwzględniono wymiar 
ponadregionalny,  odniesiono się do Założeń 
Strategii Rozwoju Polski Zachodniej i Strategii 
Systemowej Współpracy Ugrupowania Tritia, które 
dotyczą współpracy ponadregionalnej. Dodatkowe 
odniesienie się do konkretnych zapisów strategii 
rozwoju sąsiednich województw nie jest tym samym 
konieczne. 

491. STAROSTWO 
POWIATOWE W 
NAMYSŁOWIE 

Strona 93  
Strona 97 
Strona 100 
Strona 106 
Strona 112 
Strona 115 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
(Cel strategiczny 4,5,6,7,9, 
10) 
Podmioty zaangażowane w 
realizację celu 
strategicznego 

Uzupełnienie podmiotów zaangażowanych w realizację celów 
strategicznych nr 4, 5, 6, 7, 9, 10  o partnerstwo na rzecz  rozwoju 
Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 
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Uwagi do Rozdziału 5. „System realizacji Strategii” 
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Nr 
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Podmiot zgłaszający 
Nr i nazwa podrozdziału  

SRWO, str. 
Propozycja zmiany/zgłaszana uwaga Status uwagi wraz z uzasadnieniem ZWO 

1 2 3. 4 5 

Rozdział 5 System realizacji Strategii 

492. STANISŁAW SKAKUJ 
P.O. PREZESA REGIONU 
OPOLSKIEGO KONGRESU 
NOWEJ PRAWICY 

Strona 121 
Rozdział 5.1 „Zasady realizacji 
strategii” 
 

Na str. 121 5.1. w zasadach realizacji Strategii stwierdzono cyt. 
„zasada koncentracji (geograficznej i tematycznej) – oznaczająca 
skoncentrowanie ograniczonych zasobów finansowych i 
organizacyjnych na wyodrębnionych obszarach geograficznych, w 
których potrzebna jest zewnętrzna interwencja dla pełnego 
wykorzystania potencjałów rozwojowych, jak również polegająca 
na skoncentrowaniu interwencji na działaniach zorientowanych na 
strategiczne dziedziny decydujące o konkurencyjności 
regionów/terytoriów w dłuższym horyzoncie czasowym lub 
ograniczeniu interwencji do określonych działań/projektów;” 
Z tego stwierdzenia można wysnuć wniosek, że przygotowane jest 
zwiększenie interwencjonizmu poprzez inwestowanie przez 
władze w wybrane przez nią kierunki i podmioty. Oznacza to, że 
system się nie zmienia, a przyczyny które doprowadziły do stanu 
aktualnego nie zostaną usunięte. 

Uwaga nieuwzględniona. 
Kryterium: uwarunkowania opracowania dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Zasady realizacji SRWO przygotowano z uwzględnieniem 
uwarunkowań krajowych w oparciu o zapisy KSRR. 
 

493. STANISŁAW SKAKUJ 
P.O. PREZESA REGIONU 
OPOLSKIEGO KONGRESU 
NOWEJ PRAWICY 

Strona 121 
Rozdział 5.1 „Zasady realizacji 
strategii” 
 

Przyjęta i zdefiniowana zasada subsydiarności cyt. „zasada 
subsydiarności – zakładająca planowanie i realizację celów 
Strategii przez różne podmioty, na możliwie najniższym poziomie 
administracyjnym gwarantującym najwyższą efektywność jej 
realizacji; sugeruje, że dotyczy to tylko administracji, a nie 
tworzącego się społeczeństwa obywatelskiego. 

Uwaga nieuwzględniona. 
Kryterium: uwarunkowania opracowania dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Zasady realizacji SRWO przygotowano z uwzględnieniem 
uwarunkowań krajowych w oparciu o zapisy KSRR. 

494. ANDRZEJ MAZUR 
RADNY WOJEWÓDZTWA 
OPOLSKIEGO 

Strona 123 
Rozdział 5.3 „Podmioty 
zaangażowane w realizację 
Strategii” 

Brak rozróżnienia obszarów kompetencji na podlegle, niezależne i 
zewnętrzne.  
Strategia jest głównym narzędziem realizacji polityki regionu i 
wymaga konkretnych zapisów, które nie wymagają dodatkowej 
interpretacji podczas jej realizacji. 
Postuluję uzupełnienie rozdziału o systematykę podmiotów i ich 
charakterystykę. 

Uwaga nieuwzględniona. 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 
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Podmiot zgłaszający 
Nr i nazwa podrozdziału  
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Propozycja zmiany/zgłaszana uwaga Status uwagi wraz z uzasadnieniem ZWO 

1 2 3. 4 5 

Rozdział 5 System realizacji Strategii 

495. ANDRZEJ MAZUR 
RADNY WOJEWÓDZTWA 
OPOLSKIEGO 

Strona 124  
Rozdział 5.4. „Instrumenty 
realizacji Strategii” 

Podpunkt „programowe proponuję uzupełnić o zapis -„Programy 
Współpracy Województwa z organizacjami Pozarządowymi” -. 

Uwaga nieuwzględniona. 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 

496. KLUB RADNYCH 
MNIEJSZOŚCI 
NIEMIECKIEJ SWO 
 
TOWARZYSTWO 
SPOŁECZNO– 
KULTURALNE NIEMCÓW 
NA ŚLĄSKU OPOLSKIM 
 
RYSZARD DONITZA 
RADNY WOJEWÓDZTWA 
OPOLSKIEGO 
 
 

Strona 125  
Rozdział 5.4. „Instrumenty 
Realizacji Strategii” 
Schemat 9 – „Instrumenty 
realizacji Strategii w 
powiązaniu z unijnymi, 
krajowymi oraz lokalnymi 
poziomami planowania” 
(kolumna-unijne i krajowe 
dokumenty strategiczne.) 

Strategia rozwoju oświaty mniejszości niemieckiej w Polsce. 
Proponujemy, aby wśród dokumentów, na których ma w 
przyszłości oprzeć się realizacja Strategii WO znalazł się powyżej 
wymieniony dokument opracowany przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. 

Uwaga nieuwzględniona. 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 

497. ANDRZEJ MAZUR 
RADNY WOJEWÓDZTWA 
OPOLSKIEGO 

Strona 129 
Rozdział 5.6. „Monitoring i 
ewaluacja Strategii” 

Brak zestawu wskaźników niezbędnych do monitorowania 
realizacji celów strategii, co jest niezgodne z zapisami Krajowej 
Strategii Rozwoju Regionalnego i systemem monitorowania 
Strategii Rozwoju Kraju 2007-15. Wykazany brak merytoryczny 
projektu uniemożliwia jednoznaczne, zrozumiale i przejrzyste 
monitorowanie realizacji Strategii oraz identyfikowanie 
problemów w jej realizacji wynikających z nieprzewidywalnych 
zdarzeń, czyli uniemożliwia modyfikację działań prorozwojowych 
oraz innowacyjnych adekwatnie do pojawiających się wyzwań. 
Niezbędnym warunkiem uchwalenia Strategii przez organ 
stanowiący jest określenie wskaźników docelowych dla 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Wskaźniki monitorowania realizacji celów strategii 
zostały przedstawione w rozdziale 4.3 po części opisowej 
każdego celu strategicznego.  
Z uwagi na wieloaspektową korelację niektórych 
wskaźników z przebiegiem wielu zmiennych (procesów 
społeczno-gospodarczych) nie jest możliwe 
prognozowanie konkretnych wartości tych wskaźników, 
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poszczególnych celów strategicznych. Aby określić docelowe 
wskaźniki rozwojowe należy określić wskaźnik aktualnego 
zaawansowania poszczególnych celów Strategii w regionie i jego 
odniesieniu do poziomu krajowego.   
Należy uzupełnić projekt o jedną tabelę wskaźników, oprócz tego, 
że są one zamieszczone pod każdym celem strategicznym 

stąd w ich przypadku zastosowano określenie tendencji 
zmiany. 
Do SRWO załączono tabelę wskaźników realizacji celów 
SRWO. 

498. ANDRZEJ MAZUR 
RADNY WOJEWÓDZTWA 
OPOLSKIEGO 

Strona 126 
Rozdział 5.5. „Finansowanie 
realizacji Strategii” 

Rozdział ten nie zawiera treści sugerowanej przez jego tytuł.  
Brak jest określenia ram finansowych, co jest niezbędnym 
warunkiem skuteczności realizacji Strategii.  
Brak szacunków potencjału finansowania SRWO w zakresie 
długoterminowej prognozy finansowej Województwa opolskiego i 
szacunkowej kwoty wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska.  
Brak jest ekspertyz szacujących wkład środków na realizację 
Strategii pochodzących z Budżetu Państwa oraz z Samorządów 
Lokalnych.   
Brak również ekspertyz szacujących kwoty udziału Inwestycji 
Prywatnych, w tym Inwestorów Zagranicznych w realizacji 
Strategii Rozwoju Województwa.  
Bez zaprezentowania w projekcie Strategii szacunkowego modelu 
makroekonomicznych źródeł finansowania Strategii, nie powinien 
on być przedstawiony do zatwierdzenia przez sejmik opolski. 
Wnoszę o pilne uzupełnienie. 

Uwaga nieuwzględniona. 
Kryterium: uwarunkowania opracowania dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Charakter dokumentu sprawia, że finansowanie strategii 
można określić w sposób ramowy poprzez wskazanie 
przyszłych źródeł finansowania. 
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Uwagi do mapy „Bieguny wzrostu i obszary problemowe w Województwie Opolskim  
– podejście terytorialne” 
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Nr 
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Podmiot zgłaszający 
Nr i nazwa podrozdziału  

SRWO, str. 
Propozycja zmiany/zgłaszana uwaga Status uwagi wraz z uzasadnieniem ZWO 

1 2 3. 4 5 

MAPA „BIEGUNY WZROSTU I OBSZARY PROBLEMOWE W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM – PODEJŚCIE TERYTORIALNE 

499.  
LGD STOBRAWSKI ZIELONY SZLAK 
 
LGD GÓRNA PROSNA 
 
LGD „ZŁOTA ZIEMIA” 
 
STOWARZYSZENIE KRAINA ŚW. 
ANNY 
 
PARTNERSTWO BORÓW 
NIEMODLIŃSKICH 
DANIEL PODOBIŃSKI 

Mapa pn. Bieguny wzrostu i obszary 
problemowe w województwie opolskim 
- podejście terytorialne 

Gminy wiejskie i miejsko-wiejskie tworzące Aglomerację 
ująć graficznie także jako obszary wiejskie wymagające 
wsparcia. W podobny sposób postąpiono z miastem 
Opole, które w grafice występuje w podwójnej roli, 
zarówno, jako część Aglomeracji, jak i jako miasto 
wymagające restrukturyzacji. 

Uwaga uwzględniona częściowo. 
Kryterium: uwarunkowania poracowania 
dokumentu oraz poziom szczegółowości 
zapisów dokumentu  
 
Uzasadnienie 
Mapę zweryfikowano w oparciu o uwagi 
złożone w ramach konsultacji społecznych  

500.  
UM KORFANTÓW 
JAROSŁAW SZEWCZYK 

Mapa pn. Bieguny wzrostu i obszary 
problemowe w województwie opolskim 
- podejście terytorialne 

Na mapie pn. Bieguny wzrostu i obszary problemowe w 
województwie opolskim - podejście terytorialne 
wnioskuję o wyznaczenie doliny Ścinawy Niemodlińskiej 
od jej źródła w Gminie Korfantów do ujścia w Nysie 
Kłodzkiej w Gminie Lewin Brzeski jako obszaru 
narażonego na niebezpieczeństwo powodzi. 

Uwaga nieuwzględniona. 
Kryterium: uwarunkowania opracowania 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Zgodnie  z materiałami źródłowymi, 
opracowanymi przez KZGW „Wstępna ocena 
ryzyka powodziowego”, W-wa 2011, obszary 
narażone na niebezpieczeństwo powodzi 
w dolinie rzeki Ścinawy występują w dolnym 
odcinku rzeki, tj. między miastem Niemodlin 
a ujściem Ścinawy do Nysy Kłodzkiej. 

501.  
UM KORFANTÓW 
JAROSŁAW SZEWCZYK 

Mapa pn. Bieguny wzrostu i obszary 
problemowe w województwie opolskim 
- podejście terytorialne 

Na mapie pn. Bieguny wzrostu i obszary problemowe w 
województwie opolskim - podejście terytorialne w 
obszarach problemowych: Miasta wymagające 
restrukturyzacji i rewitalizacji wnioskuję o zaznaczenie 
miejscowości Korfantów jako jednego z ośrodków 

Uwaga nieuwzględniona. 
Kryterium: uwarunkowania opracowania 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
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MAPA „BIEGUNY WZROSTU I OBSZARY PROBLEMOWE W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM – PODEJŚCIE TERYTORIALNE 

przewidzianych do działań o których mowa wyżej Zgodnie z przyjętymi kryteriami dla 
wyznaczenia tej kategorii ośrodków miejskich, 
Korfantów nie spełnia  wymogu 
ludnościowego, bowiem liczy poniżej 5 tys. 
mieszkańców. 

