
  

 

  

 

Raport z konsultacji 
społecznych projektu 
Strategii Rozwoju 
Gminy Sułkowice 

 

 



 Na podstawie Uchwały nr XXX/188/2020 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 26 listopada 

2020 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania oraz trybu konsultacji 

społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Sułkowice na lata 2021-2028 z późniejszymi zmianami 

w dniach 1 marca do 6 kwietnia 2021 r. odbyły się konsultacje społeczne projektu ww. dokumentu. 

Zbieranie uwag odbywało się w następujących formach: 

• za pomocą formularza zgłaszania uwag zamieszczonego na stronie internetowej gminy oraz 

Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Konsultacje dokumentów strategicznych”, 

przesyłanego na adres e-mail ewa.garbien@sulkowice.pl, 

• w czasie wyłożenia papierowej wersji projektu Strategii w dniu 15 marca 2021 r. w godz. 12:00-

15:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego, 

• w czasie spotkania Zespołu ds. Opracowania Strategii Rozwoju Gminy Sułkowice w dniu 22 

marca 2021 r. o godz. 15:00. 

Zaproszenie do udziału w konsultacjach zostało zamieszczone na stronie internetowej gminy, na profilu 

gminy w portalu społecznościowym Facebook oraz było wygłaszane w każdej parafii przez księży. 

 Poniżej przedstawiono zestawienie uwag, które wpłynęły w ramach konsultacji społecznych z 

uwzględnieniem daty, formy konsultacji, z której skorzystano oraz informacji o uwzględnieniu złożonej 

propozycji w projekcie Strategii Rozwoju Gminy (w przypadku odrzucenia propozycji - także 

uzasadnienie). 



L.p. Data 

Forma udziału w 

konsultacjach 

społecznych 

Zapis w projekcie 

dokumentu 
Sugerowana zmiana 

Osoba 

zgłaszająca 

Informacja o uwzględnieniu 

uwagi 

1. 
4.03.2021 r. Formularz zgłaszania 

uwag 

Uwagi stylistyczne i merytoryczne do tekstu wg 

przekazanego załącznika 

Ewa Garbień - UM 

Sułkowice 

Uwaga uwzględniona. 

2. 4.03.2021 r. Formularz zgłaszania 

uwag 

3 apteki w Sułkowicach 2 apteki w Sułkowicach Piotr Golonka Uwaga uwzględniona. 

3. 
na potoku 

Jasieniczanka 

na potoku Gościbia Uwaga uwzględniona. 

4. 

Książę Eustachy 

Sanguszko był wówczas 

prezesem PTTK 

Książę Eustachy 

Sanguszko był wówczas 

marszałkiem krajowym 

Sejmu Krajowego we 

Lwowie 

Uwaga uwzględniona. 

5. 
11.03.2021 r. Formularz zgłaszania 

uwag 

Uwagi stylistyczne i merytoryczne do tekstu wg 

przekazanego załącznika 

Ewa Kraus - UM 

Sułkowice 

Uwaga uwzględniona. 

6. 

11.03.021 r. Pismo znak 

RF.033.5.2021 

 uwzględnienie zapisów 

związanych ze 

zrównoważoną 

mobilnością miejską 

Burmistrz Miasta 

i Gminy 

Myślenice 

Uwaga uwzględniona. 

7. 

19.03.2021 r. Formularz zgłaszania 

uwag 

Na terenie gminy 

zarejestrowanych jest 

wiele organizacji 

pozarządowych - 

zdecydowana 

większość z nich to 

podmioty 

zarejestrowane w KRS 

(25 podmiotów), 

pozostałe to 

… podmioty 

zarejestrowane w KRS (5 

podmiotów), 

stowarzyszenia zwykłe (1 

podmiot) oraz kluby 

sportowe działające w 

formie stowarzyszeń 

podlegające wpisowi do 

ewidencji prowadzonej 

przez starostę ze względu 

Barbara Flaga - 

UM Sułkowice 

Uwaga odrzucona. 

