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Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji Strategii rozwoju ponadlokalnego Aglomeracji 
Konińskiej 2030 sporządzone na podst. art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 ze zm.) 

W dniach od 1.08.2022 r. do 5.09.2022 r. na podstawie Uchwały Nr 3/2022 Zarządu Stowarzyszenia 
Aglomeracja Konińska z dnia 27 lipca 2022 w sprawie określenia trybu konsultacji Strategii Rozwoju 
Ponadlokalnego Aglomeracji odbyły się konsultacje społeczne projektu aktualizacji Strategii rozwoju 
ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030.  

Konsultacje miały na celu jest wzmocnienie partycypacji społecznej członków społeczności 
Aglomeracji Konińskiej oraz szersze włączenie ich w życie społeczno-gospodarcze w procesie 
przygotowania dokumentu strategii ponadlokalnej. 

Proces był prowadzony przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia I Studiów Samorządowych 
w Poznaniu jako wyłonionego wcześniej wykonawcę strategii. 

Informacja o konsultacjach, w tym o spotkaniach z mieszkańcami została umieszczona na stronach 
internetowych gmin: 

http://www.golina.pl/golina/ssi/pl/urzad-miejski/aktualnosci-main/konsultacje-strategii-aglomeracji-
koninskiej.html 

http://www.grodziec.pl/index.php/ogloszenia-i-informacje/2298-zaproszenie-do-udzialu-w-
konsultacjach-spolecznych-strategii-rozwoju-ponadlokalnego-aglomeracji-koninskiej-2023 

http://kazimierz-biskupi.pl/2022/07/29/strategia-rozwoju-ponadlokalnego-aglomeracji-koninskiej-
2030/  

https://www.konin.pl/index.php/konsultacje-spoleczne.html  

https://kramsk.pl/aktualnosci/konsultacje-spoleczne-strategii-rozwoju-ponadlokalnego-aglomeracji-
koninskiej-2030.html  

http://krzymow.pl/krzymow.php/a,128,n,9269/ 

http://rychwal.pl/aktualnosci/wiadomosci/3129-konsultacje-spoleczne-projektu-opracowanej-
strategii-rozwoju-ponadlokalnego-aglomeracji-koninskiej-2030  

http://gminarzgow.pl/konsultacje_strategii_aglomeracji_koninskiej-108387-0-p105551.html#linkdo  

https://bip.gmina-
skulsk.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/642200/konsultacje_spoleczne_strategii_rozwoju_ponadlokalne
go_ak_2030  

https://umig.slesin.pl/aktualnosc-176-zapraszamy_panstwa_do_udzialu_w.html  

https://stare-miasto.pl/pl/aktualnosci/konsultacje-spoleczne-strategii-rozwoju-ponadlokalnego-
aglomeracji-koninskiej-2030.html  

https://bip3.wokiss.pl/wierzbinek/index/wiadomosci/aktualnosci/konsultacje-spoleczne-
%E2%80%9Estrategii-rozwoju-ponadlokalnego-aglomeracji-koninskiej-2030.html  

https://wilczyn.pl/wiadomosci/2/wiadomosc/211569/zapraszamy_mieszkancow_do_wziecia_udzialu
_w_konsultacjach_spolec  

Projekt Strategii rozwoju ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030 podlegał konsultacjom z:  

- mieszkańcami i partnerami społecznymi oraz gospodarczymi z terenu Aglomeracji,  

- sąsiednimi gminami i ich związkami, 

- Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie w Poznaniu,  

http://www.golina.pl/golina/ssi/pl/urzad-miejski/aktualnosci-main/konsultacje-strategii-aglomeracji-koninskiej.html
http://www.golina.pl/golina/ssi/pl/urzad-miejski/aktualnosci-main/konsultacje-strategii-aglomeracji-koninskiej.html
http://www.grodziec.pl/index.php/ogloszenia-i-informacje/2298-zaproszenie-do-udzialu-w-konsultacjach-spolecznych-strategii-rozwoju-ponadlokalnego-aglomeracji-koninskiej-2023
http://www.grodziec.pl/index.php/ogloszenia-i-informacje/2298-zaproszenie-do-udzialu-w-konsultacjach-spolecznych-strategii-rozwoju-ponadlokalnego-aglomeracji-koninskiej-2023
http://kazimierz-biskupi.pl/2022/07/29/strategia-rozwoju-ponadlokalnego-aglomeracji-koninskiej-2030/
http://kazimierz-biskupi.pl/2022/07/29/strategia-rozwoju-ponadlokalnego-aglomeracji-koninskiej-2030/
https://www.konin.pl/index.php/konsultacje-spoleczne.html
https://kramsk.pl/aktualnosci/konsultacje-spoleczne-strategii-rozwoju-ponadlokalnego-aglomeracji-koninskiej-2030.html
https://kramsk.pl/aktualnosci/konsultacje-spoleczne-strategii-rozwoju-ponadlokalnego-aglomeracji-koninskiej-2030.html
http://krzymow.pl/krzymow.php/a,128,n,9269/
http://rychwal.pl/aktualnosci/wiadomosci/3129-konsultacje-spoleczne-projektu-opracowanej-strategii-rozwoju-ponadlokalnego-aglomeracji-koninskiej-2030
http://rychwal.pl/aktualnosci/wiadomosci/3129-konsultacje-spoleczne-projektu-opracowanej-strategii-rozwoju-ponadlokalnego-aglomeracji-koninskiej-2030
http://gminarzgow.pl/konsultacje_strategii_aglomeracji_koninskiej-108387-0-p105551.html#linkdo
https://bip.gmina-skulsk.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/642200/konsultacje_spoleczne_strategii_rozwoju_ponadlokalnego_ak_2030
https://bip.gmina-skulsk.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/642200/konsultacje_spoleczne_strategii_rozwoju_ponadlokalnego_ak_2030
https://bip.gmina-skulsk.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/642200/konsultacje_spoleczne_strategii_rozwoju_ponadlokalnego_ak_2030
https://umig.slesin.pl/aktualnosc-176-zapraszamy_panstwa_do_udzialu_w.html
https://stare-miasto.pl/pl/aktualnosci/konsultacje-spoleczne-strategii-rozwoju-ponadlokalnego-aglomeracji-koninskiej-2030.html
https://stare-miasto.pl/pl/aktualnosci/konsultacje-spoleczne-strategii-rozwoju-ponadlokalnego-aglomeracji-koninskiej-2030.html
https://bip3.wokiss.pl/wierzbinek/index/wiadomosci/aktualnosci/konsultacje-spoleczne-%E2%80%9Estrategii-rozwoju-ponadlokalnego-aglomeracji-koninskiej-2030.html
https://bip3.wokiss.pl/wierzbinek/index/wiadomosci/aktualnosci/konsultacje-spoleczne-%E2%80%9Estrategii-rozwoju-ponadlokalnego-aglomeracji-koninskiej-2030.html
https://wilczyn.pl/wiadomosci/2/wiadomosc/211569/zapraszamy_mieszkancow_do_wziecia_udzialu_w_konsultacjach_spolec
https://wilczyn.pl/wiadomosci/2/wiadomosc/211569/zapraszamy_mieszkancow_do_wziecia_udzialu_w_konsultacjach_spolec
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- Zarządem Województwa Wielkopolskiego,  

Przez cały czas trwania konsultacji uwagi przyjmowane były w następujących formach:  

a) w formie papierowej osobiście w siedzibie Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska, ul. płk. 
Witolda Sztarka 1, 62-500 Konin lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej poprzez przesłanie 
formularza na wskazany wyżej adres, 

b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
ak.strategia.konsultacje@wokiss.pl  

Ponadto w ramach konsultacji zorganizowano: 

e) otwarte spotkania konsultacyjne z mieszkańcami wszystkich jednostek samorządu terytorialnego 
współtworzących Aglomeracje Konińską według poniżej podanego harmonogramu.  

W przeprowadzonych 15 spotkaniach uczestniczyły łącznie 124 osoby – mieszkańcy gmin Aglomeracji 
Konińskiej. W ich trakcie nie zostały złożone formalne uwagi do tekstu „Strategii rozwoju Aglomeracji 
Konińskiej – 2030”. Uczestnicy zostali poinformowani o możliwości złożenia uwag w formie 
elektronicznej lub papierowej na druku formularza zgłoszeniowego. Podczas spotkań w dyskusjach 
i pytaniach poruszane były najczęściej wątki: 

- możliwości rozwoju Aglomeracji Konińskiej, a w tym kontekście konkretnej gminy, 
w transformującej się rzeczywistości przemysłu paliwowo-energetycznego; 

- możliwości i kierunków rozwoju dla gmin obszaru AK leżących poza obszarem zmian 
transformacyjnych i oddziaływania ośrodków aglomeracyjnych rozwijających się dynamicznie; 

- perspektyw rolnictwa, turystyki, małej przedsiębiorczości oraz możliwości pozyskania środków na 
rozwój (w tym środków z alokacji ZIT MOF).  

W okresie konsultacji dokumentu napłynęło 35 pism, które zostały przeanalizowane we współpracy 
wykonawców Strategii z Biurem Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska. 28 przesyłek dotyczyło 
przebiegu planowanej linii kolejowej Konin-Turek – pisma te zawierały jednakową treść. Pozostałych 
6 dotyczyło różnych aspektów konsultowanego projektu. Wyniki konsultacji – propozycję 
rozpatrzenia uwag zawiera poniższa tabela: 
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I. Marszałek Województwa Wielkopolskiego w piśmie z dnia 16 sierpnia 2022 r. poruszył kwestie uzupełnienia listy gmin zagrożonych trwałą 
marginalizacją oraz spójności celów strategii rozwoju ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej z celami operacyjnymi Strategii Rozwoju 
Województwa Wielkopolskiego 2030 – według poniższej tabeli. 

Marszałek wskazał jednocześnie, że uzyskanie wiążącej opinii będzie możliwe po przesłaniu ostatecznej wersji strategii, uwzględniającej wyniki 
konsultacji społecznych. 

 

Lp. 
Część dokumentu, do którego 

odnosi się uwaga  
(rozdział/strona/punkt) 

Obecny zapis Propozycja zmiany Uzasadnienie zmiany Odniesienie 

1. 
3.3. Środowisko przyrodnicze – zasoby 
i uwarunkowania rozwoju, 
str. 50 

Znaczna powierzchnia 
Aglomeracji Konińskiej, 36,4% 
powierzchni obszaru, objęta 
jest 
różnymi formami ochrony 
przyrody (ryc. 13): 
Obszary Natura 2000: 
o PLH300009 Ostoja 
Nadwarciańska – dyrektywa 
ptasia, gminy: Golina, Konin, 
Rzgów, Stare Miasto, 
o PLB300002 Dolina 
Środkowej Warty – dyrektywa 
ptasia, gminy: Golina, Konin, 
Kramsk, Krzymów, Rzgów, 
Sompolno, Stare Miasto; 

 Zapisy przedmiotowej strategii 
rozwoju, dotyczące modelu struktury 
funkcjonalno - przestrzennej 
Aglomeracji Konińskiej winny 
również uwzględniać, występujące na 
terenie aglomeracji, formy ochrony 
przyrody: 
• Obszary Natura 2000 (obszary 
siedliskowe): Ostoja Nadwarciańska 
PLH300009, Jezioro Gopło 
PLH040007, Pojezierze Gnieźnieńskie 
PLH300026, Puszcza Bieniszewska 
PLH300011 oraz Puszcza Pyzdrska 
PLH300060, 
• Pyzdrski Obszar Chronionego 
Krajobrazu. 

Do 
uwzględnienia 

2. 
Obszary strategicznej interwencji, 
str.103 (obecnie s. 102) 

W obszarach strategicznej 
interwencji wyróżnionych na 
szczeblu krajowym, wskazano 
Konin jako miasto w grupie 
miast średnich tracących 
funkcje społeczno-gospodarcze 
oraz gminę Wierzbinek jako 
położoną na obszarach 
zagrożonych trwałą 

W obszarach strategicznej 
interwencji wyróżnionych 
na szczeblu krajowym, 
wskazano Konin jako 
miasto w grupie miast 
średnich tracących 
funkcje społeczno-
gospodarcze 
oraz gminę 

W przedmiotowej strategii rozwoju 
ponadlokalnego należy wskazać, że 
również gmina Wilczyn została 
zidentyfikowana w Krajowej Strategii 
Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 
2030) jako obszar zagrożony trwałą 
marginalizacją 

Do 
uwzględnienia 
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Lp. 
Część dokumentu, do którego 

odnosi się uwaga  
(rozdział/strona/punkt) 

Obecny zapis Propozycja zmiany Uzasadnienie zmiany Odniesienie 

marginalizacją. Wierzbinek i gminę 
Wilczyn jako położone na 
obszarach zagrożonych 
trwałą 
marginalizacją. 

3. 
Analiza powiązań z dokumentami 
krajowymi 
i regionalnymi, str.131 - 140 

CEL STRATEGICZNY 1. WZROST 
GOSPODARCZY WIELKOPOLSKI 
BAZUJĄCY NA WIEDZY SWOICH 
MIESZKAŃCÓW 
CEL OPERACYJNY 1.1. 
Zwiększenie innowacyjności i  
konkurencyjności gospodarki 
regionu 
CEL STRATEGICZNY 3. ROZWÓJ 
INFRASTRUKTURY Z 
POSZANOWANIEM 
ŚRODOWISKA 
PRZYRODNICZEGO 
WIELKOPOLSKI 
CEL OPERACYJNY 3.3. 
Zwiększenie bezpieczeństwa 
i efektywności energetycznej 

 
Cel strategiczny II: Zagłębie 
odnowionej energetyki, produkcji, 
turystyki i rolnictwa strategii rozwoju 
ponadlokalnego powinien wykazywać 
spójność również z celami 
operacyjnymi 2.1. Rozwój 
Wielkopolski świadomy 
demograficznie oraz 2.3. Rozwój 
kapitału społecznego i kulturowego 
regionu (Cel strategiczny 2. Rozwój 
Społeczny Wielkopolski Oparty na 
Zasobach Materialnych i 
Niematerialnych Regionu) SRWW 
2030 z uwagi na działania w zakresie 
rozwoju srebrnej gospodarki oraz 
wspierania turystyki i rekreacji. 

Do 
uwzględnienia 

4. 
Analiza powiązań z dokumentami 
krajowymi 
i regionalnymi, str.131 - 140 

CEL STRATEGICZNY 3. 
ROZWÓJ INFRASTRUKTURY Z  
POSZANOWANIEM 
ŚRODOWISKA 
PRZYRODNICZEGO 
WIELKOPOLSKI 
CEL OPERACYJNY 3.2. 
Poprawa stanu oraz ochrona 
środowiska przyrodniczego 
Wielkopolski (kierunki 
interwencji: 

 Cel strategiczny III: Przystosowanie 
do zmian klimatu dzięki wzmocnieniu 
walorów przyrodniczych i 
krajobrazowych Aglomeracji 
Konińskiej strategii rozwoju 
ponadlokalnego powinien 
identyfikować spójność także z celem 
operacyjnym 3.1. Poprawa 
dostępności i spójności 
komunikacyjnej województwa (Cel 
strategiczny 3. Rozwój Infrastruktury 

Do 
uwzględnienia 



Lp. 
Część dokumentu, do którego 

odnosi się uwaga  
(rozdział/strona/punkt) 

Obecny zapis Propozycja zmiany Uzasadnienie zmiany Odniesienie 

➢ Zwiększanie i ochrona 
zasobów wód oraz poprawa ich 
jakości 

➢ Poprawa jakości powietrza 

➢ Poprawa funkcjonowania 
gospodarki odpadami) 

➢ Ochrona różnorodności 
biologicznej i krajobrazu, w tym 
zasobów leśnych 
oraz zapewnienie trwałości i 
ciągłości systemu 
przyrodniczego 

➢ Kształtowanie świadomości i 
postaw ekologicznych 
społeczeństwa, wzmacnianie 
bezpieczeństwa ekologicznego i 
środowiskowego 

z Poszanowaniem Środowiska 
Przyrodniczego Wielkopolski) 
SRWW 2030 w związku z działaniami 
w zakresie zagospodarowania dróg 
wodnych dla celów turystycznych 
oraz rozwoju transportu zbiorowego 
przy ograniczaniu jego negatywnego 
oddziaływania na środowisko. 

