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WPROWADZENIE 

 
 

W okresie programowania 2014-2020 jednym z nowych instrumentów poprawy efektywności polityki 

rozwoju ukierunkowanej terytorialnie będzie kontrakt terytorialny. 

Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U.  z 2009 r. Nr 

84 poz. 712 z późn. Zm.) kontrakt terytorialny jest umowę określającą cele i przedsięwzięcia priorytetowe, 

które mają istotne znaczenie dla rozwoju kraju oraz województwa, sposób ich finansowania, koordynacji                

i realizacji, a także dofinansowanie, opracowywanych przez zarząd województwa, programów służących 

realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności. 

Kontrakt terytorialny jest narzędziem, które pozwoli na lepszą koordynację działań szczebla rządowego      

i samorządowego oraz dopasowanie finansowania inwestycji do specyficznych potrzeb mocnych stron 

każdego regionu. 

Kontrakt terytorialny zawierany jest pomiędzy Radą Ministrów reprezentowaną przez ministra ds. 

rozwoju regionalnego a Zarządem Województwa Dolnośląskiego. 

Proces formułowania stanowisk zachodzi równolegle na szczeblu rządowym i samorządowym                      

i obejmuje przygotowanie stanowisk negocjacyjnych rządu i samorządu.  

Zgodnie z art. 14n ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju zarząd 

województwa opracowuje projekt stanowiska dotyczący proponowanego zakresu i treści kontraktu 

terytorialnego, w tym celów i przedsięwzięć priorytetowych mających istotne znaczenie dla rozwoju 

województwa objętego kontraktem. 

Podstawą do opracowania projektu Stanowiska Negocjacyjnego Samorządu Województwa 

Dolnośląskiego jest Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 (SRWD), oraz inne oficjalne 

dokumenty przyjęte przez samorząd województwa i inne podmioty uczestniczące w kontrakcie 

terytorialnym. 

W dniu 8 lipca 2014 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą Nr 5981/IV/14 przyjął projekt 

„Stanowisko Negocjacyjne Samorządu Województwa Dolnośląskiego”. 

Działając na podstawie art. 14n ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju, na zarząd województwa został nałożony ustawowy obowiązek przekazania do zaopiniowania przez 

jednostki samorządu terytorialnego, znajdujące się na terenie województwa objętego kontraktem 

terytorialnym, projektu stanowiska dotyczącego proponowanego zakresu  i treści kontraktu terytorialnego. 

Wobec powyższego, 21 lipca 2014 r., w Hotelu Mercure Wrocław Centrum, odbyła się konferencja 

dotyczącą projektu „Stanowiska Negocjacyjnego Samorządu Województwa Dolnośląskiego”. 
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WYRAŻENIE OPINII PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

 

Uwagi i opinie jednostki samorządu terytorialnego, znajdujące się na terenie województwa 

dolnośląskiego mogły wyrazić bezpośrednio (ustnie podczas konferencji) lub pośrednio (pisemnie).  

Do wzięcia udziału w konferencji zaproszono szerokie grono osób i instytucji, a w szczególności 

przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.  

W konferencji udział wzięło 91 osób, w tym dolnośląscy parlamentarzyści, radni sejmiku województwa, 

samorządowcy z gmin i powiatów województwa dolnośląskiego, a także przedstawiciele środowisk 

naukowych oraz innych instytucji publicznych z regionu. 

Zgodnie w wymogami ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, podczas konferencji była 

możliwość zapoznania się z projektem dokumentu, zgłaszania uwag i opinii oraz wzięcia udziału w dyskusji. 

Oprócz wymaganej ww. ustawą konferencji, w dniach od dnia 9 lipca 2014 r. do dnia 21 lipca 2014 r. 

istniała możliwość składania pisemnych opinii i uwag przez wszystkich interesariuszy zainteresowanych 

przyszłością naszego Regionu.  

Projekt „Stanowiska Negocjacyjnego Samorządu Województwa Dolnośląskiego” wraz z Załącznikiem 

oraz informacją o organizowanej konferencji konsultacyjnej dostępny był na stronie: 

http://www.umwd.dolnyslask.pl/rozwoj/kontrakt-terytorialny/stanowisko-negocjacyjne-samorzadu 

wojewodztwa-dolnoslaskiego/  

Pisemne uwagi były przyjmowane drogą elektroniczną na adres: kontrakt@umwd.pl lub w wersji 

papierowej na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. 