502.  
GMINA GŁUCHOŁAZY Mapa pn. Bieguny wzrostu i obszary 

problemowe w województwie opolskim 
- podejście terytorialne 

W nowym elemencie strategii – „Mapa: Bieguny wzrostu i 
obszary problemowe w województwie opolskim - 
podejście terytorialne” obszar pogranicza (gminy 
Głuchołazy, Otmuchów, Paczków, Kamiennik) objąć 
oznaczeniem „Obszar o ekstremalnie niskiej dostępności 
komunikacyjnej” na podstawie mapy nr 8 na stronie nr 
59 projektu strategii wykazującej dostępność 
połączeniami kolejowymi do Opola na ponad 2 godziny 
oraz mapy nr 7 na stronie nr 57 wykazującej dostępność 
połączeniami drogowymi do Opola na ponad 105 minut. 
Utrudniona dostępność komunikacyjna w/w terenów 
zarówno połączeniami kolejowymi jak i drogowymi do 
aglomeracji (zarówno opolskiej jak i sąsiednich)  ogranicza 
możliwość rozwoju tych terenów, uzyskania efektu dyfuzji 
rozwoju aglomeracji na obszary sąsiednie. Zapisy w 
strategii w zakresie poprawy dostępności komunikacyjnej 
tych terenów będą miały znaczenie dla przyszłych działań 
m.in. inwestycyjnych. 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: uwarunkowania opracowania 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Zgodnie z przyjętym kryterium wyznaczenia 
obszarów o ekstremalnie niskiej dostępności 
komunikacyjnej wg KSRR i KPZK, decydujące 
znaczenie ma dostępność w komunikacji 
samochodowej. 

503.  
DAMIAN KAPINOS 
DZIENNIKARZ 
GAZETA GRODKOWSKA 

Mapa: Bieguny wzrostu i obszary 
problemowe w województwie Opolskim 
- podejście terytorialne 
 

Na obszarze całej gminy Grodków zaznaczyć: 
- ramkę czerwoną z czerwonymi kropkami, czyli zaznaczyć 
region o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej; 
- czarną ramkę, czyli zaznaczyć obszary o ekstremalnie 
niskiej dostępności transportowej z uwzględnieniem 
braku połączeń z Grodkowa do Opola i okolicznych wsi, 
braku komunikacji na obszarze gminy Grodków, małej 
ilości połączeń na linii kolejowej Nysa - Brzeg i złego stanu 

Uwaga nieuwzględniona. 
Kryterium: uwarunkowania opracowania 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Delimitacja obszarów o najtrudniejszej 
sytuacji rozwojowej, została przeprowadzona 
w oparciu o analizę sytuacji społeczno-
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MAPA „BIEGUNY WZROSTU I OBSZARY PROBLEMOWE W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM – PODEJŚCIE TERYTORIALNE 

technicznego infrastruktury kolejowej na trasie Nysa - 
Brzeg; 

gospodarczej regionu z uwzględnieniem m.in. 
następujących obszarów: zasoby ludzkie, 
demografia, dostępność do zasobów 
naturalnych, infrastruktura transportowa, 
inwestycje, przedsiębiorczość, wymiana 
handlowa z zagranicą, innowacyjność, 
edukacja. 
Analizie poddano podstawowe wskaźniki 
dostępne w statystyce publicznej, 
wykorzystano również wyniki badań 
regionalnych i krajowych oraz dokumenty 
strategiczne poziomu krajowego 
i regionalnego . 
 
W związku z powyższym Gmina Grodków, 
została zakwalifikowana do grupy gmin 
o przeciętnym poziomie rozwoju.  
W odniesieniu do niskiej dostępności 
transportowej w przypadku gminy Grodków 
nie jest spełniony warunek kryterium 
delimitacyjnego, tj. czasu dojazdu 
samochodem osobowym do ośrodka 
wojewódzkiego przekraczającego 90 min.   

504.  
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WO 
ROMAN KOLEK 

Mapa: Bieguny wzrostu i obszary 
problemowe w województwie opolskim 
– podejście terytorialne 

W grupie wskazanych miast wymagających 
restrukturyzacji i rewitalizacji uzasadnionym jest 
oznaczenie takich miast, jak Zawadzkie, Ozimek, Praszka. 
W miastach tych doszło do znacznego obniżenia 
potencjału na skutek niekorzystnych zmian 
gospodarczych, a efektem tego jest pogorszenie 
parametrów ekonomicznych i życia mieszkańców tych 
miast. 

Uwaga nieuwzględniona. 
Kryterium: uwarunkowania opracowania 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Ujęte w SRWO podejście terytorialne ma 
charakter otwarty.  
Weryfikacja kryteriów delimitacji może 
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nastąpić np. w wyniku zmiany do podejścia 
terytorialnego  na poziomie krajowym lub 
europejskim.    
Proponowane miasta nie spełniają jednego 
z trzech kryteriów delimitacyjnych 
zastosowanych do określenia grupy miast 
wymagających restrukturyzacji i rewitalizacji, 
tj. położenia w obszarze podregionu nyskiego. 

505.  
URZĄD MIEJSKI W NIEMODLINIE Mapa: Bieguny wzrostu i obszary 

problemowe w województwie opolskim 
– podejście terytorialne 

1) Wpisać Niemodlin jako miasto wymagające 
restrukturyzacji i rewitalizacji (Miasto posiada 
program rewitalizacji) 

2) Gmina Niemodlin niezależnie od przyłączenia do 
Aglomeracji Opolskiej jest obszarem wiejskim 
wymagającym wsparcia procesów rozwojowych (poza 
miastem Niemodlin i sołectwami należącymi do 
Aglomeracji Niemodlińskiej- Wydrowice, Piotrowa, 
Gościejowice)  

Uwaga nieuwzględniona. 
Kryterium: uwarunkowania opracowania 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Ujęte w SRWO podejście terytorialne ma 
charakter otwarty.  
Weryfikacja kryteriów delimitacji może 
nastąpić np. w wyniku zmiany do podejścia 
terytorialnego  na poziomie krajowym lub 
europejskim.    
Proponowane miasto nie spełnia jednego 
z trzech kryteriów delimitacyjnych 
zastosowanych do określenia grupy miast 
wymagających restrukturyzacji i rewitalizacji, 
tj. położenia w obszarze podregionu nyskiego 
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Uwagi ogólne 
 



 

 

 
229 

 
 

Nr 
uwagi 

Podmiot zgłaszający Propozycja zmiany/zgłaszana uwaga Status uwagi wraz z uzasadnieniem ZWO 

1 2 3 4 

506. LGD STOBRAWSKI 
ZIELONY SZLAK 
 
LGD GÓRNA PROSNA 
 
STOWARZYSZENIE 
KRAINA ŚW. ANNY 
 
LGD „ZŁOTA ZIEMIA” 
 
PARTNERSTWO 
BORÓW 
NIEMODLIŃSKICH  
DANIEL PODOBIŃSKI 

Propozycja zmiany filozofii dot. rozwoju województwa. Z uwagi na to że 90% obszaru 
województwa to obszary wiejskie, proponujemy przeniesienie punktu rozwojowego 
z centrycznego - miasta Opola, na rozproszony- właśnie tereny wiejskie lokalnymi 
miastami/miasteczkami. Sugestia odejścia od traktowania Opola, jako Aglomeracji a 
skupienie się na promocji podejścia CLLD, czyli wdrażania rozwoju obszaru poprzez system 
partnerstw, w tym partnerstw miejskich/dzielnicowych, skupionych wokół faktycznych 
problemów obszarów, zdefiniowanych całkowicie oddolnie. Np. zamiast strategii całej 
Aglomeracji (różniącej się przecież zarówno wobec miast-wsi, jak i w mieście wobec dzielnic) 
rozważyć strategie poszczególnych dzielnic, lub grup dzielnic, np. oddzielna strategia dla 
Metalchemu. 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: uwarunkowania opracowania dokumentu 
oraz poziom szczegółowości zapisów dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
SRWO to dokument regionalny uwzględniający podejście 
terytorialne prezentowane m.in. w krajowych dokumentach 
strategicznych. Realizacja celów strategicznych 8-10 zapewni 
osiągnięcie spójności terytorialnej regionu.  
Ponadto cel operacyjny 6.2. będzie służyć wzmacnianiu 
spójności wewnątrzregionalnej. 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. Zgodnie z zapisami 
projektu założeń Umowy partnerstwa zastosowanie 
instrumentu „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność” 
będzie należało do decyzji Instytucji Zarządzającej danym 
programem operacyjnym. Stąd też odpowiednim poziomem 
uregulowania  kwestii wykorzystania tego instrumentu jest 
poziom programu operacyjnego. 

507. CENTRALNE 
MUZEUM JEŃCÓW 
WOJENNYCH W 
ŁAMBINOWICACH-
OPOLU 

Cały dokument traktuje kwestie kultury marginesowo, tymczasem może być ona ważnym 
elementem wspomagającym rozwój regionu. 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Szeroko rozumiana problematyka kultury została 
uwzględniona zarówno w części diagnostycznej, jak również 
postulatywnej dokumentu, m.in. w celach operacyjnych  2.2. 
oraz 5.3.  

508. GMINA KĘDZIERZYN-
KOŹLE, URZĄD 
MIASTA KĘDZIERZYN-

Zapisy dla celów 8, 9 a także celu operacyjnego 6.2  zdają się wykluczać, można odnieść 
wrażenie, że województwo opolskie to Aglomeracja Opolska, w istocie zaś miasto Opole. 
Realizacja celu 8 doprowadzi do jeszcze większej degradacji i marginalizacji subregionalnych 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: uwarunkowania opracowania dokumentu 
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KOŹLE centrów rozwoju znajdujących się poza aglomeracją. Działania takie wpłyną niekorzystnie na 
ponad 60% mieszkańców województwa (wg danych GUS). 
Spójność terytorialna to środek niezbędny do osiągnięcia określonych celów. Istotne jest 
zrównoważenie rozwoju miejskich ośrodków funkcjonalnych. Unia Europejska wspiera 
spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną, a także solidarność między samorządami, 
które w równym stopniu mają kształtować rozwój województwa. Tymczasem zapisy celów 
operacyjnych 8 i 9 dowodzą, że miasto Opole jest biegunem wzrostu samo dla siebie, bądź 
też dla aglomeracji, którą tworzy. 
W projekcie ESPON za najważniejsze dla określenia pozycji miasta uznano funkcje 
transportowe, przemysłowe, GOW (gospodarki opartej na wiedzy) oraz kontrolne  
i zarządcze. Rola mniejszych ośrodków miejskich w większym stopniu zależy od rozwoju ich 
funkcji wyspecjalizowanych. Poprawie ich pozycji konkurencyjnej może sprzyjać 
powstawanie regionach sieci miast. 
Koncepcje regionalnego i krajowego systemu innowacji w sposób mniej lub bardziej 
bezpośredni podkreślają znaczenie współpracy między poszczególnymi składnikami systemu 
dla efektywnego działania całego regionu. Współpraca między różnymi aktorami 
regionalnymi, tj. środowiskami biznesu, nauki i administracji potrzebna jest już na etapie 
formułowania strategii. Tymczasem zapisy SRWO do 2020 roku wykazują swoisty rodzaj 
opozycyjności głównego ośrodka rozwoju jakim ma być Aglomeracja Opolska względem 
subregionach ośrodków rozwoju oraz innych parterów, którym w równym stopniu zależy na 
rozwoju Województwa Opolskiego. 

Uzasadnienie: 
SRWO to dokument regionalny uwzględniający podejście 
terytorialne prezentowane m.in. w krajowych dokumentach 
strategicznych. Realizacja celów strategicznych 8-10 zapewni 
osiągnięcie spójności terytorialnej regionu.  
Ponadto cel operacyjny 6.2. będzie służyć wzmacnianiu 
spójności wewnątrzregionalnej.  

509. LGD FUNDACJA 
EURO-COUNTRY – 
PARTNERSTWO DLA 
ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU 
OBSZARÓW 
WIEJSKICH 

Brak w całym dokumencie informacji o narzędziu wprowadzanym w nowym okresie 
programowania – CLLD, czyli „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność”. 90% obszaru 
województwa to obszary wiejskie, a CLLD jest kontynuacją i rozwinięciem podejścia LEADER, 
obejmującym również obszary miejskie, zwłaszcza w kontekście grup narażonych na 
wykluczenie. Jeżeli mówimy o rozwoju zintegrowanym, zarówno aglomeracji, miast jak i wsi, 
nie można pominąć roli jaką CLLD może odegrać w rozwoju regionu. 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: uwarunkowania opracowania dokumentu oraz 
poziom szczegółowości zapisów dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. Zgodnie z zapisami 
projektu założeń Umowy partnerstwa zastosowanie 
instrumentu „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność” 
będzie należało do decyzji Instytucji Zarządzającej danym 
programem operacyjnym. Stąd też odpowiednim poziomem 
uregulowania  kwestii wykorzystania tego instrumentu jest 
poziom programu operacyjnego. 
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510. URZĄD MIASTA 
KĘDZIERZYN-KOŹLE 
OPOLSKI PARK 
NAUKOWO 
TECHNOLOGICZNY 
DR BOGDAN 
TOMASZEK 

Metodologia tworzenia dokumentu: 
1. Redakcja dokumentu – rozdzielenie treści związanych z oceną strategicznej sytuacji 

wyjściowej województwa od części projektowej, która dotyczy przyszłości. Wielokrotne 
powtarzanie informacji o tym co było i jest z tym co będziemy robić utrudnia wyłuskanie 
istoty proponowanych zmian, 

2. W całym dokumencie brak analizy tego co osiągnęliśmy przez ostatnie 12 lat 
realizowania strategii rozwoju województwa, dotyczy to trzech realizowanych strategii- 
z lat: sprzed roku 2000, z roku 2000 i 2006, Regionalnej Strategii Innowacji, podpisanego 
porozumienia czterech województw o współpracy pn. ”Autostrada Firm Nowych 
Technologii” w odniesieniu do poniesionych nakładów pochodzących z Budżetu Państwa, 
środków pomocowych Phare, okresu 2004 – 2006 i obecnego okresu programowania.  