5. 
Analiza powiązań z dokumentami 
krajowymi 
i regionalnymi, str.131 - 140 

CEL STRATEGICZNY 3. 
ROZWÓJ INFRASTRUKTURY Z  
POSZANOWANIEM 
ŚRODOWISKA 
PRZYRODNICZEGO 
WIELKOPOLSKI 
CEL OPERACYJNY 3.1. 
Poprawa dostępności i 
spójności 
komunikacyjnej województwa 

 Cel strategiczny IV: Atrakcyjna i 
dostępna przestrzeń do życia i 
rozwoju 
strategii rozwoju ponadlokalnego 
powinien wpisywać się również w cel 
operacyjny 3.2. Poprawa stanu oraz 
ochrona środowiska przyrodniczego 
Wielkopolski (Cel strategiczny 3. 
Rozwój Infrastruktury z 
Poszanowaniem Środowiska 
Przyrodniczego Wielkopolski) 
SRWW 2030 z uwagi na działania w  
zakresie poprawy funkcjonowania 
gospodarki odpadami oraz rozwoju 
i  poprawy dostępności do 
infrastruktury 

Do 
uwzględnienia 
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Lp. 
Część dokumentu, do którego 

odnosi się uwaga  
(rozdział/strona/punkt) 

Obecny zapis Propozycja zmiany Uzasadnienie zmiany Odniesienie 

wodno-kanalizacyjnej. Wskazany cel 
strategii ponadlokalnej winien 
wykazywać spójność również z celem 
strategicznym 4. Wzrost Skuteczności 
Wielkopolskich Instytucji 
i Sprawności 
Zarządzania Regionem SRWW 2030 
w którym przewidziano pakiet działań 
pn. Rewitalizacja obszarów 
zdegradowanych. 



II. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pismem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu z dnia 
1 września 2022 r. zgłosiło następujące uwagi: 

Lp. 
Część dokumentu, do 

którego odnosi się uwaga  
(rozdział/strona/punkt) 

Obecny 
zapis 

Propozycja zmiany Uzasadnienie zmiany Odniesienie 

 

W opiniowanym dokumencie 
zasadnym jest dodanie części 
dotyczącej informacji z 
zakresu ochrony 
przeciwpowodziowej oraz 
przeciwdziałania skutkom 
suszy. 

 
Zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 
Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233) 
na podstawie map zagrożenia powodziowego i map 
ryzyka powodziowego przygotowuje się – 
z uwzględnieniem podziału kraju na obszary 
dorzeczy oraz regiony wodne – plany zarządzania 
ryzykiem powodziowym (PZRP). Dokumenty te 
obejmują wszystkie elementy zarządzania ryzykiem 
powodziowym, określone w art. 163 ust. 6 
przedmiotowej ustawy, w szczególności działania 
służące zapobieganiu powodzi, ochronie przed 
powodzią oraz informacji na temat stanu należytego 
przygotowania w przypadku wystąpienia powodzi. 
Głównym celem PZRP jest ograniczenie 
potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla 
życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa 
kulturowego oraz działalności gospodarczej poprzez 
realizację działań służących minimalizacji 
zidentyfikowanych zagrożeń i obniżeniu strat 
powodziowych. Projekty planów zarządzania 
ryzykiem powodziowym przygotowują Wody Polskie 
w uzgodnieniu z właściwymi wojewodami 
oraz po zasięgnięciu opinii marszałków województw, 
które następnie przekazują ministrowi właściwemu 
do spraw gospodarki wodnej. Zapewniając aktywny 
udział wszystkich zainteresowanych w osiągnięciu 
celów zarządzania ryzykiem powodziowym, minister 
właściwy do spraw gospodarki wodnej co najmniej 
na rok przed rozpoczęciem okresu, którego dotyczą 
PZRP podaje do publicznej wiadomości ich projekt, 

W opiniowanym dokumencie 
zasadnym jest dodanie części 
dotyczącej informacji z zakresu 
ochrony przeciwpowodziowej 
oraz przeciwdziałania skutkom 
suszy. 

Pierwsza część uwagi opisuje 
metodykę sporządzania 
planów zarządzania ryzykiem 
powodziowym (PZRP), które 
są dokumentami odrębnymi 
względem strategii 
ponadlokalnej. Niemniej 
jednak tekst ten znajdował 
się już na str. 92 Diagnozy 
sytuacji społecznej, 
gospodarczej i przestrzennej 
Aglomeracji Konińskiej. 
Natomiast tekst z 
podkreśleniem dotyczy 
materii diagnozy. Akapit 1 
podkreślony znajdował się 
już w tekście na str. 92 
Akapit 2 podkreślony 
zostanie dodany na str. 92 
diagnozy. 
Dalsza część uwagi dotyczy 
metodyki przygotowania 
Planów przeciwdziałania 
skutkom suszy. Metodyka ta 
również została zawarta  
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w celu zgłaszania ewentualnych zastrzeżeń. Pisemne 
uwagi do ustaleń zawartych w opublikowanych 
dokumentach, zainteresowani mogą składać w 
terminie 6 miesięcy. Plany zarządzania ryzykiem 
powodziowym zostają przyjęte w drodze 
rozporządzenia wydanego przez ministra właściwego 
do spraw gospodarki wodnej. Podlegają one 
przeglądowi co 6 lat, a w razie potrzeby zostaje 
dokonana ich aktualizacja.  

Aktualnie do przedmiotowego terenu odnosi się 
Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla 
obszaru dorzecza Odry, zawierający w treści Plan 
zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionu 
wodnego Warty, przyjęty Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 18 października 2016 r., 
opublikowany w dniu 1 grudnia 2016 r. (Dz. U. poz. 
1938) – dostępny w całości pod adresem: 
www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1938. 

Obecnie trwają prace nad aktualizacją Planów 
zarządzania ryzykiem powodziowym. Projekt aPZRP 
można znaleźć na stronie: Projekty aPZRP dla 
obszarów dorzeczy – Stop Powodzi 
https://stoppowodzi.pl/projekty-apzrp/ 

Przeciwdziałanie skutkom suszy, zgodnie z art. 183 
oraz 185 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 
(Dz.U. z 2021 r., poz. 2233.), prowadzi się zgodnie z 
planem przeciwdziałania skutkom suszy, który 
uwzględnia podział kraju na obszary dorzeczy. Plan 
przeciwdziałania skutkom suszy ma zawierać analizę 
możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów 
wodnych, propozycje budowy lub przebudowy 
urządzeń wodnych, propozycje niezbędnych zmian w 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1938
https://stoppowodzi.pl/projekty-apzrp/
https://stoppowodzi.pl/projekty-apzrp/
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zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz 
zmian naturalnej i sztucznej retencji, jak również 
katalog działań służących przeciwdziałaniu skutkom 
suszy. Projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy 
przygotowują Wody Polskie w uzgodnieniu z 
ministrem właściwym do spraw rolnictwa, ministrem 
właściwym do spraw rozwoju wsi, ministrem 
właściwym do spraw rybołówstwa, ministrem 
właściwym do spraw żeglugi śródlądowej oraz 
wojewodami, uwzględniając podział kraju na obszary 
dorzeczy. Wody Polskie przekazują projekt planu 
przeciwdziałania skutkom suszy ministrowi 
właściwemu do spraw gospodarki wodnej. Minister 
właściwy do spraw gospodarki wodnej, zapewniając 
aktywny udział wszystkich zainteresowanych w 
przygotowywaniu oraz aktualizacji planu 
przeciwdziałania skutkom suszy, podaje do 
publicznej wiadomości, na zasadach i w trybie 
określonych w przepisach ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko, w celu 
zgłoszenia uwag: 1) harmonogram i program prac 
związanych z przygotowaniem projektu planu 
przeciwdziałania skutkom suszy; 2) projekt planu 
przeciwdziałania skutkom suszy co najmniej na rok 
przed rozpoczęciem okresu, którego dotyczy ten 
plan. W terminie 6 miesięcy od dnia podania 
do publicznej wiadomości dokumentów, o których 
mowa w ust. 3 cytowanej ustawy, zainteresowani 
mogą składać do ministra właściwego do spraw 
gospodarki wodnej uwagi do ustaleń zawartych w 



11 
 

Lp. 
Część dokumentu, do 

którego odnosi się uwaga  
(rozdział/strona/punkt) 

Obecny 
zapis 

Propozycja zmiany Uzasadnienie zmiany Odniesienie 

tych dokumentach. Minister właściwy do spraw 
gospodarki wodnej przyjmuje i aktualizuje plan 
przeciwdziałania skutkom suszy, w drodze 
rozporządzenia, kierując się koniecznością 
przeciwdziałania skutkom suszy. Aktualizacji planu 
przeciwdziałania skutkom suszy dokonuje się nie 
rzadziej niż co 6 lat. 
3 września 2021 roku Minister właściwy ds. 
gospodarki wodnej opublikował rozporządzenie w 
sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom 
suszy (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
15 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu 
przeciwdziałania skutkom suszy, Dz. U. z 2021 r. poz. 
1615). 
Projekt Planu przeciwdziałania skutkom suszy 
dostępny jest na stronie: 
https://stopsuszy.pl/projekt-planu-przeciwdzialania-
skutkom-suszy/ 
Należy mieć na uwadze, że zgodnie z wytycznymi 
Komisji Europejskiej należy promować i w pierwszej 
kolejności rozważać działania zakładające naturalne 
metody retencji a budowanie retencji sztucznej 
należy traktować jako działania ostatecznego 
wyboru, w  sytuacji, gdy przeanalizowano wszystkie 
możliwe warianty, bardziej korzystne ze 
środowiskowego punktu widzenia (zgodność z art. 
68 ustawy – Prawo wodne). Planowanie nowych 
działań inwestycyjnych w gospodarce wodnej, 
kształtowanie sztucznej retencji musi być 
poprzedzone szeregiem analiz, a dotyczące ich 
warunki i procedury muszą być zgodne z aktualnie 
obowiązującymi przepisami środowiskowymi, jak też 
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być adekwatne do potrzeb w zakresie kształtowania 
retencji. 
Wszelkie działania należy realizować z 
uwzględnieniem zapisów planów zarządzania 
ryzykiem powodziowym i planu przeciwdziałania 
skutkom suszy. 

 3.3. Środowisko przyrodnicze 
– zasoby i uwarunkowania 
rozwoju / str. 50 

 Na terenie Miasta i Gminy Konin położone są 
częściowo obszary zlewni jednolitych części wód 
powierzchniowych rzecznych: Warta od Teleszyny 
do Topca (PLRW600021183511), Warta od Topca do 
Powy (PLRW600021183519), Struga Biskupia do 
wpływu do jez. Gosławskiego 
(PLRW60002318345299), Powa 
(PLRW600023183529), Topiec 
(PLRW600023183512), Kanał Ślesiński do wypływu z 
Jez. Pątnowskiego (PLRW600025183459), Kan. 
Grójecki od wypływu z jez. Lubstowskiego do ujścia 
(PLRW600023183389) i Kanał Ślesiński od wypływu z 
Jez. Pątnowskiego do ujścia (PLRW6000018349) oraz 
jednolite części wód powierzchniowych jeziornych: 
Pątnowskie (PLLW10090) i Gosławskie (PLLW10094). 
Z terenem Miasta i Gminy Konin związane są dwie 
jednolite części wód  podziemnych: PLGW600062 i 
PLGW600071.  
Zgodnie z obowiązującym Planem wszystkie 
jednolite części wód powierzchniowych rzecznych 
charakteryzuje zły stan wód oraz zostały 
zakwalifikowane jako zagrożone nieosiągnięciem 
dobrego stanu. Jednolite rzeczne: Kan. Grójecki od 
wypływu z jez. Lubstowskiego do ujścia, Kanał 
Ślesiński do wypływu z Jez. Pątnowskiego, Topiec, 
Powa, Struga Biskupia do wpływu do jez. 
Gosławskiego, Warta od Topca do Powy, Kanał 

 

Uwaga dotyczy stanu 
zastanego. Generalny 
wniosek o złym stanie 
jednolitych części wód 
powierzchniowych (JCWP) 
został już zamieszczony w 
strategii w tabeli 4. Kluczowe 
czynniki i uwarunkowania 
rozwoju w wymiarze 
przestrzennym i 
środowiskowym na str. 23. 
Pozostałe zapisy dotyczą 
zmiany nazewnictwa JCWP i 
są poza materią strategii 
ponadlokalnej. Ze względu 
na swą obszerność 
i szczegółowość 
przekraczającą przyjęte ramy 
dla konsultowanego 
dokumentu, treść uwagi tej, 
jak i podobnych zostanie 
ujęta w załączniku do 
strategii.   
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Ślesiński od wypływu z Jez. Pątnowskiego do ujścia 
oraz jeziorowe: Pątnowskie i Gosławskie posiadają 
odstępstwo czasowe od osiągnięcia dobrego stanu z 
uwagi na brak możliwości technicznych a w 
przypadku Kanału Ślesińskiego do wypływu z Jez. 
Pątnowskiego także ze względu na 
dysproporcjonalne koszty.  Natomiast jednolita 
Warta od Teleszyny do Topca nie posiada derogacji. 
Według ustaleń przedmiotowego dokumentu obie 
jednolite części wód podziemnych obszarowo 
związane z Miastem i Gminą Konin są zagrożone 
niespełnieniem celu środowiskowego przy czym 
tylko jednolita PLGW600062 posiada odstępstwo 
czasowe od osiągnięcia celu środowiskowego. 
Jednolita PLGW600062 jest w słabym stanie 
chemicznym ale dobrym stanie ilościowym, 
natomiast jednolita PLGW600071 jest w stanie 
dobrym zarówno pod względem ilościowym jak i 
chemicznym. 

W ramach projektu aktualizacji Planu* zmianie w 
zasiągu, nazwach i kodach następujące jednolite 
części wód powierzchniowych: Struga Biskupia do 
wpływu do jez. Gosławskiego została zmieniona na 
Struga Biskupia do jez. Gosławskiego 
(PLRW60001518345929), jednolite Kanał Ślesiński 
do wypływu z jez. Pątnowskiego oraz Kanał Ślesiński 
od jez. Pątnowskiego do ujścia stanowią częściowo 
obszar jednolitej jez. Gosławskie (PLLW10094) oraz 
Kanał Ślesiński (PLRW60001618349). Ponadto część 
jednolitej Warta od Topca do Powy stanowi obecnie 
jednolitą Warta od Powy do Prosny 
(PLRW60001218399) oraz Warta od Neru do Powy 
(PLRW600012183519). Natomiast jednolite Topiec i 
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Powa w nieco zmienionych granicach zachowały 
nazwy (PLRW600015183512, 
PLRW60001518352999). 