 

PODSUMOWANIE OPINII ZGŁOSZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

 

W trakcie opiniowania projektu Stanowiska Negocjacyjnego Samorządu Województwa Dolnośląskiego 

zgłoszono łącznie 46 opinii i uwag.  

Wszystkie otrzymane opinie zostały poddane analizie pod kątem ich zasadności i możliwości 

uwzględnienia w tekście końcowym Stanowiska. Każda z uwag została dogłębnie rozpatrzona w kontekście 

uwzględniającym zapisy Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 oraz istotnego znaczenia dla 

regionu. 

Zgłoszone opinie i uwagi mają niejednorodny charakter i obejmują zarówno ogólne komentarze do 

projektu dokumentu, jak i  konkretne propozycje uzupełnień lub dodanie nowego przedsięwzięcia 

priorytetowego. 

Wykaz wszystkich zgłoszonych opinii i uwag przedstawia poniższa tabela. Kolejność ich przedstawienia 

nie ma charakteru wartościującego. 

  

 

http://www.umwd.dolnyslask.pl/rozwoj/kontrakt-terytorialny/stanowisko-negocjacyjne-samorzadu%20wojewodztwa-dolnoslaskiego/
http://www.umwd.dolnyslask.pl/rozwoj/kontrakt-terytorialny/stanowisko-negocjacyjne-samorzadu%20wojewodztwa-dolnoslaskiego/
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Zestawienie zgłoszonych opinii i uwag: 

 

Lp. Podmiot zgłaszający 
Tryb zgłoszenia 

uwagi 
Uwaga Propozycja modyfikacji 

1.  Roman Kaczor - 
poseł na sejm RP 

Ustny, podczas 
konferencji 

Dodanie nowego przedsięwzięcia 
priorytetowego  

Budowa obwodnicy Oławy w ciągu 
drogi krajowej nr 94 

2.  Jerzy Hadryś - z-ca 
Burmistrza Oławy 

Ustny, podczas 
konferencji 

Uszczegółowienie dodania nowego 
przedsięwzięcia priorytetowego 

Budowa obwodnicy Oławy w ciągu 
drogi krajowej nr 94 

3.  Zbigniew Suchyta - 
Burmistrz 
Strzegomia 

Ustny, podczas 
konferencji, 
pisemny 

Dodanie nowego przedsięwzięcia 
priorytetowego 

Budowa obwodnicy Strzegomia w 
ciągu drogi wojewódzkiej nr 374 

4.  Leszek Orpel - 
Burmistrz Miasta 
Jedlina-Zdrój 

Ustny, podczas 
konferencji 

Dodanie nowego przedsięwzięcia 
priorytetowego 

Rewitalizacja linii kolejowej nr 285 

5.  Jacek Włosek - 
Wiceburmistrz 
Wołowa 

Ustny, podczas 
konferencji 

Dodanie nowego przedsięwzięcia 
priorytetowego 

Remont mostu w Ścinawie w ciągu 
DK 36 

6.  Leszek Goliński - 
Urząd Miasta 
Oleśnicy 

Ustny, podczas 
konferencji, 
pisemny 

Dodanie nowego przedsięwzięcia 
priorytetowego 

Budowa obwodnicy Oleśnicy jako 
połączenia dróg wojewódzkich nr 
340 i 451 

7.  Leszek Goliński - 
Urząd Miasta 
Oleśnicy  

Ustny, podczas 
konferencji 

Zmiana nazwy przedsięwzięcia 
priorytetowego 

Rewitalizacja wraz z elektryfikacją 
linii kolejowej nr 181 na odcinku 
Oleśnica Kępno, a nie linii kolejowej 
nr 141  

8.  

Damian Hajduk - 
Zespół Doradców 
ds. transportu (ZDT) 
przy Komisji 
Gospodarki Rady 
Miasta Zielona Góra 

Ustny, podczas 
konferencji 

Dodanie nowego przedsięwzięcia 
priorytetowego 

Rozpoczęcie prac studialnych nad 
projektem pn. "Linia południowa 
kolei dużych prędkości w Polsce" na 
odcinku: Kraków - Wrocław - Zielona 
Góra - Berlin 
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9.  