3. Bardzo bogaty materiał zawarty w przedstawionych opracowaniach lecz mało 
przekonywujący pod kątem powiązań części analitycznej z określeniem mocnych i 
słabych stron województwa, szans i zagrożeń płynących z otoczenia. Brak analizy tych 
czynników. Nazwanie i ich wypisanie to dopiero początek analizy. Z wykonanej pracy w 
trakcie zimowych i wiosennych spotkań należało wykonać wycenę tych wszystkich 
czynników i według przyjętej metody uporządkować wg ważności i istotności dla naszego 
rozwoju. Najbardziej istotne i posiadające dużą wagę dla naszego województwa powinny 
zadecydować o sporządzeniu listy wyzwać. Dobrze zdefiniowane wyzwania a następnie 
ich realizacja bądź zaniechanie zadecyduje o przyszłości naszego województwa.  

4. Wyartykułowane wyzwania są podstawą do określenia wizji rozwoju i misji naszego 
województwa do roku 2020, a może i dalej w przyszłość. O strategii i taktyce  dojścia do 
zrealizowania wizji rozwoju zadecydują przyjęte cele strategiczne i operacyjne. W mojej 
ocenie brak  spójności / uzasadnienia związków pomiędzy analizą SWOT, wyzwaniami, 
wizją oraz misją wpływa na ilość i jakość przyjętych celów strategicznych a w 
konsekwencji przypisanie im elementów wykonawczych. Według mnie jest za duża liczba 
celów strategicznych. Trzy lub cztery cele strategiczne będące aglomeracją pozostałych 
umożliwią łatwiejsze formułowanie celów operacyjnych. Warto zauważyć, że wadą 
Strategii Lizbońskiej była  m. in. zbyt duża   przyjętych do osiągnięcia celów.  

5. Czytając dokument brak jest rozgraniczenia pomiędzy tym co należy zrobić, co musimy 
zrobić, co powinno się zrobić od tego co na pewno zrobimy. Pokazane wskaźniki niewiele 
o tym mówią. 

6. Strategię należy uzupełnić o prognozę finansową związaną z jej realizacją. Decyzją 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Obecne zapisy SRWO zapewniają spójność dokumentu 
i eliminują sprzeczności pomiędzy jego poszczególnymi 
częściami. 
Efekty realizacji poprzedniej strategii były na bieżąco 
analizowane, a wyniki tych procesów wykorzystywane są dla 
potrzeb planowania strategicznego w regionie.   
Zarówno wyzwania jak i cele są spójne z diagnostyczną częścią 
dokumentu. SRWO uwzględnia hierarchiczny układ pięciu 
poziomów planowania strategicznego. Finansowanie realizacji  
SRWO jest ujęte w rozdziale 5. Charakter dokumentu sprawia, 
że finansowanie strategii można określić w sposób ramowy 
poprzez wskazanie przyszłych źródeł finansowania. 
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wyborów politycznych będzie natomiast, które cele i w jaki sposób będą realizowane 
i finansowane. 

7. Po uzyskaniu opinii i wniosków z konsultacji cały dokument powinien przepracować inny 
zespół redakcyjny, 

511. URZĄD MIASTA 
KĘDZIERZYN-KOŹLE 
OPOLSKI PARK 
NAUKOWO 
TECHNOLOGICZNY 
DR BOGDAN 
TOMASZEK 

Sprawy Odry powinny być ujęte w strategii w sposób kompleksowy, z jednej strony dotyczy 
to roli i znaczenia Odry jako szlaku odrzańskiego wykorzystywanego dla rozwoju 
województwa pod kątem transportowym, turystycznym, retencyjnym, 
przeciwpowodziowym i źródła wody dla celów gospodarczych i bytowych, w połączeniu z 
Kanałem Gliwickim, zbiornikami w Kotlarni i Raciborzu, budową kanałów Odra Dunaj Łaba 
i Kanału Śląskiego wraz z wykorzystaniem dotychczasowym środków z programu „Dla Odry 
2006”.  
Jakie i gdzie powinny być wybudowane zbiorniki retencyjne, rewitalizacja kozielskiego portu, 
rozwój stoczni, portu specjalistycznego w Opolu Metalchemie, budowa marin wzdłuż Odry 
i jej dopływów, sposoby uwzględniające wykorzystanie Odry, w tym dla transportu np. węgla 
do Elektrowni Opole i prognozowana wielkość potrzebnych środków. Uwzględnienie 
wymienionych zagadnień w strategii może być jedną z dźwigni rozwojowych regionu 
i województw sąsiednich, z drugiej dlatego strony jest to ważne ze względu na wertykalny 
i horyzontalny wymiar rozwojowy wielu obszarów naszego województwa. 
Str.: 37,40,51,52,99,104 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: uwarunkowania opracowania dokumentu oraz 
poziom szczegółowości zapisów dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych, zatem nie wszystkie 
zaproponowane kwestie uwzględniono. Niemniej jednak 
SRWO uzupełniono o dodatkowe zapisy dotyczące 
wykorzystania potencjału rzeki Odry.  
Rozmieszczenie infrastruktury przeciwpowodziowej, wodnej, 
transportowej jest uregulowane w zapisach planu 
zagospodarowania przestrzennego 
 

512. URZĄD MIASTA 
KĘDZIERZYN-KOŹLE 
OPOLSKI PARK 
NAUKOWO 
TECHNOLOGICZNY 
DR BOGDAN 
TOMASZEK 

Specjalizacja naszego województwa w zakresie usług, procesów, technologii produkcji, 
rynkowych zastosowań oraz ich efektywności w dotychczasowych branżach jak to pokazano 
przy pomocy tzw. „smart specialization” może być zawodne jeśli tylko na tym się oprzemy. 
Mierne efekty naszego udziału w 6 i 7 Programie Ramowym UE, wykorzystanie środków z PO 
IG, liczba zgłoszeń wynalazków, innowacyjność naszej gospodarki wyraźnie wskazują, 
że wymagane jest nowe podejście do specjalizacji naszego regionu jeśli chcemy w tej 
dziedzinie osiągnąć jakiś sukces. W strategii tego nowego podejścia nie widzę. Być może 
należałoby skorzystać z ekspertów zewnętrznych np. specjalistów z Arthura D’ Litle, którzy są 
autorami i prekursorami III generacji badań i rozwoju. Ogromy potencjał województwa po 
byłych dużych zakładach przemysłowych jest wciąż do zagospodarowania mimo, że w wielu 
wypadkach już jest w rękach prywatnych. W samym Kędzierzynie-Koźlu dotyczy to majątku 
zgromadzonego na ponad dużo więcej niż tysiąc hektarów. W ramach nowego podejścia 
należałoby rozważyć utworzenie na bazie istniejących uczelni naszego województwa 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu oraz poziom 
szczegółowości  zapisów dokumentu  
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. Zagadnienie 
specjalizacji regionalnych zostanie szerzej opisane w innym 
dokumencie strategicznym, tj. aktualizowanej obecnie RSI.  
Wzmacnianie i efektywne wykorzystywanie potencjału już 
istniejących uczelni w województwie będzie sprzyjało 
konkurencyjności regionu.  
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utworzenie jednej uczelni obejmującej całe województwo z włączeniem dużych obszarów 
przemysłowych i powołanie Uniwersytetu Śląska Opolskiego z wykorzystaniem możliwości 
i potencjałów pozostałych miast województwa. 

513. URZĄD MIASTA 
KĘDZIERZYN-KOŹLE 
OPOLSKI PARK 
NAUKOWO 
TECHNOLOGICZNY 
DR BOGDAN 
TOMASZEK 

Budowa metropolii opolskiej w mojej ocenie osłabi spójność województwa. Przy skromności 
środków na realizację innych obszarów województwa przyczyni się do tego, ze ościenne 
powiaty będą ciążyły do sąsiednich województw. Już dziś np. z Kędzierzyna do Katowic jedzie 
się krócej niż z Kędzierzyna do Opola, a wybudowanie śląskiej trasy średnicowej ten dojazd 
jeszcze bardziej usprawni, podobnie jest z dojazdem do Wrocławia z Nysy , Brzegu i 
Namysłowa. Następna kwestia to dostępność i sprawność działania  instytucji publicznych u 
nas i u sąsiadów, dostępność do rynku pracy itd. 
W mojej ocenie w strategii jest zbyt mało działań skierowanych na integrację naszego 
województwa.  Do takich należałoby zaliczyć na pewno program dla naszego odcinka Odry, 
być może utworzenie regionalnej uczelni opierającej się swym zasięgiem o kilka powiatów i 
miasto Opawę. Z innych to np. uruchomienie programów integrujących różne środowiska 
minimalizujące poczucie krzywdy i opuszczenia ( pamiętamy dyskusje samorządowców na 
temat podziału środków unijnych czy przygotowań do Euro 2012, środki na remonty dróg 
itd. ). 

Uwaga nieuwzględniona   
Kryterium: uwarunkowania opracowania dokumentu oraz 
spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
SRWO to dokument regionalny uwzględniający podejście 
terytorialne prezentowane m.in. w krajowych dokumentach 
strategicznych. Kwestia dostępności i sprawności działania 
instytucji publicznych, jak również problematyka rynku pracy 
jest ujęta w rozdziale 2.1 SRWO. Ponadto przedmiotowym 
zagadnieniom poświęcono odpowiednio cel operacyjny 2.3 
oraz cel strategiczny 6. Realizacja celów strategicznych 
wskazanych w SRWO będzie sprzyjać integracji województwa, 
w szczególności w kontekście horyzontalnego wyzwania 
rozwojowego, jakim jest „Zapobieganie i przeciwdziałanie 
procesom depopulacji”  

514. GMINA NYSA, URZĄD 
MIEJSKI W NYSIE  
BURMISTRZ NYSY 
JOLANTA BARSKA 

Pytanie – dlaczego niektóre wskaźniki zostały niedookreślone, nie podano ich konkretnego 
wzrostu? 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Z uwagi na wieloaspektową korelację niektórych wskaźników 
z przebiegiem wielu zmiennych (procesów społeczno-
gospodarczych) oraz długookresowy horyzont czasowy 
realizacji SRWO, nie jest możliwe prognozowanie konkretnych 
wartości niektórych wskaźników, stąd w ich przypadku 
zastosowano tendencję zmiany. 

515. GMINA LEWIN 
BRZESKI 

W kontekście prac nad ustawą dotyczącą odnawialnych źródeł energii w Strategii należałoby 
wskazać GPZ (główne punkty zasilania) 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów dokumentu 
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Uzasadnienie: 
 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. Przedmiotowe 
kwestie są uregulowane w zapisach planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

516. GMINA BRZEG Niezbędne: 

− jest wybudowanie przeprawy mostowej w Brzegu, 

− skorygowanie map zamieszczonych w Strategii, tak aby nie były przedstawiane na białym 
tle; ich analiza powinna umożliwiać patrzenie na dane zjawisko w szerszym kontekście i z 
różnej perspektywy, 

− zastanowienie się czy aglomeracja opolska dysponując obecnym potencjałem jest 
w stanie konkurować z takimi silnymi ośrodkami jak Wrocław i Katowice; Strategia 
skierowana jest na centrum (aglomerację opolską), może jednak należałoby zwrócić 
uwagę na „wiatry, które wieją” od aglomeracji dolnośląskiej i śląskiej; jeżeli pokażemy 
mapę obrazującą bieguny wzrostu i obszary problemowe regionu opolskiego 
w perspektywie widząc ościenne województwa, to okaże się, że bieguny wzrostu tam 
zlokalizowane mają istotny wpływ na województwo opolskie 

Uwaga częściowo uwzględniona  
Kryterium uwarunkowania opracowania dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
SRWO to dokument regionalny uwzględniający podejście 
terytorialne prezentowane m.in. w krajowych dokumentach 
strategicznych.  
W odpowiedzi na pozostałe uwagi, skorygowano mapy 
zamieszczone SRWO, a także uzupełniono cel operacyjny 6.1 
o działania polegające na budowie przepraw mostowych.  
 

517. LGD „ZŁOTA ZIEMIA” 
 
STOWARZYSZENIE 
KRAINA ŚW. ANNY 

Cel strategiczny 9 – ośrodki miejskie biegunami wzrostu, podobnie jak w celu 8 brak 
odniesienia do rozwijania kapitału społecznego. Cel skupia się tylko i wyłącznie na 
infrastrukturze.  
Sugestia: dopisanie do celu 8 i 9 podobnego zapisu jak w celu 10 na stronie 114 w brzmieniu 
„10.1.Wspieranie (…) inicjatyw lokalnych” 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium:  spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Problematyce kapitału społecznego został poświęcony 
w całości 2 cel strategiczny. Kwestie poruszone w tym celu 
dotyczą całego województwa. 