Stan liczbowy dotyczy okresu 

opracowania diagnozy, która 

posłużyła do przygotowania 

projektu strategii. Ponadto 

KRS zawiera informacje o 

zarejestrowanych jako 

stowarzyszenia związkach 

zawodowych itp., które jednak 

nie są organizacjami 



stowarzyszenia zwykłe 

(9 podmiotów). 

na siedzibę klubu (6 

podmiotów) 

 

 

pozarządowymi w rozumieniu 

Ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie i 

jako takie nie prowadzą 

działalności pożytku 

publicznego. Ponadto źródłem 

informacji zawartych w 

projekcie Strategii jest strona 

internetowa gminy Sułkowice i 

zawarty tam wykaz organizacji 

pozarządowych. Ponadto 

część klubów sportowych, o 

których mowa w uwadze 

również posiada wpis do KRS. 

8. 

19.03.2021 r. Formularz zgłaszania 

uwag 

W 2012 r. zakończono 

rewitalizację zalewu na 

potoku Jasieniczanka. 

W 2012 r. zakończono 

budowę zalewu na 

potoku Gościbia. 

Elżbieta Chwała - 

UM Sułkowice 

Uwaga uwzględniona. 

9. 

Zwiększenie pokrycia 

terenu gminy planami 

zagospodarowania 

przestrzennego da 

jasność co do 

warunków 

gospodarowania i 

przyczyni się do 

przyciągnięcia nowych 

inwestycji. 

Zmiana przeznaczenia 

terenów w miejscowych 

planach ze wskazaniem 

nowych terenów 

inwestycyjnych. 

Uwaga uwzględniona, 

stosownie do niej 

zaktualizowano także zakres 

innych rozdziałów 

odnoszących się do kierunków 

działań. 



10. 

Tab. 5 

3.1. Gmina przyjazna 

inwestorom 

- powierzchnia strefy 

przemysłowej [ha], 

- liczba 

zaktualizowanych/ 

nowych mpzp [szt.] 

Tab. 5 

3.1. Gmina przyjazna 

inwestorom 

- powierzchnia strefy 

przemysłowej [ha], 

- wskazanie nowych 

terenów pod inwestycje 

w miejscowych planach 

[ha] 

Uwaga częściowo 

uwzględniona - usunięto ze 

wskaźnika zapis dot. nowych 

mpzp. 

Wskaźniki dostosowywane są 

do planów i możliwości 

prowadzenia przez gminę 

działań. Odnoszenie się 

wskaźnika do powierzchni 

nowych terenów 

inwestycyjnych może 

wprowadzać w błąd co do 

efektywności Strategii, 

bowiem możliwość ich 

wyznaczenia jest uzależniona 

od wielu różnych czynników, 

nie tylko od preferencji 

administracji samorządowej.  

11. 

1.2.6 Stworzenie 

urbanistycznego i 

funkcjonalnego rynku w 

Sułkowicach 

1.2.6 Rewitalizacja 

centrum Sułkowic, 

odtworzenie 

historycznego układu 

urbanistycznego oraz 

funkcji rynku, po zmianie 

układu komunikacyjnego 

Uwaga odrzucona. 

Zgodnie z ustawą z dnia 9 

października 2015 r. o 

rewitalizacji (środki 

przeznaczone na rewitalizację 

będą dostępne w oparciu o 

programy rewitalizacji 

opracowywane na podstawie 

tych przepisów), rewitalizacja 

to proces wyprowadzania ze 

stanu kryzysowego obszarów 



zdegradowanych, prowadzony 

w sposób kompleksowy, 

poprzez zintegrowane 

działania na rzecz lokalnej 

społeczności, przestrzeni i 

gospodarki, skoncentrowane 

terytorialnie, prowadzone 

przez interesariuszy 

rewitalizacji […]. W związku z 

tym w kierunku działania 1.2.6 

zrezygnowano z 

proponowanego zapisu dot. 

rewitalizacji. 