Tomasz Gabrysiak - 
Naczelnik Wydziału 
Rozwoju i Promocji 
Miasta, Urząd 
Miasta Bolesławiec 

Pisemny 

Poszerzenie zakresu 
przedsięwzięcia priorytetowego 
pn; "Obwodnica Głogowa w ciągu 
DK 12 wraz z nową przeprawą 
mostową" 

Rozszerzenie projektu o odcinek 
drogi krajowej Nr 12 do drogi 
krajowej Nr 3 oraz do drogi 
wojewódzkiej nr 297 i za jej 
pośrednictwem do węzłów na 
autostradach A18 (węzeł Golnice) i 
A4 (węzeł Bolesławiec) i dalej na 
południe z uwzględnieniem budowy 
nowej przeprawy mostowej na rzece 
Bóbr w Bolesławcu w ciągu drogi 
krajowej Nr 94. 

10.  Wanda Ostrowska -    
z-ca Burmistrza 
Dzierżoniowa 

Ustny, podczas 
konferencji 

Dodanie nowego przedsięwzięcia 
priorytetowego 

Budowa drogi ekspresowej S5: 
Wrocław – Kłodzko – granica 
państwa 

11.  

Tomasz Gabrysiak - 
Naczelnik Wydziału 
Rozwoju i Promocji 
Miasta, Urząd 
Miasta Bolesławiec 

Pisemny 
Dodanie nowego przedsięwzięcia 
priorytetowego 

Budowa lądowiska dla helikopterów 
ratowniczych na terenie byłego 
radzieckiego lotniska na terenie 
Gminy Gromadka (dzisiaj obszar 
Krzywa LSSE i tereny inwestycyjne 
Gminy Gromadka). 

12.  

Tomasz Gabrysiak - 
Naczelnik Wydziału 
Rozwoju i Promocji 
Miasta, Urząd 
Miasta Bolesławiec 

Pisemny 
Dodanie nowego przedsięwzięcia 
priorytetowego 

Zaspokojenie najbardziej pilnych 
potrzeb modernizacyjnych 
jednostek Państwowej Straży 
Pożarnej i Policji (dla przykładu 
modernizacji pomieszczeń dla 
zatrzymanych w Komendzie 
Powiatowej w Bolesławcu czy 
zakupu drabiny na podwoziu 
samochodowym dla Komendy 
Powiatowej Straży Pożarnej w 
Bolesławcu). 

13.  Józef Haralewicz - 
Sekretarz Powiatu 
Ząbkowice - Śląskie 

Pisemny 
Dodanie nowego przedsięwzięcia 
priorytetowego 

Budowa zbiornika 
przeciwpowodziowego w Kamieńcu 
Ząbkowickim na rzece Nysie 
Łużyckiej 

14.  

Tomasz Gondek - 
Wiceprezes Zarządu 
Wrocławskiego 
Centrum Badań EIT+ 
sp. z o.o. 
Tomasz Sołowiej 
Wydział Zarządzania 
Funduszami  
Urząd Miejski 
Wrocławia 

Ustny, podczas 
konferencji, 
pisemny 

Dodanie nowego przedsięwzięcia 
priorytetowego 

Lower Silesia Urban - 
LABOLATORIUM MIEJSKICH 
TECHNOLOGII PRZYSZŁOŚCI 

15.  

Tomasz Gondek - 
Wiceprezes Zarządu 
Wrocławskiego 
Centrum Badań EIT+ 
sp. z o.o. 
Tomasz Sołowiej 
Wydział Zarządzania 

Ustny, podczas 
konferencji, 
pisemny 

Dodanie nowego przedsięwzięcia 
priorytetowego 

Utworzenie i rozwój "Centrum 
kompetencji naturalnych surowców 
strategicznych" 
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Funduszami  
Urząd Miejski 
Wrocławia 

16.  
Adam Jezierski - 
Prorektor 
Uniwersytetu 
Wrocławskiego 

Ustny, podczas 
konferencji, 
pisemny 

Dodanie nowego przedsięwzięcia 
priorytetowego 

Centrum Informacji Naukowej 
Uniwersytetu Wrocławskiego przy 
bibliotece Uniwersyteckiej 

17.  