518. GMINA PRUDNIK 
FRANCISZEK FEJDYCH 
BURMISTRZ 

PRUDNIKA 

Zupełnie niezrozumiałym (wręcz szokującym) jest fakt pominięcia w projekcie Strategii 
kwestii dotyczących wsparcia imprez ogólnopolskich i międzynarodowych oraz rozwijania 
międzynarodowej i międzyregionalnej współpracy kulturalnej. Obecny zapis powoduje 
iż WSZYSTKIE projekty, które będą realizowane w ramach Funduszu Mikroprojektów 
wdrażanego ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika 
Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020 przez Euroregion Pradziad będą niezgodne ze 
Strategią Rozwoju Województwa Opolskiego!!!!!!! 

Uwaga uwzględniona 
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Podobna sytuacja będzie miała miejsce w przypadku projektów dot. współpracy 
realizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
Uważam za koniecznie niezbędne zawarcie w propozycji nowej Strategii jedynie lekko 
zmodyfikowanych zapisów Priorytetu VII. 8. „Rozwój współpracy transgranicznej i 
międzyregionalnej” obwiązującej obecnie Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego” 
znajdujących się na stronie 47 aktualnie obowiązującej Strategii Rozwoju Województwa 
Opolskiego. 

519. RODZINY 
SZENSZTACKIE 
DIECEZJI OPOLSKIEJ 

Przepracowanie całego dokumentu, wizji, każdego wyzwania, każdego celu strategicznego 
oraz operacyjnego również w perspektywie polityki prorodzinnej. 
Wyraźne wskazanie, w jaki sposób każdy cel będzie bezpośrednio lub pośrednio realizował 
założenia polityki prorodzinnej 

Uwaga uwzględniona częściowo  
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów dokumentów 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. Ponadto kwestie 
polityki prorodzinnej zostały szeroko ujęte w Programie SSD. 
Nie mniej jednak, mając na względzie wagę poruszonego 
zagadnienia, uzupełniono SRWO zarówno w części 
diagnostycznej, jak również w opisie wyzwania horyzontalnego 
o zapisy dotyczące problematyki rodzin. 

520. GRZEGORZ MARAS 
GAZETA WYBORCZA 

Proszę o zwrócenie uwagi na zbiornik retencyjny KIK-GRZEŚLAKI, oraz na komunikację 
drogową pomiędzy miejscowościami Wróblew - Uszyce. 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów dokumentu.  
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych.  

521. STANISŁAW SKAKUJ 
P.O. PREZESA 
REGIONU 
OPOLSKIEGO 
KONGRESU NOWEJ 
PRAWICY 

Strategia jest napisana językiem niezbyt komunikatywnym. Jej objętość zniechęca do lektury. 
KNP zgłasza uwagi dotyczące tylko niektórych punktów projektu Strategii. Z naszych tych 
cząstkowych uwag wynika jeden, generalny wniosek. Dotychczasowy sposób zorganizowania 
państwa w części dot. działalności gospodarczej i podmiotowości obywateli wymaga 
głębokich zmian, bez których problemy będą tylko narastały.  
Warunki rozwoju społeczeństw zostały dawno opisane w bardzo wielu książkach. Tam, gdzie 
panuje wolność gospodarcza, poszanowanie własności i sprawiedliwość, społeczeństwa się 
rozwijają. Interwencja władzy w gospodarkę poprzez ograniczanie wolności gospodarczej 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu oraz 
uwarunkowania opracowania dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
SRWO jest dokumentem regionalnym, stąd też nie są w niej 
poruszane zagadnienia dotyczące sposobu zorganizowania 
państwa. Zapisy strategii w żaden sposób nie ograniczają 
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i władztwa nad rzeczami zdecydowanie ogranicza możliwości rozwojowe i 
jest niesprawiedliwa. Z przedstawionej strategii wynika, że rządzący chcą kontynuować 
dotychczasowy system. 

wolności gospodarczej i możliwości rozwojowych. 

522. BISKUB OPOLSKI 
KS. PROF. UO DR 
HAB. ANDRZEJ CZAJA 

Wykazany, najniższy w Polsce współczynnik dzietności Województwa Opolskiego wymaga nie 
tylko poświęcenia znacznie więcej miejsca problematyce demograficznej, ale podjęcia i 
wyeksponowania w przygotowywanej Strategii Rozwoju, problematyki małżeństwa i rodziny, 
jako tych struktur życia społecznego województwa, których kondycja jest słaba a 
funkcjonowanie niezadowalająca. Dzietność rodziny jest funkcją tego, co dzieje się najpierw 
w małżeństwie, a następnie w rodzinie. 
Dlatego proponuje się uwzględnienie w strategii rozwoju województwa opolskiego do 2020 r. 
przede wszystkim działań edukacyjno-profilaktycznych, ukierunkowanych na wzmocnienie 
kondycji małżeństwa i rodziny województw, które mogłyby być wdrażane np. poprzez tzw. 
środowiska wsparcia w poszczególnych gminach województwa. Do działań tych zaliczyć 
należy: 

• promowanie odpowiedniego modelu małżeństwa i rodziny, 

• upowszechnienie modelu rodziny, w której stabilne i trwałe małżeństwo tworzy 
bezpieczne środowisko pojawiania się i wychowywania dzieci, 

• wdrażanie stabilnych i obowiązkowych programów przygotowania do życia w rodzinie 
przez osoby solidnie przygotowane do prowadzenia zajęć wychowania do życia w 
rodzinie i rozumiejące jego uwarunkowania w województwie opolskim, 

• stworzenie sieci poradni rodzinnych, w ramach których osoby z indywidualnymi 
problemami życia małżeńskiego i rodzinnego będą mogły znaleźć fachową pomoc 

Uwaga uwzględniona częściowo  
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów dokumentów 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych, stąd też 
zrezygnowano z rozbudowywania celów operacyjnych 
o kolejne działania.  Ponadto kwestie dotyczące problematyki 
rodzin zostały szeroko ujęte w Programie Specjalnej Strefy 
Demograficznej. 
Nie mniej jednak, mając na względzie wagę poruszonego 
zagadnienia, uzupełniono SRWO zarówno w części 
diagnostycznej, jak również w opisie wyzwania horyzontalnego 
o zapisy dotyczące problematyki rodzin, jako struktur życia 
społecznego województwa. 
W celu operacyjnym 1.5. uwzględniono zapis „wpieranie 
działań edukacyjno-profilaktycznych ukierunkowanych na 
wzmocnienie kondycji rodziny, w tym służących pomocy 
rodzinie w sytuacjach problemowych”. 

523. ANDRZEJ MAZUR 
RADNY 
WOJEWÓDZTWA 
OPOLSKIEGO 

Wnoszę o dopisanie zadań strategicznych wypełniających art. 11, ust 1,pkt 1. ustawy o 
samorządzie województwa  

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: uwarunkowania opracowania dokumentu oraz 
poziom szczegółowości zapisów dokumentu. 
 
Uzasadnienie: 
Art. 11 ust. 1 pkt. 1 w brzmieniu: „pielęgnowanie polskości 
oraz rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, a także 
pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej” znajduje 
odzwierciedlenie zarówno w zapisach części diagnostycznej 
(str. 36 Dziedzictwo kulturowe jest jednym z wyróżników 
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województwa opolskiego), jak i postulatywnej SRWO (cel 
strategiczny 2 Aktywna społeczność regionalna, cel operacyjny 
2.1. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, cel 
operacyjny 2.2. Wzbogacanie wielokulturowego dziedzictwa 
i tożsamości regionalnej).  

524. RYSZARD GALLA 
POSEŁ RP 

Uwagi z dyskusji ze spotkania z parlamentarzystami 

− warto pomyśleć o mocniejszym wyeksponowaniu Odry, jako drogi transportowej i ujęciu 
takich zapisów w Strategii, które umożliwią podjęcie działań intensyfikujący rozwój 
górnego odcinka Odry 

− bezwzględnie konieczny jest kolejny zjazd z autostrady do Opola, dlatego ważne, że taki 
zapis został zamieszczony w Strategii, 

− niezbędne jest podjęcie działań dla zapewnienia dogodnego połączenia drogowego Opole 
- Warszawa 

Uwaga uwzględniona  
 

525. GMINA 
KOMPRACHCICE 
WÓJT PAWEŁ 
SMOLAREK 

Niepokój budzi przedstawiona przez Pana Marszałka na spotkaniu konsultacyjnym w dniu 
07.11. br. informacja dotycząca braku wsparcia z PROW oś 4 Leader 2014-2020 inwestycji i 
inicjatyw na obszarach wiejskich należących do Aglomeracji Opolskiej. Pomimo przyłączenia 
do Aglomeracji Opolskiej gminy w niej zrzeszone to w większości tereny wiejskie ze 
społecznością i problemami typowymi dla wsi, a nie miasta. Program Leader jest niezwykle 
istotnym programem dla obszarów wiejskich, integracji i rozwoju mieszkańców wsi. Już teraz 
zauważamy jego znaczący wpływ na wzrost zaangażowania i zainteresowania społeczności 
sprawami poszczególnych wsi, co nie pozostaje bez znaczenia dla podniesienia jakości życia 
na tych terenach.  Duże projekty inwestycyjne służące wzmocnieniu funkcji 
metropolitarnych Opola najprawdopodobniej będą miały niewiele wspólnego z 
zaspokajaniem potrzeb społeczności wiejskiej poszczególnych gmin zrzeszonych w AO.  
Idąc dalej brak wsparcia terenów wiejskich AO z osi4 Leader oznacza koniec lub ograniczenie 
działalności niektórych LGD zrzeszających gminy AO. W bieżącym okresie finansowania LGD 
zapisały się w świadomości społecznej i samorządowej, jako silne platformy współpracy 
niezwykle istotne dla rozwoju obszarów wiejskich. Niedostępność osi 4 Leader w latach 
2014-2020 dla gmin AO niweczy całkowicie lata pracy organizacji pozarządowych, 
samorządowców i przedsiębiorców oraz zaangażowane środki w budowanie partnerstwa 
w ramach LGD na rzecz podnoszenia, jakości życia na obszarach wiejskich. 
W związku z powyższym zwracam się z prośbą o podział źródeł finansowania strategii 
rozwoju WO uwzględniający potrzeby całego obszaru AO – jako lokomotywy rozwoju 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: uwarunkowania opracowania dokumentu oraz 
poziom szczegółowości zapisów dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
W celach strategicznych SRWO uwzględniono zarówno rozwój 
aglomeracji opolskiej, jak również miejskich obszarów 
funkcjonalnych oraz wielofunkcyjnych obszarów wiejskich. Cel 
operacyjny 10.1 zapewnia wsparcie na rzecz rozwoju lokalnej 
społeczności m.in. przy uwzględnieniu podejścia Leader. 
Kwestie linii demarkacyjnej pomiędzy poszczególnymi 
programami współfinansowanymi ze środków europejskich 
wymagają określenia na poziomie krajowym. 
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województwa opolskiego z miastem Opole na czele, ale również terenu z przeważającą 
ludnością wiejską z typowymi dla tej ludności potrzebami i problemami. 

526. URZĄD MIEJSKI W 
NIEMODLINIE 

Należy spowodować, aby Gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z terenu Aglomeracji Opolskiej 
należące zarazem do Lokalnych Grup Działania i/ oraz Lokalnej Grupy Rybackiej mogły być 
nadal beneficjentami środków w ramach PROW, PO RYBY.   

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów dokumentu 
 
Uzasadnienie:  
Rodzaje beneficjentów uprawnionych do korzystania ze 
środków europejskich będą określane na poziomie właściwych 
programów, w tym operacyjnych. 

527. URZĄD MIASTA 
OPOLA 

Propozycja ograniczenia celów strategicznych i operacyjnych poprzez usunięcie lub 
połączenie powtarzających się zapisów 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Obecne zapisy SRWO zapewniają spójność dokumentu 
i eliminują sprzeczności pomiędzy jego poszczególnymi 
częściami, a także horyzontalność zagadnień zawartych 
w celach strategicznych. 