Ponadto nie ma danych 

świadczących o tym, że układ 

Rynku w Sułkowicach odbiegał 

od obecnego. 

12. 

3.1.2 Aktualizacja i 

tworzenie nowych 

miejscowych planów 

zagospodarowania 

przestrzennego 

3.1.2 Aktualizacja i 

sporządzanie nowych 

miejscowych planów 

zagospodarowania 

przestrzennego 

Uwaga uwzględniona. 

 

13. 

miejscowe plany 

zagospodarowania 

przestrzennego 

(aktualizowane) 

miejscowe plany 

zagospodarowania 

przestrzennego 

Uwaga uwzględniona. 

14. 

22.03.2021 r. Formularz zgłaszania 

uwag 

Brak informacji na 

temat funkcjonowania 

Od 2020 r. Sułkowicach 

funkcjonuje prywatny 

żłobek „Radosne Serce”, 

Bernadetta 

Dudek - UM 

Sułkowice 

Uwaga uwzględniona. 



żłobka „Radosne Serce” 

w Sułkowicach. 

który prowadzony jest 

przez Stowarzyszenie. 

15. 

22.03.2021 r. Spotkanie Zespołu ds. 

Opracowania Strategii 

Brak informacji o 

możliwym do 

powołania Klastrze 

Energii 

 uczestnicy 

spotkania 

Uwaga uwzględniona. 

16. 

31.04.2021 r. Pismo uwzględnienie w 

strategii rozwoju Gminy 

Sułkowice problemów 

związanych z 

wyłączeniem z realnego 

użytkowania działek nr 

3609/1, 3582/3 

położonych w 

Sułkowicach, przy ul. 

Wolności 

 Katarzyna Blak Uwaga odrzucona. 

Strategia rozwoju gminy to 

dokument, który odnosi się 

ogólnie do kierunków rozwoju 

gminy. Zapisy dot. sposobów 

zagospodarowania działek 

znajdują się w miejscowych 

planach zagospodarowania 

przestrzennego gminy. 

17. 

01.04.2021 r. Pismo znak 

KR.RPP.610.148.2021.IT 

(…) brak pełnej 

informacji o 

powyższych 

dokumentach”, tj. plany 

gospodarowania 

wodami na obszarze 

dorzecza, plany 

zarządzania ryzykiem 

powodziowym, plan 

przeciwdziałania 

skutkom suszy. (…). W 

przedmiotowym 

projekcie strategii dla 

 Radosław Rodoń - 

Zastępca 

Dyrektora PGW 

Wody Polskie 

Regionalnego 

Zarządu 

Gospodarki 

Wodnej w 

Krakowie 

Uwaga częściowo 

uwzględniona.  

W Strategii nie odniesiono się 

do planu przeciwdziałania 

skutkom suszy, ponieważ 

obecnie nie został on jeszcze 

przyjęty i nie jest w związku z 

tym dokumentem 

obowiązującym. Nie 

odniesiono się do 

dokumentów wymienionych w 

art. 315 pkt. 8)-12) Ustawy z 20 

lipca 2017 r. Prawo wodne 



gminy nie odniesiono 

się również do ustaleń 

wynikających ze 

strategicznego 

dokumentu służącemu 

właściwemu 

zarządzaniu ryzykiem tj. 

Planu Zarządzania 

Ryzkiem Powodziowym 

(…). 

(Dz.U. z 2021 r., poz. 624) w 

związku z tym, iż nie dotyczą 

one gminy Sułkowice - 

odnoszą się do wód morskich. 

Nie uwzględniono poprawki 

dot. tytułu dokumentu 

„Program zapobiegania suszy” 

- tytuł ten został wprowadzony 

do dokumentu Strategii jako 

cytat z Planu 

Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa 

Małopolskiego, który w 

punkcie dot. gospodarowania 

wodami nie wskazuje tytułów 

dokumentów, a operuje 

określeniami wskazującymi na 

ich zawartość merytoryczną. 