Stanisław Lewiński 
vel Iwański, Dział ds. 
Projektów 
Europejskich, 
Uniwersytet 
Medyczny we 
Wrocławiu 

Pisemny 
Dodanie nowego przedsięwzięcia 
priorytetowego 

Ponadregionalne Centrum 
Zaawansowanych Badań 
Biologicznych (PCZBB) 

18.  Roman Szełemej - 
Prezydent 
Wałbrzycha 

Ustny, podczas 
konferencji, 
pisemny 

Dodanie nowego przedsięwzięcia 
priorytetowego 

Odnowa zdegradowanych obszarów 
miejskich i wiejskich w Gminach 
Aglomeracji Wałbrzyskiej 

19.  Roman Szełemej - 
Prezydent 
Wałbrzycha 

Ustny, podczas 
konferencji, 
pisemny 

Dodanie nowego przedsięwzięcia 
priorytetowego 

Centrum badań surowców 
mineralnych i odnawialnych źródeł 
energii 

20.  Roman Szełemej - 
Prezydent 
Wałbrzycha 

Ustny, podczas 
konferencji, 
pisemny 

Dodanie nowego przedsięwzięcia 
priorytetowego 

Budowa zintegrowanego systemu 
komunikacyjnego Aglomeracji 
Wałbrzyskiej 

21.  

Agnieszka Torzecka - 
Biuro Zarządzania 
Strategicznego, 
Nadzoru 
Właścicielskiego, 
Funduszy 
Europejskich i 
Rozwoju 
Gospodarczego 
Urząd Miejski w 
Wałbrzychu 

Pisemny 
Dodanie nowego przedsięwzięcia 
priorytetowego 

Budowa Centrum Przesiadkowego 
Aglomeracji Wałbrzyskiej wraz z 
modernizacją infrastruktury 
transportu publicznego w ramach 
rozwoju niskoemisyjnego transportu 
miejskiego 

22.  Roman Szełemej - 
Prezydent 
Wałbrzycha 

Ustny, podczas 
konferencji, 
pisemny 

Dodanie nowego przedsięwzięcia 
priorytetowego 

Utworzenie Centrum Kultury 
Aglomeracji Wałbrzyskiej im. 
Wałbrzyskich Górników w ramach 
rewitalizacji społecznej i 
urbanistycznej Śródmieścia 
Wałbrzycha 
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23.  
Daniel Dziadas - 
Wydział Zarządzania 
Funduszami, Urząd 
Miejski Wrocławia 

Pisemny 

Zmiana Fiszki projektowej dla 
przedsięwzięcia priorytetowego pn. 
"Poprawa efektywności 
energetycznej i wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii w 
budynkach publicznych i sektorze 
mieszkaniowym Wrocławskiego 
Obszaru" 

Fiszka po korekcie redakcyjnej 
została dostosowana do treści 
dokumentów przesłanych do MIR - 
czyli do tzw. "fiszek 
niskoemisyjnych" 

24.  

Magdalena 
Koprowska - 
Wydział Zarządzania 
Funduszami  
Departament 
Infrastruktury i 
Gospodarki, Urząd 
Miejski Wrocławia 

Pisemny 

Zmiana opisu podmiotu 
realizującego przedsięwzięcie 
priorytetowe pn. "Poprawa 
efektywności energetycznej i 
wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii w budynkach publicznych i 
sektorze mieszkaniowym 
Wrocławskiego Obszaru" 

Podmiotem realizującym 
przedsięwzięcie nie będzie jedynie 
Miasto Wrocław, ale także inne JST z 
Obszaru WrOF-, czyli JST ZIT WrOF.  

25.  

Leszek Orpel - 
Burmistrz Miasta 
Jedlina-Zdrój  
 
Roman Szełemej - 
Prezydent 
Wałbrzycha 

Ustny, podczas 
konferencji, 
pisemny 

Uzupełnienie przedsięwzięcia 
priorytetowego pn. „Dolnośląskie 
uzdrowiska“ – sektorowy program 
rewitalizacji obszarów 
uzdrowiskowych wraz z budową i 
rozwojem zaplecza badawczego dla 
kreowania innowacyjnych metod 
leczniczych oraz systemu 
nowoczesnych usług medycznych, 
służący wspieraniu aktywności 
zawodowej oraz zdrowemu 
starzeniu się społeczeństwa 

Geotermalny klaster uzdrowiskowy 
Aglomeracji Wałbrzyskiej 

26.  