528. URZĄD MIASTA 
OPOLA 

Propozycja zweryfikowania listy działań, które prowadzić mają do poprawy konkurencyjności 
i innowacyjności gospodarki oraz uzupełnienie jej o zapisy dotyczące finansowania prac B+R 
(co najmniej 3% PKB), utworzenia specjalistycznych instytutów naukowo-badawczych, 
zgodnie z listą tzw. „specjalności inteligentnych” oraz zatrudnienia w UMWO grupy 
doradców-specjalistów ds. innowacyjności 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
W celu operacyjnym 3.1 wskazano działanie obejmujące 
„wspieranie realizacji badań i ich wdrożenia oraz promocji 
i komercjalizacji wyników badań m.in. poprzez regionalne 
granty badawcze” oraz działanie dotyczące „budowy i rozwoju 
infrastruktury badawczo-rozwojowej regionu”. 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych, tj. m.in. dotyczących 
wysokości nakładów na finansowanie prac B+R, czy też 
zatrudnienia w UMWO. 
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529. URZĄD MIASTA 
OPOLA 

Propozycja precyzyjnego zdefiniowania Aglomeracji Opolskiej, jako płaszczyzny współpracy 
określonej w Porozumieniu w sprawie utworzenia Aglomeracji Opolskiej (Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego z 31.10.2012 r., poz. 1521) 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów dokumentu 
 
Uzasadnienie:   
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 

530. URZĄD MIASTA 
OPOLA 

Propozycja wprowadzenia dodatkowego działania pod nazwą Utworzenia nowych, 
zwrotnych instrumentów finansowania rozwoju miast i rewitalizacji obszarów 
zdegradowanych (inicjatywy Jeremi, Jessica, poszerzenie zakresu i dostępności poręczeń 
kredytowych i In.) 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Odniesienie do instrumentów zwrotnych znajduje się w opisie 
4 celu strategicznego. 

531. URZĄD MIASTA 
OPOLA 

Propozycja doprecyzowania zapisów nazbyt ogólnych i niejasnych („wspieranie”, 
„promocja”) i weryfikacja nazw celów i działań, by były one zawsze czytelne i zrozumiałe 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Obecne zapisy SRWO zapewniają spójność dokumentu 
i eliminują sprzeczności pomiędzy jego poszczególnymi 
częściami.  

532. STOWARZYSZENIE NA 
RZECZ TRWAŁEGO I 
ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU „ZIELONA 
ZIEMIA” Z SIEDZIBĄ 
W PRÓSZKOWIE 

Czytając projekt strategii odnosi się wrażenie, że województwo opolskie to  jedna wielka 
korporacja. Nowoczesna korporacja w złym tego słowa znaczeniu, która za główny cel 
wybrała sobie działalność komercyjną a działalność non profit jest sprowadzona do postaci 
marginalnej. W strategii środowisko przyrodnicze jest elementem zła koniecznego, gdzie 
pojęcie rozwoju zrównoważonego jest zniekształcone do rozwoju województwa opolskiego 
opartego na potencjale technicznym, usługowym i handlowym. Natomiast dla specjalisty, 
który zna pojęcie rozwoju zrównoważonego, w strategii występuje dysonans w tej kwestii. 
Sfera społeczna, której notabene brakuje w obszarach rozwoju, praktycznie nie istnieje. Czy 
to ma być rzeczywiście nowoczesne podejście? Otóż nie. Nowoczesna strategia, to taka, 
która przede wszystkim uwzględnia potencjał intelektualny i fizyczny społeczeństwa, które 
chce się angażować, które „za darmo” może dzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem, 
i może być doskonałym partnerem w przedsięwzięciach na szczeblu gminnym, powiatowym 
i wojewódzkim. Nowoczesne województwo to takie, które uwzględnia trendy prospołeczne 

Uwaga uwzględniona częściowo  
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu  
 
Uzasadnienie: 
Cele strategiczne SRWO obejmują rozwój społeczny 
i gospodarczy, uwzględniają ponadto kwestie związane 
z ochroną środowiska naturalnego.  
W oparciu o uwagi złożone w ramach konsultacji społecznych 
rozszerzono wizję województwa o zapisy dotyczące 
przyjaznego środowiska życia. Ponadto w rozdziale 2.1 
uwzględniono zespół parkowo-zabytkowy w Pomologii. 
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i proekologiczne, tak jak to ma miejsce winnych województwach nie tylko naszego kraju ale 
także w innych krajach UE.  
Z uwagi na to, że nasza organizacja przyczyniła się przez ostatnie 6 lat do współtworzenia 
priorytetów województwa po przez lansowanie utworzenia ogrodu botanicznego w 
Pomologii, tworząc ogrom dokumentacji, należy w projekcie nowej strategii rozwoju 
województwa opolskiego uwzględnić zapisy o tej instytucji oraz o zespole parkowo - 
zabytkowym w Pomologii wraz z przyległymi gruntami jako jej umiejscowienia, co jest 
uzasadnione w „Studium zasobów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych zespołu 
parkowo-zabytkowego w Pomologii w gminie Prószków wraz z przyległymi gruntami”, 
przedłożonym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w 2008 roku. 
Uwzględnienie tych zapisów wzmocni naszą siłę działania na rzecz Pomologii, a dokładnie na 
rzecz trwałej jej ochrony po przez utworzenie i funkcjonowanie na jej terenie ogrodu 
botanicznego. 

533. ARKADIUSZ NOWAK 
REGIONALNA RADA 
OCHRONY PRZYRODY 

Dlaczego niektóre instytucje zniknęły z projektu SRWO, mimo, że występują w obecnie 
obowiązującej strategii, chodzi m.in. o: Muzeum Przyrodnicze, Ogród Botaniczny? 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 

534. PROF. FRANCISZEK  
MAREK 
UNIWERSYTET 
OPOLSKI 

Uwagi z dyskusji w Opolu: 

− niezbędne jest podkreślenie w Strategii znaczenia Opola, jako miasta uniwersyteckiego – 
dzięki temu możliwy był i jest awans kulturalny i naukowy tego ośrodka; 

− niezbędne jest podkreślenie w Strategii zalet Gogolina i Krapkowic; 

− należy podkreślić w Strategii dobre kontakty z sąsiadami (Niemcy, Czechy, Ukraina); 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu oraz poziom 
szczegółowości zapisów dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 
Wieloaspektowe podejście do stolicy regionu oraz aglomeracji 
opolskiej zostało przedstawione w 8 celu strategicznym. 
SRWO obejmuje zagadnienie współpracy międzynarodowej. 

535. PROF. DR HAB. 
JANUSZ SŁODCZYK 
UNIWERSYTET 

Uwagi z dyskusji w Opolu: 
Nie należy zapomnieć w Strategii o sektorze kreatywnym. Opole to relatywnie małe miasto, 
a mimo to rozwijają się tu instytucje kultury na przyzwoitym poziomie, co pozwala na 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: oraz poziom szczegółowości zapisów dokumentu 
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OPOLSKI wypracowanie potencjału kreatywnego (wydawnictwo naukowe, tatry, filharmonia itd.). 
Skoro mocno akcentujemy w SRWO, i  dobrze, przemysł chemiczny i inne, to nie można 
również zapomnieć o sektorze kreatywnym. Potencjał kreatywny mają np. Opole i Nysa – 
dzięki siedzibom uczelni wyższych.  

Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 
Potencjał kreatywny miasta Opola został przedstawiony 
w 8 celu strategicznym.  Ponadto zapisy dotyczące rozwoju 
gospodarczych w sektorach kreatywnych uwzględniono 
w 4 celu strategicznym. 
 

536. PROF. KRYSTYNA 
CZAJA,  
UNIWERSYTET 
OPOLSKI 

Uwagi ze spotkania 19.10.2012 r. w siedzibie UMWO 

− Znaczący jest dla województwa opolskiego, a w szczególności dla Opola fakt, mówiący o 
największej liczbie osób studiujących w stosunku do liczby mieszkańców. Dlatego, oprócz 
hasła, które wpisało sobie miasto – „Opole miasto piosenki”, w SRWO powinno się 
również znaleźć hasło nawiązujące do Opola jako miasta akademickiego, 

− W doniesieniu do wątku dotyczącego hasła związanego z wykształceniem adekwatnym 
do rynku pracy - uczelnie powinny kształcić ludzi otwartych, mobilnych, chłonnych 
wiedzy i przedsiębiorczych, ponieważ rynek pracy jest zbyt dynamiczny, by można było 
przewidzieć jego zapotrzebowanie kilka lat do przodu 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: uwarunkowania opracowania dokumentu oraz 
poziom szczegółowości zapisów dokumentu. 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 
W SRWO nie ujmuje się haseł promocyjnych poszczególnych 
ośrodków regionu. Biorąc pod uwagę horyzontalne wyzwanie 
pn. „Zapobieganie oraz przeciwdziałanie procesom 
depopulacji” koniecznym jest dostosowanie oferty kształcenia 
do rynku pracy. 

537. PROF. DR HAB.  
JANUSZ SŁODCZYK, 
UNIWERSYTET 
OPOLSKI 

Uwagi ze spotkania 19.10.2012 r. w siedzibie UMWO 

− Niepokojący jest fakt wskazywania w odniesieniu do przemysłu wyłącznie przemysłów 
rozumianych zgodnie ze strukturą ukształtowaną przed 1989 r. jak np. przemysł „rolno-
spożywczy”; „metalowy” itd. Należy szukać takiej dziedziny, która okazałaby się bardziej 
nowoczesną, 

− W SRWO powinien pojawić się zapis, który wskazywałby na to, że Opole jest ważnym 
centrum naukowym, uniwersyteckim, 

− Stwierdzenie: „wykształcenie dopasowane do rynku pracy” jest zwrotem 
bezprzedmiotowym, - UO kształci studentów na około 40 różnych kierunkach i wciąż 
otwierane są nowe. Być może sytuacja studentów na rynku pracy jest wtórna wobec 
procesów gospodarki. 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: uwarunkowania opracowania dokumentu 
oraz spójność wewnętrzna dokumentu  
 
Uzasadnienie: 
Struktura przemysłu wskazana w SRWO opiera się na 
nomenklaturze stosowanej w statystyce publicznej. Szeroko 
rozumiane kwestie innowacyjnej  gospodarki regionu zostaną 
ujęte w obecnie aktualizowanej Regionalnej Strategii Innowacji 
Województwa Opolskiego. Wieloaspektowe podejście do 
stolicy regionu oraz aglomeracji opolskiej zostało 
przedstawione w 8 celu strategicznym. Biorąc pod uwagę 
horyzontalne wyzwanie pn. „Zapobieganie oraz 
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przeciwdziałanie procesom depopulacji” koniecznym jest 
dostosowanie oferty kształcenia do rynku pracy. 

538. DR DANUTA 
BERLIŃSKA 

Uwagi ze spotkania 19.10.2012 r. w siedzibie UMWO 

− Model realizacji SRWO, powinien uwzględniać trzy aspekty tymczasem są jedynie dwa. 
Zawarte jest to, co będziemy realizować (wpisane w strategii) i jak (dokumenty i 
instrumenty realizacji), brak jest natomiast sfery odnoszącej się do tego, kto będzie 
realizował. Podmioty wskazane przy celach zawartych w SRWO powinny znaleźć się 
także w zaprezentowanym diagramie, 

− W zapisach SRWO większy nacisk położony powinien zostać na wspólnotę, społeczność 
regionalną, a nie jednostkę.  

− Potencjału się nie buduje, można go jedynie wzmacniać, stąd propozycja korekty zapisu 
w następujący sposób: „wzmacnianie potencjału ludzkiego i więzi społecznych w 
regionie”, 

− Diagnozę zawarta w projekcie SRWO jest zbyt drobiazgowa, zamiast szczegółowego 
opisu, wskazać należy jedynie kilka aspektów sygnalizujących najważniejsze problemy, 
tak by cały dokument był zwięzły, czytelny, zrozumiały, 

− W projekcie SRWO należy uwzględnić dysproporcje regionalne związane z ubóstwem. 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu oraz poziom 
szczegółowości zapisów dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Trzy aspekty realizacji SRWO zostały ujęte w rozdziale 5 system 
realizacji strategii. Model jest uproszczeniem systemu, zatem 
nie ma konieczności prezentowania w nim wszystkich 
aspektów systemu realizacji SRWO.  
Kwestie dotyczące wspólnoty i społeczności regionalnej zostały 
doprecyzowane w opisie wizji. Ponadto zagadnieniom tym 
poświęcony jest cel strategiczny 2.   
Wyniki konsultacji społecznych potwierdzają , iż objętość 
syntezy diagnozy społeczno-gospodarczej jest optymalna.  
Kwestiom ubóstwa poświęcony jest cel operacyjny 1.4  

539. ZWIĄZEK 
ZAWODOWY 
„SOLIDARNOŚĆ” 

Uwagi z dyskusji w Opolu: 
W Strategii brakuje obrony istniejących miejsc pracy, które „uciekają” z Opolszczyzny, 
a także sposobów na tworzenie nowych miejsc pracy; 
 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu. 
 
Uzasadnienie: 
Działania, które będą sprzyjały tworzeniu oraz utrzymaniu 
miejsc pracy zostały szeroko opisane w celach strategicznych 
od 1 do 4. 

540. MARIAN BERMAN, 
PREZES ZARZĄDU 
SPÓŁKI WICTORIA 
HOUSE 

Uwagi z dyskusji w Opolu: 

− należy zwrócić uwagę na kapitał ludzki - ważne jest stymulowanie i koordynacja 
powstawania stowarzyszeń i organizacji; 

− trzeba się zastanowić jak być konkurencyjnym i na co stawiać - potencjał naukowy, 
atrakcyjność turystyczna, rolnictwo? Opolszczyzna ma potencjał w rozwoju 
mieszkalnictwa, 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu. 
 
Uzasadnienie:  
SWRO szeroko odnosi się do kwestii kapitału ludzkiego, 
aktywności społecznej, w tym działalności organizacji 
pozarządowych. Jednym z celów strategicznych jest 
innowacyjna i konkurencyjna gospodarka. Kwestie 
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mieszkalnictwa zostały poruszone m.in. w celu operacyjnym 
5.1.  