18. 

01.04.2021 r. Pismo przekazujące  Jednocześnie jednak w 

rozdziale znalazło się 

nieprawdziwe 

stwierdzenie, że 

„generalnie jednak 

Strategia Rozwoju 

Województwa 

Małopolska 2030” nie 

wskazuje w 

bezpośredni sposób 

obszarów strategicznej 

 Uchwała nr 

293/21 Zarządu 

Województwa 

Małopolskiego z 

dnia 23 marca 

2021 r. 

Uwaga uwzględniona. 



interwencji na terenie 

województwa 

małopolskiego”. 

19. 

błędne używanie nazwy 

ustawy o zasadach 

prowadzenia polityki 

rozwoju 

Uwaga uwzględniona. 

20. 

brak powiązania 

niektórych elementów 

SWOT z wnioskami z 

diagnozy (np. niska 

jakość powietrza, duże 

natężenie ruchu 

drogowego) 

Uwaga odrzucona.  

Rozdział poświęcony 

podsumowaniu diagnozy 

zawiera przede wszystkim 

wnioski płynące z danych 

statystycznych analizowanych 

w Diagnozie strategicznej 

Gminy Sułkowice. Przy 

opracowywaniu analizy SWOT 

przyjęto jednak założenie, że 

obejmie ona - poza skrótowym 

przestawieniem wniosków z 

diagnozy - także wnioski z 

obserwacji własnych czy uwagi 

społeczności lokalnej 

zgłaszane w procesie 

konsultacji społecznych (taki 

charakter mają m.in. zapisy 

dot. niskiej jakości powietrza 

czy natężenia ruchu na 

drogach). Analiza SWOT 

obejmuje więc wnioski 



płynące z diagnozy, jak 

również te wynikające ze 

złożonych na etapie dalszych 

konsultacji uwag oraz danych 

własnych. Nie ma obowiązku, 

aby w analizie SWOT 

znajdowały się wyłącznie dane 

wynikające z diagnozy. 

21. 

wyciąganie 

odmiennych wniosków 

w SWOT (zarówno 

słabe jak i silne strony) 

w odniesieniu do tej 

samej cechy (np. 

położenie, 

ukształtowanie terenu) 

Uwaga odrzucona.  

Takie podejście do analizy 

SWOT nie stanowi błędu 

merytorycznego ani 

metodologicznego. Aby 

wyeliminować niejasności co 

do sposobów interpretacji 

poszczególnych elementów, 

zostały one w analizie 

rozpisane w sposób 

uzasadniający umieszczenie 

ich odpowiednio w słabych/ 

mocnych stronach gminy.  

Położenie i ukształtowanie 

geograficzne gminy może 

stanowić zarówno mocną jak i 

słabą stronę np. ze mocną 

stroną będzie łatwe i szybkie 

połączenie z większymi 

aglomeracjami, zaś słabą 

stronę w przypadku gminy 



może być rozsiana zabudowa 

uniemożliwiająca podłączenie 

wszystkich gospodarstw 

domowych do zbiorczej sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej. 

22. 

brak powiązania 

niektórych kierunków 

działań z wnioskami z 

diagnozy (np. w 

przypadku Celu 2.3 w 

zakresie działań 

związanych z poprawą 

jakości powietrza brak 

danych w tym zakresie) 

Uwaga odrzucona. 

Informacja dot. niskiej jakości 

powietrza znalazła się w 

wynikach badań ankietowych 

oraz konsultacjach 

społecznych i jako taka została 

uwzględniona w analizie 

SWOT. Wszystkie 

proponowane kierunki działań 

stanowią odpowiedź na 

zdiagnozowane w różnej 

formie (analiza danych, 

konsultacje społeczne) 

problemy i potrzeby. 