   Na terenie Gminy Wilczyn w regionie wodnym 
Warty położone są częściowo dwie jednolite części 
wód powierzchniowych rzecznych: Kanał Ślesiński do 
wypływu z Jez. Pątnowskiego (PLRW600025183459) 
i Struga Biskupia do wpływu do jez. Gosławskiego 
(PLRW60002318345299) oraz jednolita część wód 
podziemnych o kodzie PLGW600062.  
Zgodnie z obowiązującym Planem obie jednolite 
części wód powierzchniowych rzecznych są w złym 
stanie wód, są zagrożone nieosiągnięciem dobrego 
stanu i posiadają odstępstwo czasowe od osiągnięcia 
tego celu (brak możliwości technicznych) a Kanał 
Ślesiński do wypływu z Jez. Pątnowskiego 
dodatkowo posiada odstępstwo z uwagi na 
dysproporcjonalne koszty. Jednolita część wód 
podziemnych PLGW600062 związana z obszarem 
gminy po stronie regionu wodnego Warty jest w 
dobrym stanie ilościowym ale słabym stanie 
chemicznym, jest zagrożona nieosiągnięciem 
dobrego stanu i posiada derogacje w związku z 
ustaleniem celów mniej rygorystycznych z uwagi na 
brak możliwości technicznych. Na omawianym 
terenie nie zidentyfikowano jednolitych części wód 
powierzchniowych jeziornych. 
W ramach projektu aktualizacji Planu* uległy 

zmianie w zasiągu, nazwach i kodach następujące 

jednolite części wód powierzchniowych: Kanał 

Ślesiński do wypływu z jez. Pątnowskiego ulega 

zmianie na Kanał Ślesiński (PLRW60001618349) oraz 

Zgodnie z art. 326 ust. 1 ustawy 

z dnia 20 lipca 2017r. Prawo 

wodne (Dz.U. 2021 poz. 2233) 

ustalenia dokumentów 

planistycznych, o których 

mowa w art. 315 pkt 1-3, 

uwzględnia się m.in. w strategii 

rozwoju ponadlokalnego. 

Jak wyżej 
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jednolita Struga Biskupia do wpływu do jez. 

Gosławskiego zmienia się na Struga Biskupia do jez. 

Gosławskiego (PLRW60001518345929). 

   Na terenie Gminy Skulsk w regionie wodnym Warty 
częściowo położone są jednolite części wód 
powierzchniowych rzecznych: Noteć od Dopływu z 
Jez. Lubotyń do Dopływu spod Sadlna 
(PLRW600020188151), Dopływ z Jez. Skulskich 
(PLRW600025188149), Kanał Ślesiński do wypływu z 
Jez. Pątnowskiego (PLRW600025183459). 
Na terenie Gminy Skulsk nie wyróżnia się jednolitych 
części wód jeziornych. 
Wyróżnia się jednolite części wód podziemnych: 
PLGW600043, PLGW600062. 
Zgodnie z obowiązującym Planem jednolite części 
wód powierzchniowych rzecznych charakteryzuje zły 
stan wód oraz zostały zakwalifikowane jako 
zagrożone nieosiągnięciem dobrego stanu. Jedynie 
jednolita Noteć od Dopływu z Jez. Lubotyń do 
Dopływu spod Sadlna jest niezagrożona. 
Jednolite podziemne są monitorowane, znajdują się 
w słabym stanie chemicznym. Jednolita podziemna 
PLGW600043 charakteryzuje się słabym stanem 
chemicznym i ilościowym. Z kolei jednolita 
podziemna PLGW600062 charakteryzuje się słabym 
stanem chemicznym oraz dobrym ilościowym. Obie 
zostały określone jako zagrożone ryzykiem 
nieosiągnięcia dobrego stanu chemicznego. Obie 
posiadają również derogacje w postaci ustalenia 
celów mniej rygorystycznych – brak możliwości 
technicznych ich realizacji. 

 Jak wyżej 
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W ramach projektu aktualizacji Planu* uległy 

zmianie w zasiągu, nazwach i kodach następujące 

jednolite części wód powierzchniowych: Noteć od 

Dopływu z Jez. Lubotyń do Dopływu spod Sadlna, 

Dopływ z Jez. Skulskich, Kanał Ślesiński do wypływu z 

Jez. Pątnowskiego. Powyższe zostały włączone do 

jednolitej Kanał Ślesiński (PLRW60001618349). 

   Na terenie Gminy Wierzbinek w regionie wodnym 
Warty częściowo położone są jednolite części wód 
powierzchniowych rzecznych: Noteć od Dopływu z 
Jez. Lubotyń do Dopływu spod Sadlna 
(PLRW600020188151), Dopływ z Bylewa 
(PLRW600017183386), Kanał Ślesiński do wypływu z 
Jez. Pątnowskiego (PLRW600025183459). 
Ponadto wyróżnia się jednolite części wód 
podziemnych: PLGW600043, PLGW600062. 
Zgodnie z obowiązującym Planem jednolite części 
wód powierzchniowych rzecznych charakteryzuje zły 
stan wód oraz zostały zakwalifikowane jako 
zagrożone nieosiągnięciem dobrego stanu. 
Wyjątkiem są jednolite powierzchniowe: Dopływ z 
Bylewa, Noteć od Dopływu z Jez. Lubotyń do 
Dopływu spod Sadlna, które są niezagrożone. 
Jednolite Kanał Ślesiński do wypływu z Jez. 
Pątnowskiego, Noteć do Dopływu z jez. Lubotyń do 
Dopływu spod Sadlna, posiadają derogacje w 
związku z przedłużeniem terminu osiągniecia celu – 
brak możliwości technicznych i dysproporcjonalne 
koszty. 
Jednolita podziemna PLGW600043 charakteryzuje 
się słabym stanem chemicznym i ilościowym. Z kolei 
jednolita podziemna PLGW600062 charakteryzuje 

 Jak wyżej 
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się słabym stanem chemicznym oraz dobrym 
ilościowym. Obie jednolite zostały określone jako 
zagrożone ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu 
chemicznego. Obie posiadają również derogacje w 
postaci ustalenia celów mniej rygorystycznych – brak 
możliwości technicznych ich realizacji. 
W ramach projektu aktualizacji Planu* uległy 

zmianie w zasiągu, nazwach i kodach następujące 

jednolite części wód powierzchniowych: Kanał 

Grójecki do wypływu z jez. Lubstowskiego do ujścia, 

Kanał Grójecki do wypływu z jez. Lubstowskiego. 

Powyższe zostały włączone do jednolitej Kanał 

Grójecki (PLRW600015183389). 

   Na terenie Gminy Sompolno w regionie wodnym 
Warty częściowo położone są jednolite części wód 
powierzchniowych rzecznych: Noteć do Dopływu z 
Jez. Lubotyń (PLRW6000171881189), Noteć od 
Dopływu z Jez. Lubotyń do Dopływu spod Sadlna 
(PLRW600020188151), Kanał Grójecki do wypływu z 
Jez. Lubstowskiego (PLRW600025183383), Rów B 
(PLRW6000171881192), Kanał Grójecki od wpływu z 
Jez. Lubstowskiego do ujścia (PLGW600023183389). 
Jednolite części wód powierzchniowych jeziorne: 
Jezioro Mąkolno (PLLW10084), Jezioro Lubstowskie 
(PLLW10086). 
Jednolite części wód podziemnych: PLGW600043, 
PLGW600062. 
Zgodnie z obowiązującym Planem jednolite części 
wód powierzchniowych rzecznych charakteryzuje zły 
stan wód oraz zostały zakwalifikowane jako 
zagrożone nieosiągnięciem dobrego stanu. Podobnie 
rzecz się ma w kwestii derogacji w postaci 

 Jak wyżej 
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przedłużenia terminu osiągniecia celu – brak 
możliwości technicznych. 
Tylko jednolita powierzchniowa: Noteć od Dopływu 
z Jez. Lubotyń do Dopływu spod Sadlna jest 
niezagrożona ryzykiem nieosiągnięciem dobrego 
stanu chemicznego i potencjału ekologicznego. 
Jednocześnie nie określono dla niej derogacji. 
Aktualny stan jednolitych części jeziornych 
przestawiono jako zły. Obydwie jednolite zagrożone 
są ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego w 
postaci dobrego potencjału ekologicznego i stanu 
chemicznego. Jednocześnie określono derogacje w 
postaci przedłużenia terminu osiągnięcia celu – brak 
możliwości technicznych. 
Jednolita podziemna PLGW600043 charakteryzuje 
się słabym stanem chemicznym i ilościowym. Z kolei 
jednolita podziemna PLGW600062 charakteryzuje 
się słabym stanem chemicznym oraz dobrym 
ilościowym. Obie jednolite zostały określone jako 
zagrożone ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu 
chemicznego. Obie posiadają również derogacje w 
postaci ustalenia celów mniej rygorystycznych – brak 
możliwości technicznych ich realizacji. 
W ramach projektu aktualizacji Planu* uległy 

zmianie w zasiągu, nazwach i kodach następujące 

jednolite części wód powierzchniowych: Rów B, 

Kanał Grójecki do wypływu z jez. Lubstowskiego do 

ujścia, Kanał Grójecki do wypływu z jez. 

Lubstowskiego. Powyższe zostały włączone do 

jednolitej Kanał Grójecki (PLRW600015183389). 



19 
 

Lp. 
Część dokumentu, do 

którego odnosi się uwaga  
(rozdział/strona/punkt) 

Obecny 
zapis 

Propozycja zmiany Uzasadnienie zmiany Odniesienie 

   Na terenie Gminy Ślesin w regionie wodnym Warty 
częściowo położone są jednolite części wód 
powierzchniowych rzecznych: Struga Biskupia do 
wpływu do jez. Gosławskiego 
(PLRW60002318345299), Kanał Ślesiński do 
wypływu z Jez. Pątnowskiego (PLRW600025183459), 
Kanał Grójecki od wypływu z Jez. Lubstowskiego do 
ujścia (PLRW600023183389), Dopływ z Jez. Skulskich 
(PLRW600025188149), Dopływ z Bylewa 
(PLRW600017183386), Rów B 
(PLRW6000171881192), Noteć od Dopływu z Jez. 
Lubotyń do Dopływu spod Sadlna 
(PLRW600020188151). 
Jednolite części wód powierzchniowych jeziornych: 
Jez. Ślesińskie (PLLW10088), Jez. Wąsowsko-
Mikorzyńskie (PLLW10089), Jez. Licheńskie 
(PLLW10091), Pątnowskie (PLLW10090),  
Jednolite części wód podziemnych: PLGW600043, 
PLGW600062. 
Zgodnie z obowiązującym Planem jednolite części 
wód powierzchniowych rzecznych charakteryzuje zły 
stan wód oraz zostały zakwalifikowane jako 
zagrożone nieosiągnięciem dobrego stanu. Podobnie 
rzecz się ma w kwestii derogacji w postaci 
przedłużenia terminu osiągniecia celu – brak 
możliwości technicznych. 
Tylko jednolita powierzchniowa Noteć od Dopływu z 
Jez. Lubotyń do Dopływu spod Sadlna jest 
niezagrożona ryzykiem nieosiągnięciem dobrego 
stanu chemicznego i potencjału ekologicznego. 
Jednocześnie nie określono dla niej derogacji. 
Aktualny stan jednolitej jeziornej Jez. Wąsowsko-
Mikorzyńskie określono jako zły, bez wskazania dla 

 Jak wyżej 



Lp. 
Część dokumentu, do 

którego odnosi się uwaga  
(rozdział/strona/punkt) 

Obecny 
zapis 

Propozycja zmiany Uzasadnienie zmiany Odniesienie 

pozostałych jednolitych. Wszystkie jednolite jeziorne 
określono jako zagrożone ryzykiem nieosiągnięcia 
celu środowiskowego oraz zastosowano derogacje w 
postaci przedłużenia terminu osiągnięcia celu – brak 
możliwości technicznych. 
Jednolita podziemna PLGW600043 charakteryzuje 
się słabym stanem chemicznym i ilościowym. Z kolei 
jednolita podziemna PLGW600062 charakteryzuje 
się słabym stanem chemicznym oraz dobrym 
ilościowym. Obie jednolite zostały określone jako 
zagrożone ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu 
chemicznego. Obie posiadają również derogacje w 
postaci ustalenia celów mniej rygorystycznych – brak 
możliwości technicznych ich realizacji. 
W ramach projektu aktualizacji Planu* uległy 

zmianie w zasiągu, nazwach i kodach następujące 

jednolite części wód powierzchniowych: Struga 

Biskupia do wpływu do jez. Gosławskiego została 

zmieniona na Struga Biskupia do jez. Gosławskiego 

(PLRW60001518345929), Kanał Ślesiński do 

wypływu z jez. Pątnowskiego zmieniono na Kanał 

Ślesiński (PLRW60001618349). Natomiast jednolite: 

Dopływ z Bylewa, Kanał Grójecki do wypływu z jez. 

Lubstowskiego do ujścia oraz część jednolitej Rów B 

włączono do jednolitej Kanał Grójecki 

(PLRW600015183389). 

   Na terenie Gminy Kleczew w regionie wodnym 
Warty częściowo położone są jednolite części wód 
powierzchniowych rzecznych: Struga Biskupia do 
wpływu do Jez. Gosławskiego 
(PLRW60002318345299) oraz Struga Biskupia do 

 Jak wyżej 
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wpływu do jez. Gosławskiego 
(PLRW60002318345299). 
W obrębie regionu wodnego Warty nie występują 
jednolite części wód powierzchniowych jeziornych. 
Wyróżnia się jednolite części wód podziemnych: 
PLGW600043, PLGW600062. 
Zgodnie z obowiązującym Planem  jednolite część 
wód rzecznych znajdują się w stanie złym. 
Przedmiotowe charakteryzują się ponadto ryzykiem 
nieosiągnięcia celu środowiskowego. Dla ww. 
zastosowano derogację w postaci przedłużenia 
terminu osiągnięcia celu – brak możliwości 
technicznych. 
Jednolita podziemna PLGW600043 charakteryzuje 
się słabym stanem chemicznym i ilościowym. Z kolei 
jednolita podziemna PLGW600062 charakteryzuje 
się słabym stanem chemicznym oraz dobrym 
ilościowym. Obie jednolite zostały określone jako 
zagrożone ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu 
chemicznego. Obie posiadają również derogacje w 
postaci ustalenia celów mniej rygorystycznych – brak 
możliwości technicznych ich realizacji. 
W ramach projektu aktualizacji Planu* uległy 
zmianie w zasiągu, nazwach i kodach następujące 
jednolite części wód powierzchniowych: Struga 
Biskupia do jez. Gosławskiego 
(PLRW60001518345929). 

   Na terenie Gminy Kazimierz Biskupi w regionie 
wodnym Warty częściowo położone są jednolite 
części wód powierzchniowych rzecznych: Struga 
Biskupia do wypływu do Jez. Gosławskiego 
(PLRW60002318345299), Dopływ z Drążnej 
(PLRW600017183669), Dopływ spod Przyjmy 

 Jak wyżej 
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(PLRW60001718358), Dopływ z Głodowa 
(PLRW600017183549), Kanał Ślesiński do wypływu z 
Jez. Pątnowskiego (PLRW600025183459), Kanał 
Ślesiński od Jez. Pątnowskiego do ujścia 
(PLRW6000018349), Warta od Topca do Powy 
(PLRW600021183519). 
Jednolite części wód powierzchniowych jeziornych: 
Jez. Głodowskie (PLLW10097), Jez. Gosławskie 
(PLLW10094). 
Ponadto wyróżnia się jednolite części wód 
podziemnych: PLGW600043, PLGW600062. 
Zgodnie z obowiązującym Planem jednolite części 
wód powierzchniowych rzecznych charakteryzuje zły 
stan wód oraz zostały zakwalifikowane jako 
zagrożone nieosiągnięciem dobrego stanu. Podobnie 
rzecz się ma w kwestii derogacji w postaci 
przedłużenia terminu osiągniecia celu – brak 
możliwości technicznych. Częściami jednolitych wód 
rzecznych, które zostały określone jako niezagrożone 
nieosiągnięciem celu środowiskowego są: Dopływ 
spod Przyjmy, Dopływ z Głodowa, Dopływ z Drążnej. 
Jednolita jeziorna – Jez. Gosławskie – charakteryzuje 
się złym stanem oraz ryzykiem nieosiągnięcia celu 
środowiskowego; jednolita posiada derogację 
terminu osiągnięcia celu – brak możliwości 
technicznych. 
Powyższe ryzyko dotyczy również jednolitej Jez. 
Głodowskiego. 
Jednolita podziemna PLGW600043 charakteryzuje 
się słabym stanem chemicznym i ilościowym. Z kolei 
jednolita podziemna PLGW600062 charakteryzuje 
się słabym stanem chemicznym oraz dobrym 
ilościowym. Obie jednolite zostały określone jako 
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zagrożone ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu 
chemicznego. Obie posiadają derogacje w postaci 
ustalenia celów mniej rygorystycznych – brak 
możliwości technicznych ich realizacji. 
W ramach projektu aktualizacji Planu* uległy 
zmianie w zasiągu, nazwach i kodach następujące 
jednolite części wód powierzchniowych: Struga 
Biskupia do wypływu do jez. Gosławskiego została 
zmieniona na jednolitą Struga Bawół do jez. 
Gosławskiego, ponadto Dopływ z Drążnej został 
włączony do jednolitej Meszna do Strugi Bawół. 
Natomiast część jednolitych powierzchniowych 
Kanał Ślesiński do wypływu z jez. Pątnowskiego, 
Kanał Ślesiński od jez. Pątnowskiego do ujścia, 
stanowi obszar zlewni jez. Gosławskiego 
(PLLW10094). Ponadto Dopływ z Przyjmy, Dopływ z 
Głodowa oraz jednolitą jez. Głodowskiego włączono 
do jednolitej Warta od Powy do Prosny 
(PLRW60001218399). 