541. KRZYSZTOF WYSDAK,  
ZARZĄD POWIATU 
OPOLSKIEGO 

Uwagi z dyskusji w Opolu: 

− należy zwrócić uwagę na Krasiejów, który ma ambitne plany, jeziora turawskie, port 
w Kędzierzynie – Koźlu; 

− Góra Św. Anny i Częstochowa – należy pomyśleć o połączeniach kolejowych, 

− należy zadbać o dziedzictwo niematerialne, dlatego konieczne jest wzmocnienie 
zapisów w SRWO w tym zakresie; 

− w Strategii pominięto rzemiosło, a może być ono atrakcyjne dla wdrożenia innowacji; 

− opolska diaspora – należy spowodować, by ludzie wracali do regionu i tu zakładali firmy.  

Uwaga uwzględniona częściowo  
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów dokumentu. 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. SRWO zawiera 
zapisy dotyczące  m.in. do unikatowego w skali europejskiej 
stanowiska przyrody nieożywionej w Krasiejowie, 
infrastruktury portowej i kolejowej. Ponadto, w celu 
operacyjnym 4.1 ujęto zagadnienie nowoczesnego rzemiosła.  
W oparciu o uwagi złożone w ramach konsultacji społecznych 
w zapisach SRWO odniesiono się do dziedzictwa 
niematerialnego oraz opolskiej diaspory. 

542. PAN HAUSERNBERG, 
PRZEDSIĘBIORCA 
 

Uwagi z dyskusji w Prudniku: 

− należy zwrócić uwagę na kwestie budowy obwodnicy Prudnika, Nysy i Niemodlina, 
a także Głubczyc i Kietrza oraz dodać stosowne zapisy w SRWO; 

 

Uwaga nieuwzględniona  
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów dokumentu.  
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. Budowa 
infrastruktury drogowej została uwzględniona w 6 celu 
strategicznym. 

543. EDWARD CYBULKA,  
RADNY 
WOJEWÓDZTWA 
OPOLSKIEGO 
 

Uwagi z dyskusji w Prudniku: 

− w SRWO powinny być zapisy umożliwiające rozwój gospodarczy, w celach operacyjnych 
powinna znaleźć się kontynuacja zapisów dotyczących infrastruktury drogowej, w 
przypadku gospodarki wodnej należy w celach operacyjnych uwzględnić zbiorniki 
retencyjne z trzech regionów. 

Uwaga nieuwygldniona  
Kryterium: uwarunkowania opracowania dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Uwaga bardzo ogólna. W SRWO zostały szeroko uzwględnione 
kwestie rozwoju gospodarczego, rozwoju infrastruktury 
drogowej oraz gospodarki wodnej. SRWO nie jest 
dokumentem, w którym na poziomie operacyjnym 
uwzględniać się powinno inwestycje dotyczące infrastruktury 
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hydrotechnicznej sąsiednich województw.  

544. PAN ALEKSANDER 
JUSZCZYK 
WICEBURMISTRZ 
NYSY 

Uwagi z dyskusji w Prudniku: 

− należy uwzględnić ochronę dziedzictwa kulturowego: obiekty w Paczkowie, akweny, 
zbiorniki, jeziora (nyski, turawski, otmuchowski); 

− zintegrowany układ komunikacji zbiorowej nie powinien dotyczyć tylko Aglomeracji, ale 
i  pozostałych obszarów. 

Uwaga uwzględniona częściowo  
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów dokumentu. 
 
Uzasadnienie:  
Dokonano weryfikacji zapisów rozdziału 2.1, m.in. w obszarze 
dziedzictwa kulturowego. Niemniej jednak strategiczny 
charakter dokumentu nie pozwala na wprowadzenie treści 
zbyt szczegółowych. Cel operacyjny 6.3, w ramach którego 
przewidziano działania dotyczące transportu zbiorowego 
dotyczy terytorium całego województwa, a nie tylko 
aglomeracji opolskiej. 

545. IZBA ROLNICZA W 
OPOLU 

Uwagi z dyskusji w Prudniku: 

− należy wzmocnić w Strategii zapisy dotyczące hodowli i przetwórstwa. 
 

Uwaga uwzględniona częściowo  
Kryterium: poziom szczegółowości zapisów dokumentu.  
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 
W celu operacyjnym 10.2 uwzględniono przetwórstwo.  

546. JERZY CZERWIŃSKI Uwagi z dyskusji podczas Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki 

− jeszcze raz powinniśmy przyjrzeć się ośrodkom subregionalnym – taka delimitacja nie 
wynika z Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, ważne jest aby nie odbierać 
środków pozostałym ośrodkom 

− należy uwzględnić wskaźniki dotyczące sieci kanalizacyjnej i wodociągowej – 
powinniśmy wprowadzić pewną standaryzację w tym zakresie, tj. do 2020 wszyscy 
mieszkańcy województwa mają mieć dostęp do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych 
i szerokopasmowych 

− ważna jest rewitalizacja wsi – należy podejmować działania zachęcające do osiedlania 
się na wsi 

− radni chcieliby mieć wgląd w uwagi, które wpłynęły do Urzędu w trakcie konsultacji 
i sposób ich rozpatrzenia 

Uwaga  uwzględniona częściowo  
Kryterium: uwarunkowania opracowania dokumentu oraz 
spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Ośrodki subregionalne zostały wskazane w oparciu 
o uwarunkowania województwa opolskiego. W SRWO nie 
dokonuje się podziału środków na poszczególne ośrodki 
subregionalne.  W ramach 7 celu strategicznego ujęte są 
zarówno wskaźniki, jak i działania dotyczące sieci 
kanalizacyjnej. Ponadto cel operacyjny 5.2 dotyczy rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego, w ramach którego będą 
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1 2 3 4 

realizowane działania m.in. w zakresie budowy i modernizacji 
sieci szkieletowych. W ramach celu strategicznego 10 
przewidziano działania obejmujące m.in. rewitalizację 
obszarów wiejskich. Raport z konsultacji społecznych został  
przekazany Radnym Sejmiku Województwa Opolskiego. 

547. ANDRZEJ 
JAWOROWICZ 
EMERYT, BYŁY 
PRACOWNIK URZĘDU 
MARSZAŁKOWSKIEG
O WOJEWÓDZTWA 
OPOLSKIEGO 

Uwagi z dyskusji ze spotkania ze środowiskiem przyrodników: 

− W projekcie SRWO brakuje priorytetów, czyli wskazań, które są najważniejsze do 
realizacji. 

− Wizję realizuje się dłużej niż 7-8 lat, dlatego horyzont SRWO powinien być dłuższy. 

− Brakuje odniesienia w projekcie SRWO do procesów wcześniejszych i do ocen z 
poprzedniej strategii. 

− Nie widać w projekcie SRWO realnej groźby, że budżet UE będzie prowizoryczny, tylko na 
1 rok i co wtedy? 

− Specjalizacje nie mogą być inteligentne, inteligentny może być człowiek. 

− Wskaźniki są mało ambitne, np. założenie, że liczba inkubatorów się nie zmniejszy. 

− Nie widać współpracy z Republiką Czeską i innymi województwami w projekcie SRWO. 

Uwaga uwzględniona częściowo  
Kryterium: uwarunkowania opracowania dokumentu oraz 
spójność wewnętrzna dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
W SRWO wskazano najważniejsze horyzontalne wyzwanie 
rozwojowe w województwie opolskim. pn. „Zapobieganie 
i przeciwdziałanie procesom depopulacji”. Horyzont czasowy 
SRWO jest zgodny z horyzontem czasowym SRK, KSRR, a także 
nową perspektywą UE.  Efekty realizacji poprzedniej strategii 
były na bieżąco analizowane, a wyniki tych procesów 
wykorzystywane są dla potrzeb planowania strategicznego 
w regionie.  W źródłach finansowania SRWO ujęto nie tylko 
środki pochodzące z funduszy strukturalnych, ale także inne 
środki zagraniczne, publiczne środki krajowe i środki 
niepubliczne. Inteligentna specjalizacja to tłumaczenie z języka 
angielskiego powszechnie stosowanego pojęcia „smart 
specialization”, które jest jednym z kluczowych zagadnień 
w ramach polityki spójności w perspektywie 2014-2020. 
Wskaźniki w dokumencie zostały zweryfikowane w oparciu 
o uwagi złożone w ramach konsultacji społecznych. W SRWO 
zostało szerzej opisane zagadnienie współpracy z Republiką 
Czeską. 

548. ZASTĘPCA 
BURMISTRZA MIASTA 
KLUCZBORK ANDRZEJ 
NOWAK 

Proponuje się uzupełnienie zapisów Strategii o konieczność podjęcia inicjatyw legislacyjnych 
i ujednolicenia zapisów ustaw dotyczących opieki nad dziećmi do lat 3 oraz ustawy o 
systemie oświaty w zakresie zwalniania rodziców z opłat za przedszkola. 

Uwaga uwzględniona. 
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549. IZBA ROLNICZA W 
OPOLU  
HERBERT CZAJA 

Cel 10.2 należy rozwinąć zapisy w strategii o wsparcie rozwoju produkcji sektora 
zwierzęcego. Stoimy na stanowisku, iż zapisy strategii powinny gwarantować stabilny i 
właściwy rozwój gospodarstw rodzinnych. Ponadto rozwój produkcji zwierzęcej  wpłynie na 
uprawę roślin motylkowatych drobnonasiennych wykorzystywanych jako pasza a 
jednocześnie stworzy podstawę różnorodności przyrodniczej.  
Kolejną bardzo ważną kwestia, której nie można pominąć w przedmiotowym dokumencie z 
uwagi na ogromne znaczenie dla rozwoju wielofunkcyjnego rolnictwa jest szkolnictwo 
rolnicze. W celu poprawy warunków kształcenia praktycznego, a przede wszystkim 
dostosowania wiedzy rolniczej do obecnych potrzeb rynkowych, należy unowocześnić bazę 
szkolenia praktycznego. Aby skutecznie realizować tak istotne dla przyszłych rolników 
zadanie proponujemy wspierać działania mające na celu stworzenie sieci wzorcowych 
gospodarstw rolnych, i włączyć je w proces edukacyjny.  
Ponadto, zwracamy uwagę na postępującą degradację urządzeń melioracyjnych. Zadania w 
zakresie konserwacji i eksploatacji urządzeń wodnych tzw. Podstawowych realizują spółki 
wodne, które nie dysponują odpowiednią do potrzeb ilością środków finansowych. Jedną z 
najbardziej odczuwalnych niedogodności tej sytuacji jest fakt, że uprawy oraz domostwa są 
zalewane na skutek intensywnych opadów. Wobec powyższego należy umożliwić rozwój 
spółek wodnych i zabezpieczyć środki finansowe na meliorację.  
Dodatkową niepokojącą opolskich rolników sprawą jest podnoszenie odpowiedzialności za 
straty wyrządzone przez zwierzynę łowną w uprawach. W praktyce odzyskanie od kół 
łowieckich realnych odszkodowań często staje się niemożliwe.  
W związku z tym potrzebne są rozwiązania i mechanizmy niwelujące straty w uprawach 
rolnych, a także regulacje prawne zabezpieczające właściwe szacowanie szkód i ich wypłatę.  
Kolejnym bardzo ważnym aspektem jest sprawa dofinansowania wapnowania gleb 
zdegradowanych przez czynniki niezależne od rolnika (np. metale ciężkie w glebie, skutki 
powodzi itp.) 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: spójność wewnętrzna dokumentu oraz poziom 
szczegółowości zapisów dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Strategiczny charakter dokumentu nie pozwala na 
wprowadzenie treści zbyt szczegółowych. 
Cel strategiczny 10 uzupełniono o zapisy dotyczące produkcji 
sektora zwierzęcego oraz gospodarstw rodzinnych. 
Uwzględniono również wsparcie dla gospodarstw rolnych jako 
bazy edukacyjnej.  
Działania dotyczące edukacji i kształcenia praktycznego są 
uwzględnione w celu operacyjnym 1.1, natomiast zagadnienia 
związane z meliorację i urządzeniami wodnymi są ujęte w celu 
operacyjnym 7.5. 
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Uwagi Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego 
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550. MINISTERSTWO 
TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA I 
GOSPODARKI MORSKIEJ 

Strona 13 
Rozdział 1.2. Wymiar 
krajowy 
 

Na Schemacie 2. Docelowy układ głównych krajowych dokumentów 
strategicznych przedstawiono m.in. Plan Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju. Należy usunąć go ze schematu. 
 
Plan Przestrzennego Zagospodarowania Kraju nie będzie opracowywany. 
Został też usunięty ze schematu dot. planowania strategicznego na 
szczeblu krajowym. 

Uwaga uwzględniona 
 

551. MINISTERSTWO 
TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA I 
GOSPODARKI MORSKIEJ 

Strona 13 
Rozdział 1.2. Wymiar 
krajowy 
 

Należy uaktualnić poniższy fragment odnoszący się do DSRK „Strategia 
zakłada, że poprawa jakości życia Polaków i skok cywilizacyjny w 
perspektywie 2030 r. uzależnione są od podjęcia w możliwie najkrótszym 
czasie 25 kluczowych decyzji w sferze społeczno-gospodarczej. 
Założenia realizacji Strategii oparte są na trzech filarach: innowacyjności 
(modernizacji), terytorialnie zrównoważonym rozwoju (dyfuzji) oraz 
efektywności”. 
 