Zbigniew Piotrowicz 
- Prezes Zarządu – 
Dyrektor Naczelny 
„Uzdrowiska Lądek-
Długopole” S.A. 

Pisemny 

Uzupełnienie przedsięwzięcia 
priorytetowego pn. „Dolnośląskie 
uzdrowiska“ – sektorowy program 
rewitalizacji obszarów 
uzdrowiskowych wraz z budową i 
rozwojem zaplecza badawczego dla 
kreowania innowacyjnych metod 
leczniczych oraz systemu 
nowoczesnych usług medycznych, 
służący wspieraniu aktywności 
zawodowej oraz zdrowemu 
starzeniu się społeczeństwa" 

Ośrodek Długoterminowej Opieki 
Senioralnej 
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27.  

Zbigniew Piotrowicz 
- Prezes Zarządu – 
Dyrektor Naczelny 
„Uzdrowiska Lądek-
Długopole” S.A. 

Pisemny 

Uzupełnienie przedsięwzięcia 
priorytetowego pn. „Dolnośląskie 
uzdrowiska“ – sektorowy program 
rewitalizacji obszarów 
uzdrowiskowych wraz z budową i 
rozwojem zaplecza badawczego dla 
kreowania innowacyjnych metod 
leczniczych oraz systemu 
nowoczesnych usług medycznych, 
służący wspieraniu aktywności 
zawodowej oraz zdrowemu 
starzeniu się społeczeństw" 

Krajowe Centrum Diagnozowania i 
Leczenia Osteoporozy 

28.  

Natalia Bartosz - 
Zakład Psychologii 
Stosowanej i 
Profilaktyki 
Zdrowotnej, KGHM 
CUPRUM sp. z o.o. - 
CBR 

Pisemny 

Uzupełnienie przedsięwzięcia 
priorytetowego pn. „Dolnośląskie 
uzdrowiska“ – sektorowy program 
rewitalizacji obszarów 
uzdrowiskowych wraz z budową i 
rozwojem zaplecza badawczego dla 
kreowania innowacyjnych metod 
leczniczych oraz systemu 
nowoczesnych usług medycznych, 
służący wspieraniu aktywności 
zawodowej oraz zdrowemu 
starzeniu się społeczeństwa" 

Instytut Medycyny Uzdrowiskowej i 
Balneologii  

29.  Leszek Orpel - 
Burmistrz Miasta 
Jedlina-Zdrój 

Pisemny 

Uzupełnienie przedsięwzięcia 
priorytetowego pn. „Dolnośląskie 
uzdrowiska“ – sektorowy program 
rewitalizacji obszarów 
uzdrowiskowych wraz z budową i 
rozwojem zaplecza badawczego dla 
kreowania innowacyjnych metod 
leczniczych oraz systemu 
nowoczesnych usług medycznych, 
służący wspieraniu aktywności 
zawodowej oraz zdrowemu 
starzeniu się społeczeństwa" 

Organizacja systemu opieki 
długoterminowej 

30.  Marek Janikowski - 
wójt Gminy 
Stoszowice 

Ustny, podczas 
konferencji, 
pisemny 

Dodanie nowego przedsięwzięcia 
priorytetowego 

Poprawa dostępności turystycznej 
Sudeckich Warowni wraz z 
rewitalizacją Pomnika Historii 
Twierdzy Srebrna Góra oraz 
Twierdzy Kłodzko 

31.  Wojciech Murdzek - 
Prezydent Świdnicy 

Ustny, podczas 
konferencji 

Dodanie nowego przedsięwzięcia 
priorytetowego 

Renowacja Kościołów Pokoju w 
Jaworze i Świdnicy jako zabytków 
ujętych na liście dziedzictwa 
światowego UNESCO 

32.  Emilian Bera - Radny 
Rady Miejskiej 
Jawora 

Pisemny 
Dodanie nowego przedsięwzięcia 
priorytetowego 

Renowacja Kościołów Pokoju w 
Jaworze i w Świdnicy przykładem 
ratowania świetności należnej 
zabytkom z listy Światowego 
Dziedzictwa UNESCO 
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33.  

Agnieszka Curyło - 
Koordynator ds. 
Funduszy Unijnych, 
Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny we 
Wrocławiu 

Pisemny 
Zmiana fiszki projektowej dla 
ujętego w projekcie Stanowiska 
przedsięwzięcia priorytetowego 

Rozszerzona informacja dla 
przedsięwzięcia priorytetowego pn. 
"Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji 
Innowacyjnej – Wiodący Ośrodek 
Medycyny Środowiskowej I 
Regeneracyjnej" 

34.  