23. 

  przypisanie niektórych 

kierunków działań do 

wielu celów (np. 

rozbudowa oświetlenia 

drogowego jest 

przypisana zarówno do 

celu 1.3 Wysoki poziom 

bezpieczeństwa, jak i 

celu 2.1. Rozwój 

  Uwaga odrzucona. 

Strategia w sposób 

kompleksowy odpowiada na 

problemy i potrzeby, w tym 

artykułowane przez 

społeczność lokalną. 

Rozbudowa oświetlenia 

ulicznego stanowi element 

infrastruktury drogowej, który 

ma zwiększać bezpieczeństwo 



infrastruktury 

drogowej) 

drogowe, ale może stanowić 

również (i tak została 

potraktowana) element 

kształtowania bezpieczeństwa 

publicznego. Umiejscowienie 

kierunków związanych z 

rozbudową oświetlenia w obu 

tych celach wskazuje na to, że 

gmina w sposób szeroki 

rozumie pojęcie 

bezpieczeństwa i rozwiązuje 

związane z tym problemy 

kompleksowo. 

24. 

W zestawieniu 

wskaźników służących 

monitorowaniu 

Strategii Rozwoju 

Gminy Sułkowice 

(Tabela 5.) brakuje 

wartości docelowych 

lub wskazania trendów, 

co jest konieczne do 

prowadzenia 

monitoringu 

Uwaga odrzucona. 

Wskazanie trendów 

rozumianych jako efekty 

realizacji zapisów Strategii 

zostało zamieszczone w rozdz. 

III.1. Natomiast opracowany 

dla gminy system monitoringu 

Strategii nie może zawierać 

wartości docelowych, 

ponieważ - zgodnie z ustawą o 

zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju - Strategia nie zawiera 

konkretnych (a więc w pełni 

mierzalnych) przedsięwzięć. 

Opiera się na kierunkach 

działań i dopiero w miarę 



potrzeb gmina może 

opracowywać programy i 

plany doprecyzowujące zapisy 

Strategii. Dopiero na tym 

poziomie możliwe byłoby 

wskazanie konkretnych 

wskaźników z wartościami 

docelowymi dla 

poszczególnych zadań. 

Dodatkowo w przypadku 

części wskaźników trudnym 

byłoby określenie wartości 

docelowej np. wysokość 

środków przeznaczonych na 

zakup narzędzi edukacyjnych 

lub liczba nowych punktów 

świetlnych. 

25. 

06.04.2021 r. Email Brak komórki 

organizacyjnej 

odpowiadającej wprost 

za sprawy sportu i 

turystyki (…) powoduje 

w mojej ocenie 

zagrożenie braku 

pełnego wykorzystania 

dużego potencjału 

gminy w tych obszarach 

- i to zarówno, jeśli 

chodzi o sferę 

 Gmina Skawina - 

Tomasz Stawowy, 

Dyrektor Centrum 

Kultury i Sportu 

Uwaga odrzucona. 

W Strategii uwzględniono 

zadania, o których mowa w 

uwadze w postaci celu 

strategicznego 5. Rozwój 

turystyczny gminy oraz celu 

operacyjnego 5.2 Współpraca 

na rzecz rozwoju społecznego 

(zakładającego współpracę z 

ngo’sami oraz rozwój oferty 

spędzania czasu wolnego). W 

strukturze organizacyjnej 



współpracy z NGO jak i 

wykorzystanie 

potencjału 

turystycznego.  

Urzędu Miejskiego znajdują się 

komórki merytoryczne, w tym 

Referat Rozwoju Lokalnego i 

Promocji oraz Oświaty, Kultury 

i Rekreacji, które współpracują 

z organizacjami 

pozarządowymi oraz zajmują 

się tematyką sportu, promocji 

i turystyki w gminie. W ocenie 

Gminy nie zachodzi 

konieczność tworzenia 

dodatkowej komórki 

zajmującej się wyłącznie 

sportem i turystyką. 

26. 