Aktualny projekt DSRK z dn. 9 listopada 2012 r. który trafił pod obrady 
Rady Ministrów nie precyzuje już 25 kluczowych decyzji, do których 
odwołanie znalazło się w projekcie opiniowanej Strategii. Aktualny 
projekt zawiera 11 celów strategicznych oraz wyznacza kierunki 
interwencji konieczne do podjęcia w ramach każdego z celów. 
Ponadto zamiast wskazanych obok 3 filarów, w obecnym projekcie DSRK 
stwierdza się, co następuje: „Osiąganie strategicznego celu kluczowego 
będzie możliwe dzięki podjęciu działań w trzech obszarach 
zadaniowych: 
· konkurencyjności i innowacyjności (modernizacji), 
· równoważenia potencjału rozwojowego regionów Polski (dyfuzji), 
· efektywności i sprawności państwa.” 

Uwaga uwzględniona 
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552. MINISTERSTWO 
TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA I 
GOSPODARKI MORSKIEJ 

Strona 13 
Rozdział 1.2. Wymiar 
krajowy 
 

Należy uaktualnić nazwę średniookresowej strategii rozwoju kraju w 
poniższym fragmencie: „W nowym systemie zarządzania rozwojem kraju, 
obok DSRK, podstawowym dokumentem strategicznym, w oparciu o 
który Rząd prowadzi politykę rozwoju, jest średniookresowa strategia 
rozwoju kraju pn. Strategia Rozwoju Kraju 2020 (SRK).” 
 
Zgodnie z uwzględnioną na posiedzeniu RM w dn. 25 września 20012 r. 
uwagą Ministra Gospodarki dotyczącą uzupełnienia tytułu Strategii 
Rozwoju Kraju 2020 o podtytuł „Efektywne społeczeństwo, 
konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo” należałoby w tym miejscu 
przytoczyć pełną jej nazwę oraz skorygować przypis nr 19 na str. 13. 
W przypadku DSRK w tekście opiniowanej Strategii podano pełną jej 
nazwę.. 

Uwaga uwzględniona 
 

553. MINISTERSTWO 
TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA I 
GOSPODARKI MORSKIEJ 

Strona 13 
Rozdział 1.2. Wymiar 
krajowy 
 

Należy skorygować poniższy fragment: 
„Jest to najważniejszy dokument  w perspektywie średniookresowej 
odnoszący się do kluczowych decyzji zawartych w DSRK i wskazujący 
strategiczne zadania państwa w trzech obszarach tj.: konkurencyjna 
gospodarka, spójność społeczna i terytorialna oraz sprawne i efektywne 
państwo.” 
 
Zgodnie z uwagą nr 2 i jej uzasadnieniem należy skorygować zapis dot. 25 
decyzji DSRK, z których zrezygnowano w aktualnym projekcie DSRK. 

Uwaga uwzględniona 
 

554. MINISTERSTWO 
TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA I 
GOSPODARKI MORSKIEJ 

Strona 40 
Rozdział 2.1.. 
„Infrastruktura transportu 
jest czynnikiem 
wzmacniającym potencjał 
gospodarczy regionu” 

Proponuje się zastąpić poniższy fragment: „Przez teren województwa 
przebiegają jedne z najważniejszych magistralnych 
i pierwszorzędnych linii kolejowych w Polsce, w tym o znaczeniu 
europejskim. Najważniejszym ciągiem komunikacyjnym przebiegającym 
przez województwo opolskie jest magistrala E30, która należy do III 
Paneuropejskiego Korytarza Transportowego i łączy Niemcy, Polskę i 
Ukrainę.” 
następującym zapisem: 
„Przez teren województwa przebiegają jedne z najważniejszych 
tranzytowych szlaków transportowych w Polsce, w tym o znaczeniu 
europejskim, należące do III Paneuropejskiego Korytarza 

Uwaga uwzględniona 
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Transportowego. Kluczową liną kolejową przebiegającą przez woj. 
opolskie jest magistrala E30 i C-E30, zaś podstawowym połączeniem 
drogowym jest autostrada A4. Ww. szlaki łączą Niemcy, Polskę i Ukrainę.” 
 
Konieczność przeredagowania tekstu wynika z pominięcia w tym 
fragmencie opiniowanej Strategii zapisów o autostradzie A4 oraz 
magistrali kolejowej C-E30. 

555. MINISTERSTWO 
TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA I 
GOSPODARKI MORSKIEJ 

Strona 47 
Rozdział 2.1. 
„Województwo opolskie to 
region konkurencyjny” 
 

Proponuje się zastąpić poniższy fragment: 
„Przez region przebiega III paneuropejski korytarz transportowy (TEN III) 
z autostradą A4, co sprawia, że dostępność zewnętrzna województwa 
opolskiego również oceniana jest jako wyjątkowo korzystna.” 
poniższym zapisem: 
„Przez region przebiega III Paneuropejski Korytarz Transportowy, 
obejmujący następujące elementy infrastruktury transportowej, 
włączone do sieci TEN-T: autostrada A4 oraz linie kolejowe E30 i C-E 30. 
Fakt ten sprawia, że dostępność zewnętrzna województwa opolskiego 
również oceniana jest jako wyjątkowo korzystna.” 
 
Konieczność przeredagowania tekstu wynika z pominięcia w tym 
fragmencie opiniowanej Strategii zapisów o magistrali kolejowej E30 i C-
E30 oraz zastosowania prawidłowego nazewnictwa dot. TEN-T. 

Uwaga uwzględniona 
 

556. MINISTERSTWO 
TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA I 
GOSPODARKI MORSKIEJ 

Strona 50 
Rozdział 2.2. 
„Województwo opolskie 
wskazuje szereg cech 
przestrzennych 
warunkujących możliwości 
rozwojowe regionu” 
 

Proponuje się zastąpić poniższy fragment: 
„Ważnym wyróżnikiem (atutem) województwa, zapewniającym 
powiązania funkcjonalno-przestrzenne z otoczeniem jest przebiegający 
przez jego centralną część paneuropejski korytarz transportowy TEN-III. 
poniższym zapisem: 
„Ważnym …III Paneuropejski Korytarz Transportowy na sieci TEN-T.” 
 
Propozycja przeredagowania wynika z konieczności zastosowania 
właściwego nazewnictwa dot. sieci TEN-T. 

Uwaga uwzględniona 
 

557. MINISTERSTWO 
TRANSPORTU, 

Strona 69 
Rozdział 3 Analiza SWOT 

Wśród szans w analizie SWOT w obszarze „Dostępność komunikacyjna” 
wskazano: 

Uwaga uwzględniona 
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BUDOWNICTWA I 
GOSPODARKI MORSKIEJ 

Tabela 11 
 

„przebieg przez województwo paneuropejskiego korytarza 
transportowego (TEN III), 
Proponuje się zastąpić powyższy zapis w następujący sposób: 
„przebieg przez województwo III Paneuropejskiego Korytarza 
Transportowego na sieci TEN-T”. 
 
Propozycja przeredagowania wynika z konieczności zastosowania 
właściwego nazewnictwa dot. sieci TEN-T. 

558. MINISTERSTWO 
TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA I 
GOSPODARKI MORSKIEJ 

Strona 69 
Rozdział 3 Analiza SWOT 
Tabela 11 
 

Wśród zagrożeń w analizie SWOT w obszarze „Dostępność 
komunikacyjna” wskazano: „krajową politykę inwestycyjną w zakresie 
infrastruktury drogowej i kolejowej”. Zapis do usunięcia. 
 
Brak uzasadnienia co do umieszczenia takiego zapisu wśród zagrożeń. 
Należy go usunąć.. 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: uwarunkowania opracowania 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Wprowadzono zapis w brzmieniu: „osłabienie 
możliwości realizacji programu inwestycyjnego w 
zakresie infrastruktury drogowej i kolejowej”.  

559. MINISTERSTWO 
TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA I 
GOSPODARKI MORSKIEJ 

Strona 69 
Rozdział 3 Analiza SWOT 
Tabela 11 
 

Wśród zagrożeń w analizie SWOT w obszarze „Spójność terytorialna” 
wskazano: „marginalizację regionu i ośrodka opolskiego w krajowych 
dokumentach strategicznych”. 
Zapis do usunięcia. 
 
Brak uzasadnienia co do umieszczenia takiego zapisu wśród zagrożeń. 
Należy go usunąć. 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: uwarunkowania opracowania 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Wprowadzono zapis w brzmieniu: 
„skoncentrowanie się w krajowych dokumentach 
strategicznych na dużych ośrodkach 
metropolitalnych”.  

560. MINISTERSTWO 
TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA I 
GOSPODARKI MORSKIEJ 

Strona 98 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel strategiczny 6 Dobra 
dostępność rynków pracy, 
dóbr i usług 
akapit trzeci  

Użyto sformułowania „wymagać będzie inwestycji w infrastrukturę, w 
tym tabor drogowy i kolejowy”. 
 
Tabor nie jest elementem infrastruktury, w związku z tym sformułowanie 
to powinno zostać zmienione na: „wymagać będzie inwestycji w 
infrastrukturę oraz w tabor drogowy i kolejowy”. 

Uwaga uwzględniona 
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561. MINISTERSTWO 
TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA I 
GOSPODARKI MORSKIEJ 

Strona 98 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel strategiczny 6 Dobra 
dostępność rynków pracy, 
dóbr i usług 
akapit drugi 

W treści rozdziału figuruje zapis: 
„Usprawnienie systemu transportowego wymaga powiązania centrum 
regionu efektywną siecią transportową z głównymi węzłami życia 
gospodarczego kraju i Europy, w szczególności z sąsiednimi obszarami 
metropolitalnymi (Wrocławiem, Konurbacją Górnośląską, Ostrawą) oraz 
Warszawą.” 
Proponuje się zastąpienie go następującym zapisem: 
„Usprawnienie systemu transportowego województwa opolskiego 
wymaga kontynuacji trwającego procesu rozwoju sieci infrastrukturalnej 
tego regionu w celu jego powiązania z głównymi węzłami życia 
gospodarczego kraju i Europy, w szczególności z sąsiednimi obszarami 
metropolitalnymi.” 
 
Propozycja modyfikacji zapisu wynika z konieczności odzwierciedlenia 
stanu faktycznego, tj. już zrealizowanych inwestycji. 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: uwarunkowania opracowania 
dokumentu 
 
Uzasadnienie:  
Uzgodniono z Ministerstwem pozostawienie zapisu 
bez zmian. 
 

562. MINISTERSTWO 
TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA I 
GOSPODARKI MORSKIEJ 

Strona 99 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 6.2. 
Poprawa i integracja 
dostępności do aglomeracji 
opolskiej 

Proponuje się zmianę nazwy Celu operacyjnego 6.2 z „Poprawa i 
integracja dostępności do aglomeracji opolskiej” na „ Poprawa 
dostępności do aglomeracji opolskiej” zarówno w tabeli na str. 99, jak i w 
tekście poniżej tabeli. 
 
Nazwa celu nie jest czytelna. Nie jest jasne czym jest integracja 
dostępności (czy autorom projektu Strategii chodzi o węzły 
komunikacyjne łączące poszczególne rodzaje transportu ?). 

Uwaga uwzględniona 
 

563. MINISTERSTWO 
TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA I 
GOSPODARKI MORSKIEJ 

Strona 99 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 6.1. Rozwój 
powiązań transportowych 

W Celu operacyjnym 6.1. Rozwój powiązań transportowych zamieszczono 
następujące działanie: 
„ usprawnienie powiązań, likwidacja barier i ujednolicenie parametrów 
transportowych z autostradą A4 – korytarzem sieci bazowej TEN-T 
poprzez: …” Proponuje się zastąpić to działanie w następujący sposób:  
„ usprawnienie powiązań z infrastrukturą transportową III 
Paneuropejskiego Korytarza Transportowego poprzez: …” 
 
Proponowana zmiana zapisu wynika z konieczności zastosowania 
prawidłowej terminologii dot. sieci TEN-T oraz z faktu, że autostrada A4 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: uwarunkowania opracowania 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 

Wprowadzono zapis w brzmieniu: „usprawnienie 
powiązań, likwidacja barier i ujednolicenie 
parametrów transportowych z autostradą A4 – 
elementem III Paneuropejskiego Korytarza 
Transportowego poprzez: (…)”. 
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wchodzi w skład III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego.  
 

564. MINISTERSTWO 
TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA I 
GOSPODARKI MORSKIEJ 

Strona 99 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 6.1. Rozwój 
powiązań transportowych 

W Celu operacyjnym 6.1. Rozwój powiązań transportowych zamieszczono 
następujące działanie: 
„rozwój korytarza transportowego na osi północ-południe powiązanego z 
siecią TEN-T”. Powyższy zapis wymaga doprecyzowania. 
 
Istnieje konieczność podania dokładnego przebiegu korytarza 
transportowego na osi północ- południe powiązanego z siecią TEN-T. 