   Na terenie Gminy Krzymów w regionie wodnym 
Warty częściowo położone są jednolite części wód 
powierzchniowych rzecznych: Warta od Teleszyny 
do Topca (PLRW600021183511), Topiec 
(PLRW600023183512), Powa (PLRW600023183529). 
Jednolite części wód powierzchniowych jeziornych 
nie występują. 
Ponadto wyróżnia się jednolite części wód 
podziemnych: PLGW600062, PLGW600071. 
Zgodnie z obowiązującym Planem jednolite części 
wód powierzchniowych rzecznych charakteryzuje zły 
stan wód oraz zostały zakwalifikowane jako 
zagrożone nieosiągnięciem dobrego stanu. Podobnie 
rzecz się ma w kwestii derogacji w postaci 

 Jak wyżej 
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przedłużenia terminu osiągniecia celu – brak 
możliwości technicznych. 
Częścią jednolitych wód rzecznych, która została 
określona jako niezagrożona nieosiągnięciem celu 
środowiskowego jest Warta od Teleszyny do Topca. 
Jednolita podziemna PLGW600062 charakteryzuje 
się słabym stanem chemicznym oraz dobrym 
ilościowym i określona została jako zagrożona 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu 
chemicznego. Posiada derogację w postaci ustalenia 
celów mniej rygorystycznych – brak możliwości 
technicznych ich realizacji. Z kolei jednolita 
podziemna PLGW600071 znajduje się w dobrym 
stanie jakościowym i ilościowym. 
W ramach projektu aktualizacji Planu* uległy 
zmianie w zasiągu, nazwach i kodach następujące 
jednolite części wód powierzchniowych: Powa 
(PLRW60001518352999), natomiast jednolita Topiec 
została podzielona na dwie jednolite Topiec 
(PLRW600015183512 oraz PLRW600015183369). 
Ponadto jednolitą Warta od Teleszyny do Topca 
zmieniono na Warta od Neru do Powy 
(PLRW600012183519). 

   Na terenie Gminy Stare Miasto w regionie wodnym 
Warty częściowo położone są jednolite części wód 
powierzchniowych rzecznych: Warta od Topca do 
Powy (PLRW600021183519), Warta od Powy do 
Prosny (PLRW60002118399), Powa 
(PLRW600023183529), Dopływ z Rychwała 
(PLRW6000231835329), Topiec 
(PLRW600023183512). 
Jednolite części wód powierzchniowych jeziornych 
nie występują. 

 Jak wyżej 
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Ponadto wyróżnia się jednolite części wód 
podziemnych: PLGW600061, PLGW600062, 
PLGW600071. 
Zgodnie z obowiązującym Planem jednolite części 
wód powierzchniowych rzecznych charakteryzują się 
złym stanem wód oraz zostały zakwalifikowane jako 
zagrożone nieosiągnięciem dobrego stanu. Podobnie 
rzecz się ma w kwestii derogacji w postaci 
przedłużenia terminu osiągniecia celu – brak 
możliwości technicznych. 
Jednolita podziemna PLGW600062 charakteryzuje 
się słabym stanem chemicznym oraz dobrym 
ilościowym i określona została jako zagrożona 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu 
chemicznego. Posiada derogację w postaci ustalenia 
celów mniej rygorystycznych – brak możliwości 
technicznych ich realizacji. Z kolei jednolite 
podziemne PLGW600061, PLGW600071 znajdują się 
w dobrym stanie chemicznym i jakościowym, lecz 
PLGW600071 jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia 
celu środowiskowego. 
W ramach projektu aktualizacji Planu* uległy 
zmianie w zasiągu, nazwach i kodach następujące 
jednolite części wód powierzchniowych: Powa 
(PLRW60001518352999). Dopływ z Rychwała 
zmieniono na jednolitą Struga Zarzewska 
(PLRW6000151835349). 

   Na terenie Gminy Golina w regionie wodnym Warty 
częściowo położone są jednolite części wód 
powierzchniowych rzecznych: Dopływ spod Przyjmy 
(PLRW60001718358), Dopływ z Głodowa 
(PLRW600017183549), Warta od Powy do Prosny 

 Jak wyżej 
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(PLRW60002118399) Warta od Topca do Powy 
(PLRW600021183519). 
Jednolite części wód powierzchniowych jeziorne: 
Głodowskie (PLLW10097). 
Ponadto wyróżnia się jednolite części wód 
podziemnych: PLGW600061, PLGW600062, 
PLGW600071. 
Zgodnie z obowiązującym Planem wszystkie 
jednolite części wód powierzchniowych rzecznych 
charakteryzują się złym stanem wód oraz zostały 
zakwalifikowane jako zagrożone nieosiągnięciem 
dobrego stanu. Podobnie rzecz się ma w kwestii 
derogacji w postaci przedłużenia terminu osiągniecia 
celu – brak możliwości technicznych, którymi nie 
objęto jednolitych: Dopływ spod Przyjmy oraz 
Dopływ z Głodowa. 
Jednolita jeziorna – Jez. Głodowskie – nie jest 
monitorowana w związku z tym jej stan nie został 
określony. Jednolitą uznano za zagrożoną ryzykiem 
nieosiągnięcia dobrego stanu chemicznego i 
ekologicznego. Dla przedmiotowej określono 
derogację w postaci przedłużenia terminu 
osiągnięcia celu – brak możliwości technicznych. 
Jednolita podziemna PLGW600062 charakteryzuje 
się słabym stanem chemicznym oraz dobrym 
ilościowym i określona została jako zagrożona 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu 
chemicznego. Posiada derogację w postaci ustalenia 
celów mniej rygorystycznych – brak możliwości 
technicznych ich realizacji. Z kolei jednolite 
podziemne PLGW600061, PLGW600071 znajdują się 
w dobrym stanie chemicznym i jakościowym. 
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Jednolita podziemna PLGW600071 jest zagrożona 
ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego. 
W ramach projektu aktualizacji Planu* uległy 
zmianie w zasiągu, nazwach i kodach następujące 
jednolite części wód powierzchniowych: Dopływ 
spod Przyjmy, Dopływ z Głodowa, Warta od Topca 
do Prosny. Powyższe zostały włączone do jednolitej 
Warta od Powy do Prosny (PLRW60001218399). 

   Na terenie Gminy Rychwał w regionie wodnym 
Warty częściowo położone są jednolite części wód 
powierzchniowych rzecznych: Dopływ z Rychwała 
(PLRW6000231835329), Dopływ z Kuchar Borowych 
(PLRW6000161835689), Bawół do Czarnej Strugi 
(PLRW6000231835669), Powa 
(PLRW600023183529). 
Jednolite części wód powierzchniowych jeziornych 
nie występują. 
W obrębie Gminy Rychwał zlokalizowana jest jedna 
jednolita część wód podziemnych: PLGW600071. 
Zgodnie z obowiązującym Planem jednolite części 
wód powierzchniowych rzecznych charakteryzują się 
złym stanem wód oraz zostały zakwalifikowane jako 
zagrożone nieosiągnięciem dobrego stanu. Tylko 
jedna jednolita – Dopływ z Kuchar Borowych – jest 
niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celu 
środowiskowego. Podobnie rzecz się ma w kwestii 
derogacji w postaci przedłużenia terminu osiągniecia 
celu – brak możliwości technicznych, gdzie tylko 
Dopływ z Kuchar Borowych nie posiada derogacji. 
Jednolita część wód podziemnych PLGW600071 
charakteryzuje się dobrym stanem jakościowym i 
ilościowym. Została uznana za zagrożoną ryzykiem 
nieosiągnięcia celu środowiskowego. 

 Jak wyżej 
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W ramach projektu aktualizacji Planu* uległy 
zmianie w zasiągu, nazwach i kodach następujące 
jednolite części wód powierzchniowych: Dopływ z 
Kuchar Borowych zmieniono na Czarna Struga od 
Bawołu do ujścia (PLRW600010183569), Dopływ z 
Rychwała zmieniono na Struga Zarzewska 
(PLRW6000151835349), Bawół do Czarnej Strugi 
zmieniono na Czarna Struga do Bawołu 
(PLRW6000151835659). 

   Na terenie Gminy Grodziec w regionie wodnym 
Warty częściowo położone są jednolite części wód 
powierzchniowych rzecznych: Dopływ z Kuchar 
Borowych (PLRW6000161835689), Bawół od Czarnej 
Strugi do ujścia (PLRW600024183569), Dopływ z 
Orliny Dużej (PLRW6000231835672), Bawół do 
Czarnej Strugi (PLRW6000231835669), Prosna od 
Dopływu z Piątka Małego do ujścia 
(PLRW600019184999), Błotnica 
(PLRW600023184956), Bartosz 
(PLRW600023184996). 
Jednolite części wód powierzchniowych jeziornych 
nie występują. 
Wyróżniono jednolite części wód podziemnych: 
PLGW600061, PLGW600071, PLGW600081. 
Zgodnie z obowiązującym Planem jednolite części 
wód powierzchniowych rzecznych charakteryzują się 
złym stanem wód oraz zostały zakwalifikowane jako 
zagrożone nieosiągnięciem dobrego stanu. 
Jednolita Dopływ z Kuchar Borowych charakteryzuje 
się złym stanem, jednak została określona jako 
niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celu 
środowiskowego, nie posiada derogacji. Jednolite: 
Bartosz oraz Dopływ z Orliny Dużej charakteryzują 

 Jak wyżej 
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(rozdział/strona/punkt) 

Obecny 
zapis 

Propozycja zmiany Uzasadnienie zmiany Odniesienie 

się dobrym stanem, nie są zagrożone 
nieosiągnięciem celu środowiskowego oraz nie 
posiadają derogacji. 
Jednolita podziemna PLGW600062 charakteryzuje 
się słabym stanem chemicznym oraz dobrym 
ilościowym i określona została jako zagrożona 
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu 
chemicznego. Posiada derogację w postaci ustalenia 
celów mniej rygorystycznych – brak możliwości 
technicznych ich realizacji. Z kolei jednolite 
podziemne PLGW600061, PLGW600071 znajdują się 
w dobrym stanie chemicznym i jakościowym, lecz 
PLGW600071 jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia 
celu środowiskowego. 
W ramach projektu aktualizacji Planu* uległy 
zmianie w zasiągu, nazwach i kodach następujące 
jednolite części wód powierzchniowych: Dopływ z 
Orlej Dużej, Bawół od Czarnej Strugi do ujścia oraz 
Dopływ z Kuchar Borowych. Powyższe zostały 
włączone do jednolitej Czarna Struga od Bawołu do 
ujścia (PLRW600010183569). Bawół do Czarnej 
Strugi zmieniono na Czarna Struga do Bawołu 
(PLRW6000151835659). 

   * W okresie od 14.04.2021 do 14.10.2021r. 
prowadzone były, zgodnie z art. 319 ust. 4 pkt 3 
ustawy Prawo wodne, konsultacje społeczne II 
aktualizacji planów gospodarowania wodami na 
obszarach dorzeczy na lata 2022-2027, przez 
Ministra Infrastruktury. Projekt planów dostępny 
jest na stronie internetowej pod adresem 
https://apgw.gov.pl/. Z uwagi na położenie 
aglomeracji w granicach regionu wodnego Warty, a 
w pozostałym obszarze na terenie regionu wodnego 

 Uwaga techniczna, 
nieodnosząca się do treści 
konsultowanej strategii, lecz 
do wcześniejszych uwag 
PGW Wody Polskie, 
wyjaśniająca ich treść. 

https://apgw.gov.pl/


Lp. 
Część dokumentu, do 

którego odnosi się uwaga  
(rozdział/strona/punkt) 

Obecny 
zapis 

Propozycja zmiany Uzasadnienie zmiany Odniesienie 

Noteci właściwym miejscowo jest projekt II 
aktualizacji Planu gospodarowania wodami na 
obszarze dorzecza Odry 
(https://apgw.gov.pl/pl/konsultacje-projekty-
planow).  
W konsultowanym dokumencie w regionie wodnym 
Warty dla analizowanego obszaru aglomeracji 
nastąpiła zmiana w zasiągu jednolitych części wód 
powierzchniowych w ich nazwach i w ich kodach: 
Warta od Teleszyny do Topca (PLRW600021183511) 
na Warta od Neru do Powy (PLRW600012183519), 
Warta od Topca do Powy (PLRW600021183519) na 
Warta od Neru do Powy (PLRW600012183519), 
Warta od Powy do Prosny (PLRW60002118399) na 
Warta od Powy do Prosny (PLRW60001218399), 
Topca do Powy (PLRW600021183519) na Warta od 
Neru do Powy (PLRW600012183519), 
Struga Biskupia do wpływu do jez. Gosławskiego 
(PLRW60002318345299) na Struga Biskupia do Jez. 
Gosławskiego (PLRW60001518345929), 
Struga Biskupia (PLRW60002318345299) na Struga 
Biskupia do Jez. Gosławskiego 
(PLRW60001518345929), 
Powa (PLRW600023183529) na Powa 
(PLRW60001518352999), 
Topiec (PLRW600023183512) na Topiec 
(PLRW600015183512) oraz Topiec 
(PLRW600015183369), 
Kanał Ślesiński do wypływu z Jez. Pątnowskiego 
(PLRW600025183459) na Kanał Ślesiński 
(PLRW60001618349), 

https://apgw.gov.pl/pl/konsultacje-projekty-planow
https://apgw.gov.pl/pl/konsultacje-projekty-planow
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Propozycja zmiany Uzasadnienie zmiany Odniesienie 

Kanał Grójecki od wypływu z jez. Lubstowskiego do 
ujścia (PLRW600023183389) na Kanał Grójecki 
(PLRW600015183389), 
Kanał Grójecki do wypływu z Jez. Lubstowskiego 
(PLRW600025183383) na Kanał Grójecki 
(PLRW600015183389), 
Kanał Ślesiński od wypływu z Jez. Pątnowskiego do 
ujścia (PLRW6000018349) na Kanał Ślesiński 
(PLRW60001618349), 
Noteć od Dopływu spod Sadlna do wypływu z Jez. 
Gopło (PLRW60002018817999) na Noteć od Kanału 
Warta-Gopło do Noteci (PLRW6000111881999), 
Noteć od Dopływu z Jez. Lubotyń do Dopływu spod 
Sadlna (PLRW600020188151) na Noteć od Dopływu 
z Jez. Lubotyń do Kanału Warta-Gopło 
(PLRW600011188131), 
Noteć do Dopływu z jez. Lubotyń 
(PLRW6000171881189) na Noteć do Dopływu z jez. 
Lubotyń (PLRW6000101881179), 
Dopływ z Jez. Skulskich (PLRW600025188149) na 
Dopływ z jez. Skulskich (PLRW600018188149), 
Dopływ z Rychwała (PLRW6000231835329) na 
Struga Zakrzewska (PLRW6000151835349), 
Kanał Ostrowo-Gopło do wypływu z Jez. 
Ostrowskiego (PLRW6000251881745) na Kanał 
Ostrowo-Gopło (PLRW60001018817499), 
Bawół do Czarnej Strugi (PLRW6000231835669) na 
Czarna Struga do Bawołu (PLGW6000151835659), 
Bawół od Czarnej Strugi do ujścia 
(PLRW600024183569) na Czarna Struga od Bawołu 
do ujścia (PLRW600010183569), 



Lp. 
Część dokumentu, do 

którego odnosi się uwaga  
(rozdział/strona/punkt) 

Obecny 
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Propozycja zmiany Uzasadnienie zmiany Odniesienie 

Prosna od Dopływu z Piątka Małego do ujścia 
(PLRW600019184999) na Prosna od dopływu z 
Piątka Małego do ujścia (PLGW600011184999), 
Błotnica (PLRW600023184956) na Błotnica 
(PLRW600015184956). 