06.04.2021 r. Formularz zgłaszania 

uwag 

3.1.2 Aktualizacja i 

tworzenie nowych 

miejscowych planów 

zagospodarowania 

przestrzennego 

3.1.2 Aktualizacja i 

tworzenie nowych 

miejscowych planów 

zagospodarowania 

przestrzennego z uwagi 

na potrzeby 

mieszkańców dotyczące 

budowy domów 

jednorodzinnych i firm 

Teresa Francuziak Uwaga częściowo 

uwzględniona. 

Uzupełniono opis celu 

operacyjnego 3.1 o informacje 

dotyczące zabudowy 

mieszkaniowej. Natomiast 

gmina, opracowując czy 

aktualizując plany 

zagospodarowania musi 

kierować się również innymi 

niż potrzeby mieszkańców 

kwestiami, jak choćby 

uwarunkowania prawne. 

Dlatego nie zdecydowano się 



na zmianę brzmienia kierunku 

działania. 

27. 

06.04.2021 r. Formularz zgłaszania 

uwag 

str. 5 - „Niewątpliwie 

gmina Sułkowice...” 

„Gmina Sułkowice...” Maciej Ziembla Uwaga odrzucona. 

Ma charakter zmiany 

„estetycznej”, natomiast wolą 

autora było podkreślenie 

kwestii, o których mowa w 

dalszej części zdania. 

28. 
 str. 5 „… Rozwój bazy 

demograficznej...” 

„...Rozwój 

demograficzny...” 

 Uwaga uwzględniona. 

29. „… kilka aptek: 3...” „… kilka aptek: 2...” Uwaga uwzględniona. 

30. „...liczby wypożyczeń.” „… liczby wypożyczeń. 

Przy Gminnej Bibliotece 

Publicznej działa również 

Izba Tradycji.” 

Uwaga uwzględniona. 

31. str. 18 Cel operacyjny 

1.1. 

Uzupełnienie zapisów o 

budowę żłobka 

Uwaga odrzucona. 

Obecny zapis kierunku 1.2.1 

nie tworzy zamkniętego 

katalogu najpotrzebniejszych 

inwestycji (zapis „w tym”), 

zatem nie wyklucza się 

możliwości budowy żłobka, 

jeśli wystąpi zapotrzebowanie 

na utworzenie takiej instytucji. 

32. str. 18 Cel operacyjny 

1.2.1 

Może warto 

zainwestować również w 

Izbę Tradycji – 

unowocześnić – może 

Uwaga odrzucona. 

Obecny zapis nie tworzy 

zamkniętego katalogu 

najpotrzebniejszych inwestycji 

(zapis „w tym”), zatem nie 



warto o tą pozycję 

uzupełnić zapisy 

wyklucza się możliwości 

modernizacji innych niż 

wymienione obiektów. 

33.  str. 19 Cel operacyjny 

1.2.6 lub str. 20 Cel 

operacyjny 2.1.6 

Rozbudowa chodników, 

bezpieczeństwo przy 

drogach 

 

Uwaga odrzucona. 

Zapis dot. budowy chodników 

został uwzględniony w celu 

operacyjnym 2.1. 

34. 

str. 19 

Cel operacyjny 1.3 

Może warto zawrzeć 

tutaj również zapis 

odnośnie sieci 

wodociągowej 

przeznaczoną dla 

ochrony 

przeciwpożarowej - 

hydranty - rozbudowa, 

zwiększyć dostępność. 

Uwaga uwzględniona w opisie 

celu operacyjnego 2.2. 

35. 

str. 23 

Cel operacyjny 4.1 

Może warto uwzględnić - 

Stworzenie aplikacji z 

dostępnymi szlakami 

turystycznymi, 

ciekawostkami 

historycznymi, 

zabytkami, 

rozbudowywaną o 

aktualności 

Uwaga uwzględniona. 

Opis celu operacyjnego 4.1 

uzupełniono o zapis dot. 

wykorzystania narzędzi 

elektronicznych w promocji 

turystycznej. 