Uwaga uwzględniona 
 

565. MINISTERSTWO 
TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA I 
GOSPODARKI MORSKIEJ 

Strona 99 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 6.2. 
Poprawa i integracja 
dostępności do aglomeracji 
opolskiej 

Należy rozważyć zasadność postulatu: Właściwe skomunikowanie 
aglomeracji opolskiej z autostradą A4 poprzez budowę drugiej jezdni od 
obwodnicy północnej Opola do węzła Prądy oraz poprawę połączenia 
Opola z autostradą od strony południowej. 
 
Przepustowość połączenia Opola z węzłem Prądy uzależniona jest nie 
tylko od przepustowości samej drogi, ale również od przepustowości 
punktów poboru opłat. 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: uwarunkowania opracowania 
dokumentu 
 
Uzasadnienie:  
W chwili obecnej Opole, jako stolica województwa, 
nie ma odpowiedniego skomunikowania z 
jakimkolwiek z węzłów autostrady A4. Od strony 
południowej zlokalizowane są dwa węzły 
(Dąbrówka i Gogolin) usytuowane w znacznej 
odległości od Opola, do których dojazd odbywa się 
poprzez ścisłą zabudowę mieszkaniową kilku 
miejscowości. Najdogodniejszy dojazd do 
autostrady A4 odbywa się poprzez węzeł „Prądy”, 
do którego prowadzi droga krajowa nr 46 
przebiegająca tylko przez jedną miejscowość, tj. 
Dąbrowę. Ponadto droga ta jest funkcjonalnie 
powiązania z obwodnicą północną Opola (której 
śladem przebiega) oraz główną siecią dróg 
regionalnych – drogami krajowymi nr 45, 94 oraz 
wojewódzkimi nr 414, 435, 454. Ponadto droga 
krajowa nr 46 na odcinku od Dąbrowy do węzła 
autostradowego ma parametry jezdni 2+1. To 
wszystko powoduje, iż jest to obecnie najlepsze 
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powiązanie Opola z autostradą A4, a głównym 
elementem utrudniającym ruch jest tylko jedna 
nitka obwodnicy Północnej Opola i brak 
odpowiedniej przepustowości skrzyżowań na niej 
zlokalizowanych. Ponadto należy zauważyć, że 
Miasto Opole wykupiło już grunty pod ww. drugą 
nitkę obwodnicy Opola. Natomiast jeżeli chodzi o 
przepustowość punktu poboru opłat jest on taki 
sam jak na pozostałych węzłach występujących na 
terenie województwa opolskiego. Już wcześniej 
wskazano na konieczność przebudowy drogi 
krajowej nr 46 na omawianym odcinku do dwóch 
jezdni ze względu na przewidziane wyczerpanie jej 
przepustowości. Jednocześnie w przypadku 
realizacji tych inwestycji można przebudować 
punkt poboru opłat na węźle Prądy. 

566. MINISTERSTWO 
TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA I 
GOSPODARKI MORSKIEJ 

Strona 99 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 6.2. 
Poprawa i integracja 
dostępności do aglomeracji 
opolskiej 

Realizacja pełnego pierścienia obwodowego wokół miasta Opola – 
budowa obwodnicy południowej miasta. 
Budowa dodatkowej obwodnicy południowej ze środków budżetu 
państwa nie wydaje się uzasadniona. 
 
Obecnie funkcję południowej obwodnicy Opola spełnia w dużej mierze 
autostrada A4. 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: uwarunkowania opracowania 
dokumentu 
 
Uzasadnienie:  
Autostrada A4 nie spełnia funkcji obwodnicy 
południowej Opola. W pierwszej kolejności należy 
zaznaczyć, iż jest to autostrada płatna w związku, z 
czym konieczność dojazdu do węzła, dokonania 
opłaty za przejazd, sprawia, iż nie jest to element 
sieci drogowej atrakcyjny dla kierujących 
pojazdami. Ponadto, same węzły autostradowe są 
oddalone od Opola od kilkunastu do kilkudziesięciu 
kilometrów, a dojazd do nich przebiega przez 
tereny zabudowane. Obwodnica południowa Opola 
ma być kontynuacją istniejącej obwodnicy oraz ma 
na celu lepsze połączenie południowych i 
wschodnich dzielnic Opola (Grudzice, Malina, Nowa 
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Wieś Królewska, Groszowice i Grotowice) z 
układem dróg tranzytowych i odciążenie dróg 
zlokalizowanych w centrum. Podkreślić należy fakt, 
iż w dzielnicy Grotowice zlokalizowane są tereny 
inwestycyjne (z dużą ilością funkcjonujących już 
przedsiębiorstw) oraz port przeładunkowy na 
Odrze, do którego dojazd odbywa się 
zdegradowaną drogą wojewódzką nr 423 poprzez 
tereny zabudowy jedno- i wielorodzinnej. 
Niebagatelne znacznie ma również fakt małej ilości 
przepraw mostowych na rzece Odrze. Ponadto 
obwodnica południowa poprawiłaby 
skomunikowanie z węzłem autostradowym 
Dąbrówka, a także umożliwiłaby podjęcia dalszych 
działań inwestycyjnych w stronę węzła Gogolin, 
gdzie już w latach wcześniejszych Skarb Państwa 
wykupił tereny pod budowę obwodnic, a Samorząd 
Województwa Opolskiego przygotowuje obecnie 
dokumentację dla obejścia miejscowości Malnia i 
Chorula mając na uwadze rozwój Cementowni 
Górażdże S.A. Budowa obwodnicy Opola wpisuje 
się, więc w zrealizowane i planowane 
przedsięwzięcia inwestycyjne w tej części 
województwa. 

567. MINISTERSTWO 
TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA I 
GOSPODARKI MORSKIEJ 

Strona 99 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Cel operacyjny 6.2. 
Poprawa i integracja 
dostępności do aglomeracji 
opolskiej 

Należy rozważyć zasadność postulatu: Budowa dodatkowego węzła 
autostradowego w rejonie Prószków – Ochodze 
 
W niedalekiej odległości od postulowanego węzła, na połączeniu z drogą 
krajową nr 45, znajduje się węzeł Dąbrówka. 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: uwarunkowania opracowania 
dokumentu 
 
Uzasadnienie:  
Budowa dodatkowego węzła autostradowego w 
rejonie Prószków-Ochodze służyć ma 
uatrakcyjnieniu inwestycyjnemu miasta Opola oraz 
rozwojowi połączeń drogowych na osi północ-
południe, przy uwzględnieniu wpięcia drogi 414 w 
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węzeł autostradowy. Pozwoli to na udrożnienie 
układu komunikacyjnego województwa opolskiego 
i zwiększenie dostępności do peryferyjnie 
położonych obszarów przygranicznych oraz 
północnej części województwa. Kwestia ta ma 
także kluczowe znaczenie w kontekście 
przygotowania Programu Specjalnej Strefy 
Demograficznej w województwie opolskim. 

568. MINISTERSTWO 
TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA I 
GOSPODARKI MORSKIEJ 

Strona 100 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Oczekiwania wobec 
administracji rządowej 
 

Brak uzasadnienia dla postulatu: Włączenie drogi wojewódzkiej z Opola 
do Namysłowa (nr 454) do sieci dróg krajowych 
 
Wnioskowana droga nie spełnia kryteriów funkcjonalnych zawartych w 
art. 5 ust. 1 pkt 1-7 ustawy o drogach publicznych, jakie muszą spełniać 
drogi krajowe. Należy też dodać, że zwiększenie długości dróg krajowych 
nie oznacza proporcjonalnie wzrostu środków finansowych, którymi 
dysponuje GDDKiA. 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: uwarunkowania opracowania 
dokumentu 
 
Uzasadnienie:  
Niniejszy postulat związany jest z największą 
rządową inwestycją energetyczną, jaką jest budowa 
Elektrowni Opole II. Inwestycja ta spowoduje, 
problemy komunikacyjne i ogromne natężenie 
ruchu na tym kierunku, co wymagać będzie 
budowy obwodnicy Dobrzenia. Sfinansowanie tego 
zadania przekracza możliwości Samorządu 
Województwa Opolskiego, zarówno jeżeli chodzi o 
środki własne, jak i te pochodzące ze środków 
unijnych. 

569. MINISTERSTWO 
TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA I 
GOSPODARKI MORSKIEJ 

Strona 100 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Oczekiwania wobec 
administracji rządowej 
 

W chwili obecnej nie można ostatecznie stwierdzić, czy niżej wymieniona 
inwestycja znajdzie się w Planie Budowy Dróg Krajowych do 2020 roku 
Budowa drogi ekspresowej z Kępna do Lublińca przez Olesno (S11) wraz z 
rozbudową połączeń z drogami regionalnymi 
 
W chwili obecnej resort transportu przygotowuje się do drugiej 
aktualizacji Programu Budowy Dróg Krajowych, która ostatecznie nastąpi 
w momencie, kiedy znane będą poziomy finansowania infrastruktury 
drogowej dostępne dla Polski w Wieloletnich Ramach Finansowych Unii 
Europejskiej na lata 2014 - 2020 oraz urealnione będą prognozy 

Uwaga nieuwzględniona 
Kryterium: uwarunkowania opracowania 
dokumentu 
 
Uzasadnienie:  
Uzgodniono z Ministerstwem pozostawienie zapisu 
bez zmian. 
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makroekonomiczne na kolejne lata realizacji Programu. Zgodnie z 
aktualnym stanowiskiem resortu transportu, zadaniami, które planowane 
są do umieszczenia w nowym Programie są najważniejsze strategicznie 
ciągi brakujących autostrad i dróg ekspresowych. O ostatecznej 
wysokości środków dostępnych na inwestycje drogowe przesądzi kwota 
środków UE dostępnych dla Polski w WRF UE na lata 2014-20 oraz 
kondycja finansów publicznych, w zakresie środków krajowych. 

570. MINISTERSTWO 
TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA I 
GOSPODARKI MORSKIEJ 

Strona 100 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Wskaźniki dla realizacji celu 
strategicznego 
 

Wśród wskaźników realizacji celu 6 wymieniono „liczbę ofiar 
śmiertelnych w wypadkach drogowych” bez określenia wartości w roku 
docelowym (2020), a jedynie wskazując na trend spadkowy. Proponuje 
się doprecyzowanie wartości powyższego wskaźnika. 
 
W projekcie krajowego dokumentu strategicznego w obszarze 
transportu, jakim jest Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z 
perspektywą do 2030 roku), skierowana pod obrady Komitetu Stałego 
RM, jako główny cel do osiągnięcia do 2020 roku przyjęto zmniejszenie 
liczby zabitych w wypadkach drogowych do 2000 osób, co stanowi ok. 
50% w stosunku do liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w 
roku 2010 tj. roku bazowym.  
Założenie to jest zgodne z projektem Narodowego Programu 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 (NPBRD 2020) aktualnie 
opracowywanego przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
(KRBRD). 
W związku z powyższym proponuje się doprecyzowanie wartości 
przedmiotowego wskaźnika dla 2020 roku zgodnie z przyjętymi 
założeniami na szczeblu krajowym. 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Kryterium: uwarunkowania opracowania 
dokumentu 
 
Uzasadnienie: 
Ustala się wartość wskaźnika: „ Liczba ofiar 
śmiertelnych w wypadkach drogowych” w roku 
docelowym (2020) w sposób następujący: „spadek 
o 1/3”. 

571. MINISTERSTWO 
TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA I 
GOSPODARKI MORSKIEJ 

Strona 100-101 
Rozdział 4.3. „Cele 
strategiczne” 
Podmioty zaangażowane w 
realizację celu 
strategicznego 
 

Jako podmioty zaangażowane w realizację celu strategicznego 
wymieniono m.in.: „przewoźników kolejowych” oraz „spółki z Grupy PKP 
S.A.”; mając na uwadze wzajemne przenikanie się tych określeń, za 
właściwszy należy uznać podział: „przewoźnicy kolejowi” oraz „podmioty 
zarządzające infrastrukturą kolejową”, bez ograniczania ich do Grupy 
PKP. 
 

Uwaga uwzględniona 
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Ponadto, podmioty zaangażowane w realizację celu strategicznego są 
wymienione tylko informacyjnie i nie oznacza ich zobowiązania do 
realizacji tego celu.  
W przypadku gdyby zostało to mylnie zrozumiane, wyjaśnienia wymaga 
intencja autora gdyż Strategia nie może nakładać na przedmiotowe 
podmioty jakichkolwiek obowiązków. 

572. MINISTERSTWO 
TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA I 
GOSPODARKI MORSKIEJ 

Strona 125  
Rozdział 5.4. „Instrumenty 
Realizacji Strategii” 
Schemat 9 – „Instrumenty 
realizacji Strategii w 
powiązaniu z unijnymi, 
krajowymi oraz lokalnymi 
poziomami planowania” 

Na schemacie 9. Instrumenty realizacji Strategii w powiązaniu z unijnymi, 
krajowymi oraz lokalnymi poziomami planowania zastosowano 
niewłaściwe nazwy DSRK i SRK, a mianowicie: „Długookresowa Strategia 
Rozwoju Kraju 2030” oraz „Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 
2020”. Proponuje się skorygować schemat odnośnie nazw strategii. 
 
Należy skorygować nazwy strategii zgodnie z uwagą. 

Uwaga uwzględniona 
 

 