 Rozdz. 4. Cele Aglomeracji 
 
Cel strategiczny III. 
Przystosowanie do zmian 
klimatu dzięki wzmocnieniu 
walorów przyrodniczych i 
krajobrazowych Aglomeracji 
Konińskie 

 Proponuje się uzupełnienie zapisów Strategii w 
ramach Celu nr. III - w zakresie działań odnoszących 
się do kształtowania stanu zasobów wodnych, 
adaptacji do zmian klimatu i przeciwdziałania 
występowaniu zjawisk ekstremalnych oraz 
konieczności zachowania naturalnej  zdolności 
retencyjnej  gruntów. 
Poza wskazanymi w Strategii działaniami należy 
również uwzględnić działania dot. 
promowania/wsparcia rozwiązań w zakresie 
zwiększania retencji, w tym zagospodarowania wód 
opadowych i roztopowych na terenie prywatnych 
posesji przy budynkach mieszkalnych i na terenach 
prywatnych przedsiębiorstw.  
Przykłady rozwiązań do zastosowania:  
- stosowanie powierzchni przepuszczalnych ze 
żwiru/pospółki, powierzchni ażurowych zamiast 
szczelnych powierzchni betonowych; 
- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych 
w sposób minimalizujący utratę naturalnej retencji 
lub spowolniający odpływ odprowadzanych wód (np. 
poprzez zbiorniki retencyjno–infiltracyjne; 
zastosowanie drenaży lub skrzynek rozsączających 
itp.); 
- sadzenie kwietnych łąk zamiast trawników; 
- zakładanie terenów zielonych w miastach; 
- zakładanie zielonych dachów i zielonych ścian na 
budynkach; 

Uwzględnienie rozwiązań 
minimalizujących utratę 
naturalnej retencji lub 
spowalniających odpływ 
odprowadzanych wód i 
przywracające w możliwym 
zakresie naturalny, gruntowy 
charakter ich odpływu oraz 
nacisk na rozwój niebieskiej i 
zielonej infrastruktury, 
przyczyni się do zwiększania 
odporności regionu na 
zagrożenia związane ze 
zmianami klimatu (susza, 
podtopienia, powodzie 
„błyskawiczne”). 

 

Proponowane zapisy 
widnieją już w treści strategii 
w rozdz. 3.7. Ustalenia 
i rekomendacje w zakresie 
kształtowania i prowadzenia 
polityki przestrzennej, w p. 
1.8 
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- zakładanie ogrodów deszczowych zasilanych 
deszczówką w miastach i przy domach; 
- zakładanie oczek wodnych w przestrzeniach 
miejskich i w przydomowych ogrodach. 
W kontekście kształtowania stanu zasobów 
wodnych, przeciwdziałania występowaniu zjawisk 
ekstremalnych oraz adaptacji do zmian klimatu, 
Strategia powinna również uwzględniać: 
- wprowadzenie i egzekwowanie standardów 
ochrony zieleni w procesie inwestycyjnym, 
obejmujących m.in. ograniczenie likwidacji terenów 
zieleni i wycinki drzew przy realizacji nowych 
inwestycji; 
- unikanie „betonowania” przestrzeni - stosowanie 
powierzchni przepuszczalnych, powierzchni 
ażurowych zamiast szczelnych powierzchni 
betonowych; 
- uwzględnienie ww. aspektów w planowaniu 
przestrzennym oraz przy wydawaniu decyzji 
administracyjnych, w celu ochrony terenów zieleni 
przed presją zabudowy i „betonowaniem” 
nieruchomości. 

 

 

  

 

 

 



III. Pismo z PWIK w Koninie z 5.08.2022 r. (w formie e-mail, bez formularza): 

Dzień dobry. W związku z otrzymanym od Państwa zaproszeniem do zaopiniowania Strategii Rozwoju 
Ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030 proponuję uzupełnienie/poprawienie treści na 
następujących stronach: [uzupełnienie wprowadzone pogrubioną czcionką] 

1. Strona 21  

„Zróżnicowane są zasoby wodne. Zasoby wód podziemnych są znaczne, lecz z uwagi na przenikalność 
powierzchni ziemi oraz eksploatację przez gospodarkę są podatne na zanieczyszczenie i uszczuplenie. 
Aglomeracja korzysta z „podziemnych zbiorników” wody oznaczone jako JCWPd o numerze 62 oraz 
71. Należy zauważyć, że dla JCWPd 62 wykorzystanie zasobów szacowane jest na 223,7 %  a 
głównym poborcom wody jest odwodnienie kopalni. Dla JCWPd 71 wykorzystanie zasobów 
szacowane jest na 100,1 %  głównie na zaopatrzenie ludności w wodę. Dużym atutem i szansą 
rozwojową AK są występujące tu wody geotermalne, które mogą znaleźć wielorakie zastosowanie w 
balneologii, rekreacji, kosmetyce 5.” 

2. Strona 58 (obecnie 59) 

Odnawialne źródła energii. Na obszarze Aglomeracji znajduje się 49 (jeśli tak, to poniżej jest 
błąd, albo powinno być 59 + 1 instalacja na terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg w 
Koninie o mocy 2,18 MW. Jest to największa farma fotowoltaiczna w Koninie i największa 
spośród przedsiębiorstw wodociągowych w kraju. Ponadto w PWiK Sp. z o.o. w Koninie 
działają jeszcze dwie instalacje fotowoltaiczne o mocy 100 kW każda)  instalacji do 
produkcji energii ze źródeł odnawialnych o łącznej mocy 140,4 MW10:  

• 49 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 78,9 MW,  

• 2 instalacje wytwarzające energię z biogazu (m. Konin) o łącznej mocy 3,0 MW,  

• 1 instalacja wytwarzająca energię z biomasy (m. Konin) o mocy 50 MW,  

• 3 (powinno być 4) elektrownie fotowoltaiczne (słoneczne) o łącznej mocy 1,0 MW - 
powinno być 3,4 MW (1,0 MW + 2,2 MW + 0,2 MW) 

• 2 elektrownie wodne o łącznej mocy 0,1 MW,  

• 1 instalacja termicznego przekształcanie odpadów (m. Konin) o mocy 7,3 MW.  

3. Strona 112 (obecnie 111) 

1.6. Rozwój i poprawa dostępności do infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej oraz 
lokalnych systemów grzewczych, rozwój lokalnych instalacji OZE  

Rekomendacje:  

 Wyznaczanie pod nową zabudowę terenów w zasięgu sieci kanalizacji oraz z 
możliwością podłączenia do lokalnych systemów grzewczych  

 uwzględnienie przez samorządy gmin graniczących z Koninem współpracy w 
zakresie gospodarki ściekowej – możliwość podłączenia do systemu 
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kanalizacyjnego miasta Konina tj. zmodernizowanych oczyszczalni ścieków prawy 
i lewy brzeg PWiK Sp. z o.o.  

Odniesienie: do uwzględnienia 

IV. Pisma Burmistrza Gminy Tuliszków z 9.08.2022 r. nie zawierało uwag.  

V. Pismo Wójta Gminy Gizałki z 22.08.2022 r. również nie zawierało uwag. 

VI. Uwagi z Urzędu Miasta Konina otrzymane dnia 28.08.2022 r.:



 

Lp. 
Część dokumentu, do 
którego odnosi się uwaga  
(rozdział/strona/punkt) 

Obecny zapis Propozycja zmiany Uzasadnienie zmiany Odniesienie  

1. 

1.1 Wnioski w wymiarze 

społecznym (strona 12) 

obecnie strona 13 

Na terenie AK działają 3 

lokalne grupy działania (LGD), 

w tym 2, których zasięg 

wykracza poza teren 

Aglomeracji. 

Na terenie AK działają 3 

lokalne grupy działania (LGD) 

tj.  Stowarzyszenie LGD 

„MIĘDZY LUDŹMI I 

JEZIORAMI”,  Stowarzyszenie 

„Wielkopolska Wschodnia” 

oraz Stowarzyszenie 

„Solidarni w Partnerstwie w 

tym 2, których zasięg 

wykracza poza teren 

Aglomeracji. 

Proszę uzupełnić nazwę tych 

3 LGD Do uwzględnienia 

2.  
1.1 Wnioski w wymiarze 

społecznym (strona 13) 

Aglomeracja Konińska 

dysponuje znacznym 

potencjałem zaangażowania 

na rzecz rozwoju terytorium, 

zwłaszcza w sektorze 

pozarządowym. 

 Usunąć 

Stwierdzenie oparte 
na danych i istotne 
w kontekście 
potrzeby 
wzmocnienia 
współpracy w tym 
zakresie 

3.  

1.3. Wnioski w wymiarze 

przestrzennym i 

środowiskowym (strona 

20) 

Dostęp do Internetu 

szerokopasmowego z 

szybkością 2 Mb/s do 

użytkownika końcowego i 

gdzie działa operator z ofertą 

detaliczną dotyczy 397 

miejscowości (z 540), 

zamieszkiwanych przez 93,8% 

 
Poprawić to zadnie aby było 

zrozumiałe  Do uwzględnienia 
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ogółu mieszkańców 

Aglomeracji. 

4. 

1.5. Kluczowe problemy 

rozwojowe Aglomeracji w 

opinii mieszkańców 

(strona 28) 

Stosunkowo słabo zauważane 

są jednak problemy 

demograficzne, które, jak 

wynika z danych 

statystycznych, stanowią 

znaczny i rosnący problem 

w Aglomeracji. 

 
Zrobić przeniesienie bo 

tekst jest rozbity  Do uwzględnienia 

5.  
2.1. Badania bilansu usług 

(strona 34) 

Aby zdiagnozować powiązania 

między samorządami 

Aglomeracji Konińskiej, 

rozumianymi jako lokalne 

społeczności – wspólnoty 

samorządowe i jednocześnie 

jako lokalne gospodarki, 

podczas …. spotkań w 

poszczególnych gminach 

 
Proszę uzupełnić ile było 

tych spotkań Do uwzględnienia 

6.  
2.1. Badania bilansu usług 
(strona 39) 

Brak numeru i opisu Ryc. 
górnej na stronie 39 

Nadanie numeru powodować 
będzie zmiany w pozostałej 
numeracji Ryc. i w tekście 
gdzie powołujemy się na Ryc. 

Poprawić  Do uwzględnienia 

7. 
2.1. Badania bilansu usług 
(strona 42) 

Gmina Kleczew stanowi 
znaczący rynek pracy, ale też 
zdobywa „przewagi” 
świadczeniem usług 

Gmina Kleczew stanowi 
znaczący rynek pracy, ale też 
zdobywa „przewagi” 
świadczeniem usług 

Usunęła bym „oraz Kina” 
ponieważ w innych gminach 
też są kina i o tym nie 
piszemy.  

Kino w Kleczewie 
było wskazywane w 
wywiadach w 
gminach sąsiednich 



Lp. 
Część dokumentu, do 
którego odnosi się uwaga  
(rozdział/strona/punkt) 

Obecny zapis Propozycja zmiany Uzasadnienie zmiany Odniesienie  

funeralnych (pogrzebowych), 
funkcjonowaniem Liceum 
Ogólnokształcącego oraz kina. 

funeralnych (pogrzebowych), 
funkcjonowaniem Liceum 
Ogólnokształcącego.  

jako cel wyjazdów do 
Kleczewa 

8. 
2.1. Badania bilansu usług 
(strona 42) 

Sfera środowiskowa jako 
stanowiąca otoczenie 
wewnętrzne (podłoże) 
terytorialnego systemu 
społecznego Aglomeracji była 
analizowana w części 
wymiarów związanych z 
korzystaniem z usług 
związanych z zasobami 
środowiska (rekreacja, 
zakwaterowanie). 

Sfera środowiskowa jako 
stanowiąca otoczenie 
wewnętrzne (podłoże) 
terytorialnego systemu 
społecznego Aglomeracji była 
analizowana w części 
wymiarów związanych z 
korzystaniem z usług 
dotyczących zasobów 
środowiskowych (rekreacja, 
zakwaterowanie). 

Proponuje inna zapis tego 
zdania  

Do uwzględnienia 

9. 

Ryc. 13 Aglomeracja 
Konińska – środowisko 
przyrodnicze – formy 
ochrony przyrody (str. 51) 

 
Na tej mapie nanieść granice 
OFAK 

Poprawić mapę  

Granice na tej 
i analogicznych 
mapach są 
pogrubione, a teren 
wyróżniony 
rozjaśnieniem 

10. 
3.5. Komunikacja i 
transport (str. 56) 
(obecnie str. 57) 

MZK w Koninie obsługuje sieć 
połączeń na terenie miasta 
Konin oraz gmin Golina, 
Kramsk, Krzymów, Stare 
Miasto. 

MZK w Koninie obsługuje sieć 
połączeń na terenie miasta 
Konin oraz gmin Golina, 
Kramsk, Krzymów, Stare 
Miasto i Kazimierz Biskupi. 

Proszę o dopisanie 
Kazimierza Biskupiego  

Do uwzględnienia 

11. 
3.6. Infrastruktura 
techniczna i OZE (str. 58) 
(59) 

Gospodarka odpadami 
komunalnymi – zbieranie i 
przetwarzanie odpadów 
odbywa się w ramach 
wyznaczonego, obejmującego 

 
Proszę w tym punkcie 
wspomnieć o spalarni w 
MZGOK 

Do uwzględnienia 
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m.in. cały obszar Aglomeracji 
Konińskiej, VIII Regionu 
Gospodarowania Odpadami 
Komunalnymi (RGOK). 

12. 
3.6. Infrastruktura 
techniczna i OZE (str. 
58)(59) 

 3 elektrownie 
fotowoltaiczne (słoneczne) 
o łącznej mocy 1,0 MW, 

??? 

Czy tu jest uwzględniona 
instalacja w PWiK 
https://fotowoltaika-
pwikkonin.pl/ 

Do uwzględnienia 

13. 
3.6. Infrastruktura 
techniczna i OZE (str. 58-
59) 

Posiada także korzystne 
warunki do rozwoju energetyki 
geotermalnej. 

Posiada także korzystne 
warunki do rozwoju 
energetyki geotermalnej 
(budowa Ciepłowni 
Geotermalnej w Koninie) 

dopisać Do uwzględnienia 

14. 

