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Podstawa prawna przeprowadzenia procesu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy 
Marciszów na lata 2021-2030 (dalej: Strategia): 
- art. 10f. ust. 1-3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 

1834), 
- art. 6. ust. 3-6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1057), 
- Uchwała Nr III/13/18 Rady Gminy Marciszów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia zasad 

i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Marciszów, 
- Uchwała Nr XXVII/161/2021 Rady Gminy Marciszów z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie określenia 

trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Marciszów na lata 2021-2030, 
w tym trybu konsultacji społecznych. 

 
 
Obwieszczenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych wraz z projektem Strategii 
i formularzem zgłaszania uwag zostało opublikowane w dniu 27 września 2021 r. na stronach 
internetowych: www.bip.marciszow.pl oraz www.marciszow.pl pod adresami: 
- https://bip.marciszow.pl/?bip=2&cid=51&id=1441, 
- https://new.marciszow.pl/2021/09/27/konsultacje-spoleczne-projektu-strategii-rozwoju-gminy-

marciszow-na-lata-2021-2030/. 
 
Ponadto wysłano oficjalne pisma informujące o konsultacjach społecznych Strategii wraz 
z wiadomościami elektronicznymi do sąsiednich gmin: Kamienna Góra (gmina wiejska), Bolków, 
Janowice Wielkie (powiat jeleniogórski), Czarny Bór (powiat wałbrzyski) i Stare Bogaczowice (powiat 
wałbrzyski). Zaproszenie do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych przesłano również 
do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 
 
W ramach konsultacji społecznych odbył się dyżur telefoniczny w dniu 7 października 2021 r., 
w godzinach 10.00-14.00. W trakcie dyżuru nie została zgłoszona żadna uwaga dotycząca treści 
projektu Strategii. 
 

 

W dniu 14 października 2021 r. o godzinie 17.00 w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów odbyło się 
spotkanie informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami Gminy i innymi zainteresowanymi podmiotami. 
W spotkaniu udział wzięło 8 osób: 
- radni Gminy Marciszów: Mirosław Wolak (przewodniczący Rady), Andrzej Kiper, Jan Koszyk 

i Łukasz Leder, 
- przedstawiciele Urzędu Gminy: Marta Kwiecień (sekretarz Gminy) i Ewelina Dul, 
- mieszkańcy: Ewa Słabęcka-Krzywniak i Waldemar Krzywniak. 

 
Po prezentacji głównych założeń projektu Strategii zebrani zwrócili uwagę na konieczność 
odpowiedniego uzbrojenia terenów przeznaczonych pod inwestycje mieszkaniowe oraz wykorzystania 
potencjału turystycznego Gminy (między innymi rozbudowa ścieżek turystycznych i rowerowych, 
promocja mniej znanych atrakcji – na przykład Pałacu w Ciechanowicach). Natomiast mieszkańcy 
Sędzisławia poruszyli kwestię nieprzemysłowego charakteru ich miejscowości.  



 

 
 

W dniach od 27 września do 7 listopada br. można było składać propozycje zmian na formularzach 
zgłaszania uwag. Poniżej przedstawiono wszystkie zebrane w tym czasie uwagi wraz z odpowiedzią: 
 

LP Treść uwagi Osoba/podmiot 
składający Odpowiedź 

1 Umieszczenie w treści 
Strategii kwestii przyłącza 
wodociągowego Janowice 
Wielkie do wodociągu 
gminnego 

Gmina Janowice Wielkie Rozbudowę instalacji wodno-
kanalizacyjnej należy uznać za 
działania wpisujące się w cel 
operacyjny III.1. Rozwinięta 
infrastruktura Gminy Marciszów.  
 
Jednocześnie należy podkreślić, 
że wszelkie działania realizujące 
zapisy Strategii będą priorytetowe 
dla władz Gminy Marciszów 
i w momencie przystąpienia do 
realizacji przedmiotowego zadania 
władze Gminy podejmą wszelkie 
starania w celu ich zrealizowania. 

2 W dokumencie brakuje 
odniesienia się do celów 
zarządzania ryzykiem 
powodziowym. 
 

Państwowe 
Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie 

Zapisy Strategii wyznaczają ogólne 
cele strategiczne oraz operacyjne 
dla Gminy Marciszów na najbliższe 
lata. W związku z tym, 
że w opiniowanym dokumencie nie 



W dokumencie brakuje 
uwzględnienia obszarów 
zagrożonych ryzykiem 
powodziowym oraz 
odniesienia się do nich, 
w kontekście zapewnienia 
ochrony ludności i mienia 
przed powodzią. 

zostały wskazane szczegółowo 
obszary realizacji konkretnych 
działań i inwestycji, a jedynie 
zarysowany przyszły kierunek 
rozwoju poszczególnych 
miejscowości, nie uznano za 
konieczne odniesienie się do celów 
zarządzania ryzykiem 
powodziowym. 
 
W kwestii uwzględnienia obszarów 
zagrożonych ryzykiem 
powodziowym oraz odniesienia się 
do nich, w kontekście zapewnienia 
ochrony ludności i mienia przed 
powodzią, w Strategii dodano 
odpowiednie zapisy. 

3 Wykreślenie 
sformułowania: 
„wyznaczenia i rozbudowy 
terenów inwestycyjnych 
w rejonie Sędzisławia” 

Mieszkańcy Gminy W związku z tym, że wymienione 
zapisy znalazły się w jednym 
z możliwych scenariuszy rozwoju 
Gminy Marciszów, który po analizie 
został odrzucony jako najmniej 
korzystny, należy uznać, że nie ma 
konieczności usuwania 
wspomnianego fragmentu.  
 
Jednocześnie warto podkreślić, 
że w dalszej części Strategii 
miejscowość Sędzisław została 
wskazana jako jedna z miejscowości 
o sporym potencjale osiedleńczym, 
a co za tym idzie przyszłe działania 
wpisujące się w zapisy Strategii 
powinny przyczynić się do rozwoju 
tej funkcji, przy jednoczesnym 
zaniechaniu rozwoju funkcji 
przemysłowych, w tym wyznaczania 
i przygotowania terenów 
inwestycyjnych. 

4 Błędne założenie o 
planowanej lokalizacji 
węzła drogi S-3 w 
sąsiedztwie Sędzisławia 

Mieszkańcy Gminy Węzeł Kamienna Góra Północ na 
drodze S3 zostanie zlokalizowany 
w pobliżu miejscowości Ptaszków – 
leżącej niedaleko miejscowości 
Sędzisław w granicach Gminy 
Marciszów.   

 

 Na tym raport z konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Marciszów na lata 2021-
2030 zakończono i podpisano. 