36. 
str. 23 

cel strategiczny 4.2 

Modernizacja i 

unowocześnienie Izby 

Tradycji 

Uwaga odrzucona. 

Zapis kierunku działania 1.2.1 

obejmuje również możliwość 

modernizacji Izby Tradycji. 



37.  

str. 27  

„W Strategii 

„Małopolska 2030”...” 

Usunąć dwa akapity od 

„W Strategii „Małopolska 

2030”…” zostawiając 

zdanie „Gmina Sułkowice 

nie znajduje się...”  

Uwaga odrzucona. 

Obecne zapisy są niezbędne w 

kontekście ustawy o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju i 

spełnianiu przez strategię 

rozwoju gminy wyznaczonych 

w niej wymogów. Ponadto 

zapisy te zostały pozytywnie 

zaopiniowane przez Zarząd 

Województwa Małopolskiego. 

38. str. 34 Ucięte punkty w 

diagramie – Rada 

miejska, Podmiot 

zarządzający procesami 

wdrażania 

 Uwaga uwzględniona. 

39. 06.04.2021 r. Formularz zgłaszania 

uwag 

19. Witold Magiera- 

Prezes Zakładu 

Gospodarki 

Komunalnej 

19. Witold Magiera- 

Prezes Zakładu 

Gospodarki Komunalnej 

Sp. z O.O.  

Waldemar Wolski 

- Przewodniczący 

Rady Miejskiej  

Uwaga uwzględniona. 

40.  G.Roje G.Rojek  Uwaga uwzględniona. 

41. Wzrost odpadów 

zmieszanych o 425,8% 

Str. 11 Czy to jest 

właściwa wartość w 

kontekście wzrostu w 

Powiecie o 36,8% a w 

województwie 17,9%? 

Uwaga odrzucona.  

Dane zweryfikowano. W 2015 

r. zebrano w gminie 28,2 kg 

odpadów zmieszanych na 

mieszkańca, w 2019 r. - 148,3 

kg, co oznacza ponad 

czterokrotny wzrost (czyli 

ponad 400%). 



42. Oba  Obydwa  Uwaga uwzględniona. 

43. ….Pojawienie się  

rodzaju konfliktów.... 

….Pojawienie się różnego 

rodzaju konfliktów.... 

Uwaga uwzględniona. 

44. -----techniczną poprzez 

• rozbudowę 

systemów...... 

….techniczną poprzez 

rozbudowę systemów..... 

Uwaga uwzględniona. 

45. Stała kontrola obiektów 

ochrony zdrowia w 

zakresie dostępności 

dla osób niepełnos-

prawnych itp., 

Stała kontrola obiektów 

użyteczności publicznej w 

zakresie dostępności dla 

osób niepełnosprawnych 

Uwaga odrzucona. 

Zapisy, których dotyczy uwaga 

pochodzą ze Studium 

Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania 

Przestrzennego i w związku z 

tym nie mogą w tym miejscu 

podlegać zmianom. 

46. 2.1.2 Budowa 

obwodnicy Sułkowic  

2.1.2 Rozbudowa sieci 

parkingów..... - zamiana  

miejscami punktów 2.1.2 

z  2.1.5 

Uwaga odrzucona. 

Układ kierunków działań nie 

wskazuje ich hierarchii, 

wszystkie cele i kierunki są tak 

samo istotne dla zapewnienia 

zrównoważonego rozwoju 

gminy, dlatego zamiana taka 

nie miałaby żadnego znaczenia 

dla dokumentu. 

47. Biblioteka Gminna w 

Sułkowicach 

Gminna Biblioteka 

Publiczna w Sułkowicach 

Uwaga uwzględniona - zmiany 

naniesiono w całym 

dokumencie. 

48. ...wyniki raportu o 

stanie gmin, 

...wyniki raportu o stanie 

gminy 

Uwaga uwzględniona. 



 

 