3.7. Ustalenia i 
rekomendacje w zakresie 
kształtowania 
i prowadzenia polityki 
przestrzennej (str. 61) 

1.8 Stosujmy sprawdzone 
rozwiązania prośrodowiskowe 
w skali mikro: 
- stosowanie powierzchni 
przepuszczalnych ze 
żwiru/pospółki, powierzchni 
ażurowych zamiast szczelnych 
powierzchni betonowych; 
- zagospodarowanie wód 
opadowych i roztopowych w 
sposób minimalizujący utratę 
naturalnej retencji lub 
spowolniający odpływ 
odprowadzanych wód (np. 
poprzez zbiorniki retencyjno–
infiltracyjne; zastosowanie 
drenaży lub skrzynek 

1.8 Stosujmy sprawdzone 
rozwiązania 
prośrodowiskowe w skali 
mikro: 
- stosowanie powierzchni 
przepuszczalnych ze 
żwiru/pospółki, powierzchni 
ażurowych zamiast 
szczelnych powierzchni 
betonowych; 
- zagospodarowanie wód 
opadowych i roztopowych w 
sposób minimalizujący utratę 
naturalnej retencji lub 
spowolniający odpływ 
odprowadzanych wód (np. 
poprzez 

Zmiany zaznaczone na 
czerwono, ostatni akapit 
został skreślony bo jest to 
samo co pierwszy   

Do uwzględnienia 



Lp. 
Część dokumentu, do 
którego odnosi się uwaga  
(rozdział/strona/punkt) 

Obecny zapis Propozycja zmiany Uzasadnienie zmiany Odniesienie  

rozsączających itp.); 
- sadzenie kwietnych łąk 
zamiast trawników; 
- zakładanie terenów zielonych 
w miastach; 
- zakładanie zielonych dachów i 
zielonych ścian na budynkach; 
- zakładanie ogrodów 
deszczowych zasilanych 
deszczówką w miastach i przy 
domach; 
- zakładanie oczek wodnych w 
przestrzeniach miejskich i w 
przydomowych ogrodach. 
- unikanie „betonowania” 
przestrzeni - stosowanie 
powierzchni przepuszczalnych, 
powierzchni ażurowych 
zamiast szczelnych powierzchni 
betonowych. 

zbiorniki retencyjno–
infiltracyjne; zastosowanie 
drenaży lub skrzynek 
rozsączających itp.); 
- sadzenie kwietnych łąk 
zamiast trawników; 
- zakładanie terenów 
zielonych w miastach; 
- zakładanie zielonych 
dachów i zielonych ścian na 
budynkach, przystankach i 
wiatach 
- zakładanie ogrodów 
deszczowych zasilanych 
deszczówką w miastach i przy 
domach; 
- zakładanie oczek wodnych  i 
suchych potoków w 
przestrzeniach miejskich i w 
przydomowych ogrodach. 
- unikanie „betonowania” 
przestrzeni - stosowanie 
powierzchni 
przepuszczalnych, 
powierzchni ażurowych 
zamiast szczelnych 
powierzchni betonowych. 

15. 
3.7. Ustalenia i 
rekomendacje w zakresie 
kształtowania 

Realizacja połączenia 
kolejowego Konin-Turek 
stworzy dogodne warunki dla 

Planowana realizacja 
Dopisać „planowana”. 
Połączenie kolejowe Konin-
Turek jest bardzo sporna 

Do uwzględnienia 



41 
 

Lp. 
Część dokumentu, do 
którego odnosi się uwaga  
(rozdział/strona/punkt) 

Obecny zapis Propozycja zmiany Uzasadnienie zmiany Odniesienie  

i prowadzenia polityki 
przestrzennej (str. 62-63) 

rozwoju nowego pasma 
urbanizacji – osiedli 
satelitarnych wokół 
planowanych przystanków 
kolei. 

połączenia kolejowego Konin-
Turek stworzy dogodne 
warunki dla rozwoju nowego 
pasma urbanizacji – osiedli 
satelitarnych wokół 
planowanych przystanków 
kolei. 

kwestią, dlatego jej zapisy w 
strategii powinny być 
bardzo ograniczone. 

16.  
4.1.1. Cele strategiczne 
(str. 71) (70) 

Cel obejmuje kierunki działań 
w wymiarze społecznym, 
odnoszące się do 
kultywowania tradycji, 
pielęgnowania dziedzictwa, 
rozwoju kultury, integracji 
społecznej, szkolnictwa 
odpowiadającego wyzwaniom 
przyszłości, poprawy dostępu 
do służby zdrowia, 
optymalizacji świadczenia 
usług publicznych (w tym 
rozwój e-usług). 

Cel obejmuje kierunki działań 
w wymiarze społecznym, 
odnoszące się do 
kultywowania tradycji, 
pielęgnowania dziedzictwa, 
rozwoju kultury, integracji 
społecznej, szkolnictwa 
odpowiadającego 
wyzwaniom przyszłości, 
poprawy dostępu 
do służby zdrowia, wdrożenia 
rozwiązań smart city, 
optymalizacji świadczenia 
usług publicznych (w tym 
rozwój e-usług). 

Ważnym celem 
strategicznym dla rozwoju 
Aglomeracji Konińskiej jest 
wdrożenie rozwiązań smart 
city np. Zintegrowana 
platforma wymiany danych. 
Cyfrowy przewodnik po 
Aglomeracji Konińskiej. 
Świadomy Senior w świecie 
technologii np. opaski, 
aplikacje. Wspólna oferta 
inwestycyjna. Nowe 
technologie w planowaniu 
przestrzennym itp.  

Do uwzględnienia 

17. 

Ryc. 18. Drzewo celów 
Strategii Rozwoju 
Ponadlokalnego 
Aglomeracji Konińskiej 
2030 (str. 73) (72) 

Na przykładzie tej i innych 
grafik – zastosowana czcionka 
jest nie czytelna. W tabeli 10 
też.  

 Dostosować czcionkę  Do uwzględnienia 

18. 
Podejście zintegrowane 
(str. 74) (73) 

Przez projekt zintegrowany 
rozumieć należy projekt, który 
wpisuje się w cele rozwoju 

Przez projekt zintegrowany 
rozumieć należy projekt, 
który wpisuje się w cele 

Zapis powinien zostać 
zmieniony, gdyż projekty 
zintegrowane to nie tylko 

Do uwzględnienia 



Lp. 
Część dokumentu, do 
którego odnosi się uwaga  
(rozdział/strona/punkt) 

Obecny zapis Propozycja zmiany Uzasadnienie zmiany Odniesienie  

obszaru objętego 
instrumentem 
ZIT+ i jest ukierunkowany na 
rozwiązywanie wspólnych 
problemów rozwojowych – 
oznacza to, że projekt ten ma 
wpływ na więcej niż 1 gminę z 
obszaru Aglomeracji 
oraz że realizacja projektu jest 
uzasadniona zarówno w części 
diagnostycznej, jak i 
kierunkowej strategii. 

rozwoju OFAK, który objęty 
m.in. instrumentem ZIT+ i jest 
ukierunkowany na 
rozwiązywanie wspólnych 
problemów rozwojowych – 
oznacza to, że projekt ten ma 
wpływ na więcej niż 1 gminę z 
obszaru Aglomeracji 
oraz że realizacja projektu 
jest uzasadniona zarówno w 
części diagnostycznej, jak i 
kierunkowej strategii. 

projekty objęte 
instrumentem ZIT+ 

19. 
Podejście zintegrowane 
(str. 74) (73) 

Dla zapewnienia podejścia 
zintegrowanego projekty 
powinny wykazywać 
jednocześnie cztery cechy: 
• jednoznaczne nastawienie na 
realizację któregoś z celów 
strategicznych; 
• wpływ na rozwój więcej niż 
jednej gminy Aglomeracji; 
• realizację w ramach wiązki 
powiązanych ze sobą 
projektów; 
• wspólne przygotowanie przez 
samorządy partnerstwa i 
zaakceptowanie przez 
większość partnerów 

Dla zapewnienia podejścia 
zintegrowanego projekty 
powinny wykazywać 
jednocześnie cztery cechy: 
• jednoznaczne nastawienie 
na realizację któregoś z celów 
strategicznych; 
• wpływ na rozwój więcej niż 
jednej gminy Aglomeracji 
(preferowane będą projekty, 
które obejmować będą 
największą liczbę JST z terenu 
AK); 
• realizację w ramach wiązki 
powiązanych ze sobą 
projektów; 
Liczba mieszkańców/ 
odbiorcy końcowi projektów  

Dopisane tego zdania 
spowoduje, że przy 
ustalaniu kryteriów wyboru 
projektów będą 
preferowane projekty, które 
dotyczą jak największej 
liczby JST. Równie ważnym 
kryterium jest również 
liczba mieszkańców, którzy 
skorzystają z projektu.  
  
Proces aktualizacji listy 
projektów odbywać będzie 
się na podstawie załącznika 
nr 1 do Strategii, który 
opisuje cały proces wraz z 
kryteriami, punktami i 
wzorem fiszki, która będzie 

Na spotkaniu Rady 
Stowarzyszenia 
Aglomeracja Konińska 
w dniu 5.10 
postanowiono, że 
poza kryteriami 
ustawowymi w 
dokumencie Strategii 
nie będą wskazywane 
inne kryteria 
kwalifikacji 
projektów. 
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Lp. 
Część dokumentu, do 
którego odnosi się uwaga  
(rozdział/strona/punkt) 

Obecny zapis Propozycja zmiany Uzasadnienie zmiany Odniesienie  

• wspólne przygotowanie 
przez samorządy partnerstwa 
i zaakceptowanie przez 
większość partnerów 
Ponadto powinno być już 
opisane w załączniku: Proces 
aktualizacji listy projektów 
wraz z kryteriami wyboru.  
Proces ten powinien zawierać 
harmonogram zgłaszania 
projektów, ich ocena i 
wpisane na listę oraz 
przyjęcie przez Radę 
Aglomeracji Konińskiej.  
Kryteria: 
1. 20 pkt. – zgodność z 

celami Strategii AK  
2. 0 – 40 pkt. wpływ na 

rozwój więcej niż jednej 
JST AK tj. 

1 JST – 0 pkt. 
2 – 3 JST – 5 pkt. 
4 – 6 JST – 10 pkt. 
7 -  10 JST – 20 pkt. 
11 – 15 JST – 30 pkt. 
16 JST – 40 pkt. 
3. 10 pkt. – realizacja w 

ramach wiązki 
powiązanych ze sobą 

oceniana wspólnie na radzie 
AK. Albo zostanie wpisana 
na listę według przyznanych 
punktów. 



Lp. 
Część dokumentu, do 
którego odnosi się uwaga  
(rozdział/strona/punkt) 

Obecny zapis Propozycja zmiany Uzasadnienie zmiany Odniesienie  

projektów tj. miękkich i 
inwestycyjnych 

4. 10 pkt. – wspólne 
przygotowanie projektu w 
partnerstwie przez SAK i 
zaakceptowanie przez 
większość partnerów.  

5. 0-20 pkt. Liczba osób 
korzystających z projektu: 

do 50 tys. – 5 pkt. 
50 tys. – 100 tys. – 10 pkt.  
100 tys. – 150 tys. – 15 pkt. 
powyżej 150 tys. – 20 pkt.  

20. 
Podejście zintegrowane 
(str. 75) (74) 

Lista projektów  

Lista projektów powinna już 
stanowić załącznik do 
Strategii wraz z fiszkami, 
która będzie uporządkowana 
według przyznanych 
punktów.  
Lista również powinna 
wskazywać możliwe źródło 
finansowania tj.  
- Instrument ZIT+ 
- Środki Unijne 
- Fundusz Sprawiedliwej 
Transformacji  
- Środki krajowe  
- Inne  
Załącznik ten będzie 
aktualizowany nie częściej niż 

Zgodnie w wytycznymi 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa 
Wielkopolskiego – Strategia 
musi zawierać listę 
projektów, ponieważ 
UMWW potwierdza 
finansowanie Strategii w 
zakresie Instrumentu ZIT i 
wskazanych w niej 
projektów!!!!! 
 
Ponadto założeniem 
przygotowania Strategii 
Aglomeracji Konińskiej jest 
przygotowanie już 
Stowarzyszenia AG o 

Lista projektów 
zostanie sporządzona 
zgodnie z osobno 
podjętymi 
ustaleniami 
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Lp. 
Część dokumentu, do 
którego odnosi się uwaga  
(rozdział/strona/punkt) 

Obecny zapis Propozycja zmiany Uzasadnienie zmiany Odniesienie  

raz w roku zgodnie z 
opisanym procesem 
aktualizacji  

ubieganie się o środki od I 
kw. 2023. Dlatego Strategia 
musi posiadać już przyjęte 
kryteria i listę projektów 
wraz z fiszkami. Nie ma 
czasu aby po przyjęciu 
Strategii dopiero 
negocjować projektu. To już 
musi być w Strategii.  

21. 

4.2. Kierunki działań 
podejmowanych dla 
osiągnięcia celów 
strategicznych  

 

Brakuje kierunku związanego 
z: 
-  zwiększeniem 
bezpieczeństwa (rozbudowa 
systemu ostrzegania/ 
alarmowania oraz 
monitoring) - budowa mostu 
w Biechowy 
- przebudowa Trasy 
Warszawskiej (w tym mostów 
i wiaduktów) 

Są to kluczowe inwestycje, 
proszę o dopisanie  

Kierunek związany ze 
zwiększeniem 
bezpieczeństwa jest 
zamieszczony w 
rozdz. 4.2.3. pkt. 3; co 
do pozostałych – nie 
wskazuje się 
konkretnych 
projektów – strategia 
poprzestaje na 
kierunkach działań; 
wskazanie projektów 
to materia listy 
projektów 
(powstający załącznik 
do strategii) 

22. 

4.3.2. Obszary 
strategicznej interwencji 
kluczowe dla gmin 
Aglomeracji, 

Wyłonienie koncepcji 
przebudowy/rozbudowy 
obszaru wyspy 

Wyłonienie koncepcji 
przebudowy/rozbudowy 
obszaru wyspy Pociejewo  

Usunąć w drodze…. Do uwzględnienia 



Lp. 
Część dokumentu, do 
którego odnosi się uwaga  
(rozdział/strona/punkt) 

Obecny zapis Propozycja zmiany Uzasadnienie zmiany Odniesienie  

zakładane działania i 
rekomendacje (str. 111) 
(110) 

Pociejewo w drodze konkursu 
urbanistyczno-
architektonicznego 

23. 

1.4. Wzmacnianie 
lokalnych powiązań 
transportowych w celu 
poprawy 
dostępności ośrodków 
usługowych w układzie 
osadniczym, w tym rozwój 
dróg rowerowych i rozwój 
komunikacji publicznej 
(str. 112)(111) 

 

Brak w rekomendacja: 
Przebudowa Trasy 
Warszawskiej (w tym mostów 
i wiaduktów) 

Ze względu, że jest to 
inwestycja kluczowa 
powinna znaleźć się w 
rekomendacjach  

To jest inwestycja 
odtworzeniowa 

24. 

Modernizacja - rozbudowa 
najsłabszych elementów 
dostępowego układu dróg 
gminnych i powiatowych 

Modernizacja - rozbudowa 
najsłabszych elementów 
dostępowego układu dróg 
gminnych, powiatowych, 
wojewódzkich i krajowych  

Proszę o dopisanie dróg 
wojewódzkich i krajowych  

Chodzi o uzupełnienie 
o nowe powiązania; 
zagadnienie 
wzmocnienia 
połączeń drogami 
wyższych kategorii 
jest w innym miejscu 

25. 

Realizacja pasażerskiego 
połączenia kolejowego Konin – 
Turek (linia kolejowa 
planowana w ramach 
programu KOLEJ+) 

Usunąć z rekomendacji  
Połącznie kolejowe Konin – 
Turek nie powinno znaleźć 
się jako rekomendacja. 

Do uwzględnienia 

26. 

1.5. Ograniczanie 
rozpraszania zabudowy, 
racjonalizacja 
wykorzystania terenów 
położonych w zasięgu 
pieszej dostępności do 
wydajnej komunikacji 
publicznej (str. 112) (111) 

Działania koordynacyjno-
projektowe – przygotowanie 
nowej przestrzeń urbanizacji w 
zasięgu do 15 min dojścia 
pieszego do planowanych 
przystanków połączenia 
kolejowego Konin-Turek 

Działania koordynacyjno-
projektowe – przygotowanie 
nowej przestrzeń urbanizacji 
w zasięgu do 15 min dojścia 
pieszego do powstających 
nowych punktów 
przesiadkowych lub 
przystanków. 

Zmian zapisu pozwalająca 
na wpisanie rekomendacji 
ogólnie.  

Do uwzględnienia 

27. 
1.7. Zwiększenie 
dostępności cyfrowej - 
rozwój infrastruktury 

1.7. Zwiększenie dostępności 
cyfrowej - rozwój 

1.7. Zwiększenie dostępności 
cyfrowej - rozwój 
infrastruktury 

Uzupełnienie zapisów  Do uwzględnienia 
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Lp. 
Część dokumentu, do 
którego odnosi się uwaga  
(rozdział/strona/punkt) 

Obecny zapis Propozycja zmiany Uzasadnienie zmiany Odniesienie  

telekomunikacyjnej (str. 
112) (111) 

infrastruktury 
telekomunikacyjnej; 

telekomunikacyjnej i 
wdrożenie rozwiązań smart 
city 

28. 

2.3. Wykorzystanie 
terenów 
rekultywowanych, w tym 
nowych zbiorników wód 
powierzchniowych 
powstałych w wyniku 
zalania wyrobisk jako 
atrakcyjnych 
lokalizacji dla rozwoju 
funkcji turystyczno-
rekreacyjnych, w tym 
obiektów dla 
wyspecjalizowanych form 
sportu (str. 115) (114) 

 

Centrum Szkolenia 
Żeglarstwa Wielkiej Pętli 
Wielkopolski w Przystani w 
Gosławicach 
 
"Rodzinna ścieżka miejska" 
od Parku Chopina do Placu 
Zamkowego w Koninie 

Dopisać rekomendację 

Centrum Żeglarstwa 
zostało przeniesione 
do p. 2.2 
 
Zagadnienie ścieżki - 
dodać do p. 2.4 w 
formie otwartej „•
 Rozwój 
szlaków 
tematycznych i 
ścieżek 
edukacyjnych” 

29. 

4.1. Uporządkowanie i 
wzmocnienie elementów 
tranzytowego, krajowego 
i wojewódzkiego układu 
drogowego (str. 119) (118) 

Realizacja planowanego 
połączenia kolejowego Konin – 
Turek 

Realizacja planowanego 
połączenia kolejowego Konin 
– Turek 

Usunąć jako rekomendację  Do uwzględnienia 

30. 
Str. 118, punkt 3.4 
rekomendacje (obecnie 
str. 117) 

 
Rozwój działalności klastra 
energetycznego „Zielona 
Energia – Konin” poprzez 
inicjowanie i realizację działań 
na rzecz budowy 
indywidualnych instalacji OZE 
oraz dążenie do 

Utworzenie Klastra Energii 
Wielkopolski Wschodniej, 
który swoim zasięgiem 
obejmie więcej niż jedną 
gminę AK i który będzie dążył 
do samowystarczalności 
energetycznej oraz będzie 
inicjował i realizował 

Prace nad utworzenie 
KEWW już trwają.  

Do uwzględnienia 



Lp. 
Część dokumentu, do 
którego odnosi się uwaga  
(rozdział/strona/punkt) 

Obecny zapis Propozycja zmiany Uzasadnienie zmiany Odniesienie  

samowystarczalności 
energetycznej klastra  
 

działania na rzecz budowy  
instalacji OZE.  
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VII. Uwagi z gminy Skulsk otrzymane w formie e-maila 16.09.2022 r. (bez formularza): 

str. 103 (obecnie str. 102) 

- w ramach obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją należy uwzględnić także gminę Skulsk; 

Odniesienie: Gmina Skulsk znajduje się wśród dodatkowych regionalnych obszarów zagrożonych 
trwałą marginalizacją, wyznaczonych w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa 
wielkopolskiego, przed uchwaleniem Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego 2030, w 
ramach kategorii 4.10 MIASTA I INNE OBSZARY TRACĄCE DOTYCHCZASOWE FUNKCJE SPOŁECZNO-
GOSPODARCZE (str. 184). Kategoria ta nie została powtórzona w strategii Wielkopolska 2030, jednak 
jest wskazywana w opracowaniach roboczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego w kontekście stosowania Innych Instrumentów Terytorialnych (IIT) w perspektywie 
2021-2027. Wprawdzie Aglomeracja Konińska została wskazana jako całość do objęcia innym 
instrumentem – ZIT, jednak dla porządku można wskazać gminy tracące dotychczasowe funkcje w 
tym punkcie strategii. Dodatkowy zapis zostaje wprowadzony przed tabelą 12. (obecnie str. 108).  

str. 106 (105) 

- pośród kluczowych kierunków działań, w ramach rozwoju infrastruktury z poszanowaniem 
środowiska przyrodniczego(…), dobrze byłoby,  gdyby znalazła się  również  budowa obwodnicy 
Skulska; 

Odniesienie: jest to powtórzenie zapisów Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego 2030, nie 
ma możliwości ich rozszerzenia w ramach niniejszej strategii. 

str. 111 (110) 

- rekomendacje dotyczące porządkowania ekstensywnie zagospodarowanych struktur zabudowy (…) 
powinny również uwzględniać zabudowę /rewitalizację Skulska; 

Odniesienie: w wyniku analiz przestrzennych zabudowa m. Skulsk nie została wskazana jako mająca 
największe braki w strukturze przestrzennej – przeciwnie, jest to struktura niemal kompletna, co 
oczywiście nie wyklucza działań rewitalizacyjnych czy punktowych uzupełnień 

str. 112 (111) 

- rekomendacje dotyczące wzmocnienia lokalnych powiązań transportowych w celu poprawy 
dostępności (…), warto by wzbogacić o przebudowę mostu w miejscowości Żółwieniec; 

Odniesienie: w dokumencie nie wskazuje się interwencji o znaczeniu lokalnym 

str. 114  

- ramach rekomendacji dotyczących budowy infrastruktury dla turystyki wodnej (…) należałoby 
uwzględnić także budowę wyciągu narciarskiego na szlaku Wielkiej Pętli Wielkopolski; 

Odniesienie: dodanie zapisu „• Budowa dodatkowych atrakcji jak wyciąg do nart wodnych” 

str. 115 

- w rekomendacjach dotyczących wykorzystania terenów rekultywowanych, w tym nowych 
zbiorników wód powierzchniowych powstałych w wyniku zalania wyrobisk (…), dobrze byłoby 
uwzględnić wykorzystanie jeziora Gopło, kanału Warta-Gopło w kontekście tworzenia centrów sportu 
motorowodnego, bazy kajakarskiej,  organizowania spływu kajakowego szlakiem Wielkiej Pętli 
Wielkopolski, budowy parku wodnego; 

Odniesienie: zapisy w tym punkcie (2.3) dotyczą nowych zbiorników wodnych; zapisy podobne do 
postulowanych znalazły się w p. 2.2 

str. 115 – 116 



- rekomendacje dotyczące wspierania regionalnej tożsamości kulturowej (…) powinny uwzględniać, 
w ramach organizacji lokalnych targów i jarmarków promujących dziedzictwo kulturowe regionu, 
także gminę Skulsk; 

Odniesienie: rozszerzenie zapisu do postaci: „Jarmarki ochweśnickie organizowane w gminach Ślesin 
i Skulsk” 

    Pan Wójt dostrzegł również pewne braki w części diagnostyczno-informacyjnej strategii. Otóż w pkt 
3.3. dotyczącym środowiska przyrodniczego, nie uwzględniona została PLB04004 Ostoja 
Nadgoplańska i PLH04007 Jezioro Gopło. W pkt 1.3 zabrakło wzmianki o jeziorze Gopło, stanowiącym 
bardzo ważny element Wielkiej Pętli Wielkopolski (jest informacja tylko o kanale Warta-Gopło). 
Nieścisłością jest również stwierdzenie: poziom dochodów własnych samorządów jest wyższy niż na 
innych obszarach z uwagi na podatki od nieruchomości i opłaty z tytułu funkcjonowania kompleksu 
górniczo-energetycznego oraz związaną z tym eksploatacją zasobów środowiska (pkt 1.2.). Bardziej 
trafnym byłoby podanie informacji o wyższym poziomie dochodów większości samorządów. 
Natomiast we wnioskach w wymiarze społecznym, należałoby dopisać gminę Skulsk do listy gmin 
najbardziej tracących ludność (pkt 1.1.). 

Odniesienie:  

- uwaga dot. obszarów Natura 2000 – do uwzględnienia,  

- uwaga dot. Jeziora Gopło – nie wymieniano w tym zapisie zbiorników wodnych 

- uwaga dot. dochodów samorządów – uzupełnienie o słowo „wielu” samorządów 

- uwaga dot. utraty ludności: wskazano obszary, gdzie ubytek ludności w latach 2015-2020 wyniósł 
5% i więcej. W gm. Skulsk spadek liczby mieszkańców nie przekroczył 2%.
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VIII. Uwagi WiseEuropa – Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich z dnia 5.09.2022 r.: 

Lp. 

Część dokumentu, do 
którego odnosi się 

uwaga  
(rozdział/strona/punkt) 

Obecny zapis Propozycja zmiany Uzasadnienie zmiany Odniesienie 

1. 

4.2.5. Kierunki działań w 
wymiarze 
instytucjonalnym – 
cel: Trwała współpraca w 
Aglomeracji Konińskiej (s. 
83- 
84) (obecnie s. 82-83) 
 

Wśród listy 
kierunków działań 
podejmowanych dla 
osiągnięcia 
celów 
strategicznych nie 
pojawiły 
się działania 
wzmacniające 
mechanizmy 
zarządzania poprzez 
ciągłą ko-kreację 
(czyli 
współtworzenie) 
przyszłości z 
kluczowymi 
interesariuszami i 
budowanie wspólnej 
odpowiedzialności 
za przyszłość, 
wzmacnianie całych 
ekosystemów i stałe 
uczenie się. 

Zmodyfikować punkt 
4.2.5 na: 
4.2.5. Kierunki działań w 
wymiarze 
instytucjonalnym i 
zarządczym – cel: Trwała 
współpraca w Aglomeracji 
Konińskiej 
Dodać punkt (i nadać mu 
nr 2): 
wzmacnianie ko-kreacji, 
partycypacji, budowanie 
współodpowiedzialności 
interesariuszy za 
przyszłość oraz 
wzmacnianie ekosystemu 
innowacji. 
Przy punkcie dodać 
zapisy: 
Realizacja działań na rzecz 
rozwoju poprzez wspólne 
z 
interesariuszami 
identyfikowanie 
wyzwań i budowanie 
wiedzy o ich 
przyczynach, wspólne 
identyfikowanie szans, 

Proponowane działanie jest 
niezbędne dla realizacji wizji i misji 
zaprezentowanych w strategii. 
Angażowanie wspólnoty aglomeracji i 
kluczowych interesariuszy regionu 
pozytywnie wpłynie na odbiór 
działań i wzmocni 
współodpowiedzialność członków za 
realizowane przedsięwzięcia 
długofalowo. To oznacza zwiększenie 
świadomości interesariuszy oraz 
możliwości współpracy na rzecz 
dostatniej przyszłości - a tym samym 
zwiększenie zaangażowanych 
zasobów (osobowych - talentów, 
umiejętności - czasu, energii, 
finansowych, motywacyjnych, 
wiedzy, narzędzi i in.). 
Regularna identyfikacja i 
redefiniowanie wyzwań pozwala na 
optymalną alokację zasobów i 
wysiłków, pomaga uniknąć realizacji 
działań nieadekwatnych do 
zmieniających się warunków 
(gospodarczych, społecznych, 
środowiskowych, legislacyjnych i in.). 
Niezbędne jest wspólne 
identyfikowanie wyzwań i rozumienie 

Można rozważyć 
dopisanie wymiaru 
zarządczego. 
Poza tym – dalsza część 
propozycji mieści się w 
zakresie p. 1. 
 



współtworzenie 
możliwych 
rozwiązań, ich wspólne 
wdrażanie i ewaluację. 
Pobudzanie szerokiej 
współpracy i 
innowacyjności na 
rzecz innowacji 
zarządczych, 
społecznych, 
technologicznych, 
finansowych, 
organizacyjnych i in. 
• Stworzenie mechanik 
wspierających uczenie się 
i stałe 
dostosowywanie do 
rzeczywistości 
(rozwiązania raczej 
punktowe nie 
wystarczają), 
wzmacnianie ekosystemu; 
wyjście poza schemat 
projektów, 
z przełożeniem akcentu 
na 
procesy, synergie i 
długofalowość 
działań. 
• Stworzenia mechanizmu 
w 
postaci stacjonarnego 
ośrodka 

ich przyczyn, wspólne 
identyfikowanie szans, 
współtworzenie możliwych 
rozwiązań, ich wspólne wdrażanie i 
ewaluacja, a także wzmocnienie 
całych ekosystemów innowacji (czyli 
nie tylko tworzenie pojedynczych 
rozwiązań, ale tworzenie procesów i 
mechanizmów, pozwalających na 
tworzenie rozwiązań lepszych, 
bardziej adekwatnych do wyzwań). 
Takie podejście zyskuje na znaczeniu 
w Europie – m.in. w postaci 
platformy Leuven 2030, w misjach 
Komisji Europejskiej (zwłaszcza misji 
na rzecz inteligentnych i neutralnych 
klimatycznie miast i misji na rzecz 
adaptacji regionów), czy w postaci 
Urban Labów. 
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(/ośrodków) i/lub 
wirtualnej 
przestrzeni dzielenia się 
wiedzą i 
doświadczeniem, 
prototypowanie 
i ewaluację (np. 
laboratoria kokreacji i 
innowacji; laboratoria 
powinny być 
dostosowane do 
lokalnych i/lub 
regionalnych 
potrzeb, uzupełniając 
istniejące 
organizacje lub stanowić 
ich 
integralną część). 

2. 

4.2.5. Kierunki działań w 
wymiarze 
instytucjonalnym – 
cel: Trwała współpraca w 
Aglomeracji Konińskiej (s 
83- 
84) (obecnie s. 82-83) 

Wśród listy 
kierunków działań 
brakuje 
wyeksponowania 
roli 
wzmacniania 
kluczowych 
kompetencji i 
tworzenia nowych 
mechanizmów 
współpracy 
wewnątrz i między-
urzędowej, 
wzmacniania 
potencjału i 

W punkcie 4.2.5 
zmodyfikowanym na: 
4.2.5. Kierunki działań w 
wymiarze 
instytucjonalnym i 
zarządczym – cel: Trwała 
współpraca w Aglomeracji 
Konińskiej 
Dodać punkt: nowoczesne 
i 
innowacyjne zarządzanie, 
wzmocnienie 
kompetencji, 
umiejętności i zdolności 
kadr. 

Proponowane działanie jest 
niezbędne dla realizacji wizji i misji 
zaprezentowanych w strategii. 
Umiejętność ciągłego uczenia się, 
eksperymentacji, wzmacniania 
kompetencji, umiejętności i 
zdolności, budowy otwartości na 
zmiany – i poszukiwania nowych 
rozwiązań i dających się wykorzystać 
spostrzeżeń, jak najbardziej 
dopasowanych do rzeczywistości i 
elastycznych wobec przyszłych 
wyzwań, wyciąganie wniosków, jest 
w dzisiejszych czasach kluczowa. 
Dlatego też wiele rządów i 

Do uwzględnienia 
fragment ”nowoczesne i 
innowacyjne zarządzanie, 
wzmocnienie 
kompetencji, 
umiejętności i zdolności 
kadr”  jako uzupełnienie 
w p. 2. 
Pozostałe zapisy są zbyt 
szczegółowe jak na ten 
rodzaj dokumentu, 
dotyczą raczej poziomu 
opisu projektu. 



kompetencji – w 
tym 
innowacyjności - 
wspierania 
zmiany 
organizacyjnej 
odpowiadającej na 
wyzwania 
współczesności. 

Przy punkcie dodać zapis: 
Stworzenie 
wewnętrznego 
laboratorium typu “policy 
lab”, 
wzmacniającego 
ekosystem 
innowacji, w tym 
kompetencje 
urzędników i urzędniczek 
(m.in. 
pracy międzywydziałowej, 
prototypowania, 
eksperymentacji 
i stałego uczenia się, 
współpracy z 
interesariuszami, 
partycypacji, 
myślenia systemowego, 
pracy z 
przyszłością - futures 
literacy, 
polityk opartych o dane – 
tzw. 
evidence based 
policymaking, 
sprawiedliwej 
transformacji, 
zrównoważonego 
rozwoju, 
rezyliencji i in.) 

samorządów z różnych stron świata 
podejmuje wysiłki dla wzmacniania 
kompetencji swoich kadr, ale także 
tworzenia struktur, procesów i 
kultury organizacyjnej, 
wzmacniającej dostosowywanie się 
do coraz to nowych wyzwań. Policy 
Laby od USA, przez Dubaj, Holandię, 
polski gov_Lab organizowany przez 
Polską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości czy miasta takie 
jak Barcelona, stale zyskują na 
znaczeniu i realnie pozwalają 
podnosić kompetencje i wypracowywać 
nowoczesne, szyte na 
miarę rozwiązania. 
Przykłady: 
- Rząd Królestwa Niderlandów: 
Dutch Government 
Innovation Barometer 2021, 
‘Employees determine the 
innovative strength of 
government organisations’ 
Ministry of the Interior and 
Kingdom Relations 
- Rząd Dubaju: "tech campus" 
for government is smashing 
inter-agency siloes - 
https://apolitical.co/solutionarticles/ 
en/dubai-citymakers- 
smashing-siloes  
- Miasto Barcelona: Medida de 
gobierno. Impulso de la 
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innovación urbana en 
Barcelona, Ajuntament de 
Barcelona. 

3. 

4.2.5. Kierunki działań w 
wymiarze 
instytucjonalnym – 
cel: Trwała współpraca w 
Aglomeracji Konińskiej (s 
83- 
84) (obecnie s. 82-83) 

Wśród listy 
kierunków działań 
brakuje 
adekwatnego 
wskazania 
na wzmocnienie 
komunikacji 
wewnątrz i 
pomiędzy 
podmiotami 
wchodzącymi w 
skład aglomeracji, a 
także z członkami 
wspólnot 
samorządowych. 

W punkcie 4.2.5 
zmodyfikowanym na: 
4.2.5. Kierunki działań w 
wymiarze 
instytucjonalnym i 
zarządczym – cel: Trwała 
współpraca w Aglomeracji 
Konińskiej 
Dodać punkt: Jasna i 
włączająca 
komunikacja (wewnątrz 
urzędów 
i w relacji z 
interesariuszami, w 
tym społecznościami 
lokalnymi) 
dot. wizji, misji, 
kierunków 
działań przewidzianych w 
strategii, a także 
przesłanek jej 
istnienia (przyspieszenie i 
wzmocnienie działań na 
rzecz 
rozwoju); 
Przy punkcie dodać zapis: 
Stworzenie i wdrożenie 
strategii 
komunikacyjnej, 
obejmującej 

Proponowane działanie jest 
niezbędne dla realizacji wizji i misji 
zaprezentowanych w strategii. 
Niewystarczająca komunikacja (w 
kontekście przekazu informacyjnego i 
dialogowania, szczególnie 
wewnętrzna) w procesie formułowania 
i wdrażania strategii, 
prowadzi niestety często do sytuacji, 
w której strategia staje się 
bezużyteczna i niemożliwa do 
wdrożenia. 
Wyzwania w obszarze komunikacji 
można rozpatrywać na 2 poziomach: 
komunikacji wewnętrznej - wewnątrz 
urzędów (“silosowość” działań 
poszczególnych wydziałów, 
niedostateczna koordynacja i 
współpraca) i zewnętrznej - w relacji 
z interesariuszami, w tym ze 
społecznością lokalną (niedostatek 
informacji, dialogu, wspólnego 
budowania wiedzy wpływa na brak 
poczucia odpowiedzialności i 
uczestnictwa). 
Wynika to z faktu, że bez właściwej 
komunikacji zarówno pracownicy 
urzędów, jak i członkowie wspólnoty 
regionu nie mają rzetelnej wiedzy, 
dlaczego potrzebna jest strategia (w 

Proponowany sposób 
zapisu dotyczy praktyki 
postępowania, a nie typu 
projektu (interwencji). 
Propozycja ujęcia 
fragmentu w formie: 
„Rozwój jasnej i 
włączającej 
komunikacji (wewnątrz 
urzędów 
i w relacji 
z interesariuszami,  
w tym społecznościami 
lokalnymi) 
dot. wizji, misji, 
kierunków 
działań przewidzianych  
w strategii, a także 
przesłanek jej 
istnienia” 
 



m.in. narzędzia, procesy  
i  
mechaniki dla adekwatnej 
komunikacji wewnętrznej 
i zewnętrznej. 

 tym wypadku: dlaczego aglomeracja 
potrzebuje strategii), w jaki sposób 
strategia pozytywnie wpływa na 
rozwój i zmiany w otoczeniu, czy też 
co wynika ze sformułowanej strategii. 
Nierzadko prowadzi to do obaw lub 
wręcz oporu przed „nowym”, które 
niesie strategia. Należy bowiem 
pamiętać, że brak informacji również 
jest dla członków istotnym 
komunikatem, najczęściej 
interpretowanym jako postawa 
lekceważąca lub ochrona przed złymi 
informacjami. W praktyce prowadzi 
to najczęściej do zwiększenia 
wymiaru komunikacji nieformalnej, 
która sama w sobie nie jest 
negatywnym zjawiskiem, lecz 
pozostawiona bez kontroli prowadzi 
do chaosu informacyjnego, 
generowania niepotrzebnych 
domysłów i ogólnego obniżenia 
sprawności działania w aglomeracji. 
Chcąc uchronić się przed powyższym 
ryzykiem, należy przede wszystkim 
dokładnie zaplanować cały proces 
strategiczny (diagnoza – planowanie 
– wdrożenie) ze szczególnym 
uwzględnieniem komunikacji 
pionowej (między zarządem a 
członkami aglomeracji oraz lokalnymi 
interesariuszami i społecznością 
lokalną) oraz poziomej (pomiędzy 
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jednostkami organizacyjnymi) na 
każdym z etapów. Trzeba pamiętać o 
właściwym celu takiej komunikacji – 
wyjaśnianiu potrzeby i korzyści 
płynących ze strategii (zarówno z 
perspektywy aglomeracji jak i 
konkretnych osób) budując tym 
samym pozytywny stosunek i 
zaangażowanie wspólnoty regionu, 
jak również redukowaniu pogłosek i 
mylnych informacji, ograniczając tym 
samym nieuzasadnione obawy i opór, 
wynikające z braku odpowiedniego 
zrozumienia całego procesu. 

 

IX. Pisma osób fizycznych 

M. S. z dnia 5.09.2022 r. 

 

Lp. 
Część dokumentu, do 

którego odnosi się uwaga  
(rozdział/strona/punkt) 

Obecny 
zapis 

Propozycja zmiany Uzasadnienie zmiany Odniesienie 

1. 4.2.6. Rezultaty 
planowanych działań oraz 
wskaźniki ich 
osiągnięcia/Strona 97 

Brak 
zapisu 

Dopisać: Warto dopisać: 
Z uwagi na istniejącą bogatą 
infrastrukturę kolejową, należąca 
do PLK, jak i do ZE PAK należałoby 
wykorzystać te zasoby w celu 
budowy alternatywnej do 
drogowej sieci połączeń 
komunikacyjnych, sieć kolejową, 
umownie nazwana koniński ring. 
Byłby to niskoemisyjny szlak dla 

1. W celu realizacji tego projektu 
były prowadzone rozmowy z 
zainteresowanymi stronami: 
PLK (oddział w Poznaniu); KW 
w Poznaniu; Urząd 
marszałkowski, departament 
transportu; Zarząd ZE PAK 

2. Strony wyraziły 
zainteresowanie do dalszych 
rozmów, a w przyszłości jako 

Projekt nie został zgłoszony 
przez żaden z wymienionych 
podmiotów i nie figuruje w 
żadnych dokumentach, 
natomiast w dokumencie 
formułuje się sugestie, że d. 
linia kolejowa 388 oraz koleje 
górnicze ZE PAK stanowią 
potencjał do wykorzystania 



transportu publicznego, 
pasażerskiego, transport 
odbywałby się w oparciu o 
nowoczesny niskoemisyjny 
autobus szynowy z silnikiem diesla 
na paliwo wodorowe z 
pominięciem trakcji elektrycznej. 

krok pierwszy przeprowadzić 
diagnozę potrzeb, analizę 
opłacalności projektu. 

3. Podkreślam, że środkiem 
transportu byłby nowoczesny 
autobus szynowy z silnikiem 
diesla w przyszłości na paliwo 
wodorowe, pojazd jeździłby 
po jednym torze ze 
zbudowanymi w niektórym 
lokalizacjach rozjazdami 
mijającymi. 

4. Kierunek jazdy byłby 
w kierunku północnym 
natomiast powrót poprzez 
włączenie do szlaku 
kolejowego E20, na wysokości 
osiedla Laskówiec zbudowany 
byłby przystanek Konin 
wschód. 

5. Przedstawiony projekt nie 
wymaga budowy wiaduktów 
kolejowych. 

6. Jedna linia obniży koszt 
budowy szlaku kolejowego 
(dobudowany odcinek od wsi 
Wygoda do Konina Wschód). 
Linia rozpoczynała by się od 
Konina Zachód i kończyła na 
tym przystanku.  

Projekt nie wymaga budowy 
wiaduktów. 
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2. 

4.2.6. Rezultaty 
planowanych działań oraz 
wskaźniki ich 
osiągnięcia/Strona 86 

 Proponowałbym dopisać:  
Rozwój przedsiębiorczości oraz 
spółdzielczości, w tym 
spółdzielczości socjalnej 
mieszkańców powiatu jako 
elementu rozwoju 
przedsiębiorczości w tym również 
dla społeczności z obszaru 
wykluczenia społecznego. 

Spółdzielczość socjalna ma swój wkład 
w rozwój przedsiębiorczości w 
powiecie, a jego rola powinna jeszcze 
wzrosnąć, chociażby poprzez 
tworzenia takich podmiotów w celu 
zagospodarowania odchodzących 
pracowników z sektora 
wydobywczego i energetycznego.  

Dodanie zapisu „Rozwój 
przedsiębiorczości oraz 
spółdzielczości, w tym 
spółdzielczości socjalnej jako 
elementu rozwoju 
przedsiębiorczości w tym 
również dla społeczności 
z obszaru wykluczenia 
społecznego” w kierunku 4. 
w rozdziale 4.2.2 

 

28 jednobrzmiących pism osób fizycznych otrzymanych w dniach 29.08-5.09.20221: 

Lp. 
Część dokumentu, do 

którego odnosi się uwaga  
(rozdział/strona/punkt) 

Obecny zapis Propozycja zmiany Uzasadnienie zmiany Odniesienie 

1 Strona 63. punkt 2.5. 

(obecnie str. 62-63) 

„Realizacja połączenia 

kolejowego Konin-Turek 

stworzy dogodne warunki 

dla rozwoju nowego pasma 

urbanizacji – osiedli 

satelitarnych wokół 

planowanych przystanków 

kolei.” 

Usunąć. Nikt nie będzie chciał 

mieszkać przy kolei, 

zwłaszcza, że planowane są 

tam także przewozy 

towarowe. Nie będą to zatem 

dogodne warunki do rozwoju 

pasm urbanizacji. Wręcz 

przeciwnie, przebieg kolei 

przez osiedla obniża ich 

atrakcyjność dla 

Rozstrzygnięcie według 
propozycji z M. Konina 

                                                           
1 W piśmie J. D. z 26.08.2022 r. znajduje się ręcznie dopisane dodatkowe uzasadnienie w p. 5: „Zniszczenie cennego przyrodniczo obszaru Doliny Warty przez linię kolejową 
obniży atrakcyjność inwestycyjną tego rejonu Konina.” 
Z kolei pismo N. N. z 30.08.2022 r. jest napisane odręcznie – odnosi się do analogicznych zapisów jak pozostałe pisma dot. linii Kolej+, lecz zawiera wspólne uzasadnienie 4 
uwag w brzmieniu: „Nie zgadzam się na realizację planowanego połączenia kolejowego Konin – Turek. Uważam, że ta inwestycja jest nieuzasadniona zarówno 
ekonomicznie, jak i środowiskowo. Jest to zbyt duże obciążenie dla lokalnej społeczności, naraża na hałas, dewastację środowiska i osiedli. Utrudni również dzieciom dojście 
i dojazd do szkoły.” 



mieszkańców z wielu 

powodów. Głównie z 

powodu uciążliwego 

oddziaływania kolei na 

środowisko poprzez hałas 

oraz dewastację terenów 

rekreacyjnych.  

2 Strona 112, rekomendacja    

zawarta w punkcie 1.4 

(obecnie str. 111) 

Realizacja pasażerskiego 

połączenia kolejowego 

Konin – Turek (linia 

kolejowa planowana w 

ramach programu KOLEJ+) 

Ewentualna realizacja 

pasażerskiego połączenia 

kolejowego Konin – Turek 

(linia kolejowa planowana 

w ramach programu 

KOLEJ+) po 

przeprowadzeniu 

konsultacji społecznych, 

wytyczeniu społecznie 

akceptowalnej trasy, 

skalkulowaniu realnego 

budżetu projektu i 

nakładów samorządów 

oraz ponowieniu analizy 

przepływów osób w 

perspektywie 20 lat.    

Przygotowany i będący w 

obiegu forsowany projekt w 

wariancie W9 nie jest 

akceptowalny społecznie – 

budzi protest mieszkańców 

Konina, Brzeźna, Żdżar i 

Żychlina. Dodatkowo 

sprzeciw wobec budowy linii 

w tym wariancie wyraziły 

samorządy – Miasto Konin, 

gmina Krzymów oraz Rada 

Powiatu Konińskiego.  

 Rozstrzygnięcie 
według propozycji z M. 
Konina 

3 Strona 112, rekomendacja  

zawarta  w punkcie 1.5. 

(111) 

Działania koordynacyjno-

projektowe – 

przygotowanie nowej 

przestrzeni urbanizacji w 

zasięgu do 15 min dojścia 

pieszego do planowanych 

Zmniejszanie rozproszenia 

zabudowy poprzez lepsze 

przygotowanie terenów 

inwestycyjnych – w tym 

zabudowę mieszkaniową.  

Powstanie linii kolejowej 

przetnie istniejące w Koninie 

szlaki komunikacyjne 

generując szereg problemów 

urbanistycznych. 

Szczegółowo na ten temat 

wypowiedział się Prezydent 

Rozstrzygnięcie według 
propozycji z M. Konina 
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przystanków połączenia 

kolejowego Konin-Turek. 

Miasta Konina w liście do 

Radnych Sejmiku 

Województwa 

Wielkopolskiego.  

4 Strona 119, rekomendacja 

w punkcie 4.1. (118) 

Realizacja planowanego 

połączenia kolejowego 

Konin-Turek 

Usunąć. Ze względu na brak 

konsultacji społecznych, 

wyznaczona trasa nie została 

i nie  zostanie przez nas 

zaakceptowana.  

Rozstrzygnięcie według 
propozycji z M. Konina 

 