Agnieszka Curyło - 
Koordynator ds. 
Funduszy Unijnych, 
Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny we 
Wrocławiu 

Pisemny 
Zmiana zakresu przedsięwzięcia 
priorytetowego 

Realizacja przedsięwzięcia 
priorytetowego pn. "Dolnośląski 
Ośrodek Medycyny Innowacyjnej" 
bez dodatkowego komponentu 
"Dolnośląskie Centrum 
Innowacyjnej Medycyny Sercowo-
Naczyniowej"  

35.  

Anna Skupińska 
Z-ca Naczelnika 
Wydziału 
Infrastruktury 
Urząd Miejski w 
Lubinie 

Pisemny 
Dodanie nowego przedsięwzięcia 
priorytetowego 

,,Regionalne Centrum Przygotowań 
Olimpijskich w Lubinie”  

UWAGI OGÓLNE 

36.  Marcin Orzeszek - 
Burmistrz Ząbkowic 
Śląskich 

Ustny, podczas 
konferencji 

Rozszerzenie zakresu obszaru tematycznego: gospodarka niskoemisyjna i 
energetyka oraz rewitalizacja o miasta powiatowe 

37.  Wojciech Murdzek - 
Prezydent Świdnicy 

Ustny, podczas 
konferencji 

Konieczność doprecyzowania kryteriów wyboru przedsięwzięć 
priorytetowych w ramach obszaru tematycznego: rewitalizacja 

38.   Marek Piorun - 
Burmistrz 
Dzierżoniowa 

Pisemny 
Zmiana zapisów dotyczących obszaru tematycznego: gospodarka 
niskoemisyjna           i energetyka, tak aby istniała możliwość 
dofinansowania rozwoju transportu miejskiego w regionie 

39.  Marek Piorun - 
Burmistrz 
Dzierżoniowa 

Pisemny 
Konieczność doprecyzowania zasad partycypacji miast regionu w 
przedsięwzięciu priorytetowym dotyczącym recyclingu przestrzeni w 
miastach 

40.   Marek Piorun - 
Burmistrz 
Dzierżoniowa 

Pisemny 

Możliwość rozszerzenia skorzystania z dofinansowania przez inne 
jednostki niż WrOF ze środków przewidzianych na przedsięwzięcie 
priorytetowe pn." Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystania 
odnawialnym źródeł energii w budynkach publicznych i sektorze 
mieszkaniowym" 

41.  
Adam Jezierski - 
Prorektor 
Uniwersytetu 
Wrocławskiego 

Ustny, podczas 
konferencji, 
pisemny 

Zmiana koncepcji MNiSW odnoście kierunków zamawianych 
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42.  

Magdalena Tybel-
Lorenz - Biuro 
Projektów 
Starostwo 
Powiatowe we 
Wrocławiu 

Pisemny 

Rozszerzenie terytorialne - WROF-u poprzez określenie - jaki obszar 
obejmuje WROF - uwzględniając, jako priorytet obszar Powiatu 
Wrocławskiego dla przedsięwzięcia priorytetowego pn. Poprawa 
efektywności energetycznej                       i wykorzystywania odnawialnych 
źródeł energii w budynkach publicznych i sektorze 

43.  

Magdalena Tybel-
Lorenz - Biuro 
Projektów 
Starostwo 
Powiatowe we 
Wrocławiu 

Pisemny 

Czy w ramach przedsięwzięcia priorytetowego pn. "Standaryzacja cyfrowa 
oraz modernizacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów 
wchodzących w skład Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego" 
Powiat Wrocławski może być Beneficjentem środków europejskich w 
ramach PO PC na realizację projektu z obszaru „Budowy Infrastruktury 
Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego " o wartości 10 000 000 zł w tym 
budowy  
Infrastruktury Informacji Przestrzennej dla WROF-u?  

44.  

Tomasz Gabrysiak - 
Naczelnik Wydziału 
Rozwoju i Promocji 
Miasta, Urząd 
Miasta Bolesławiec 

Pisemny 

W obszarze tematycznym Środowisko – Bezpieczeństwo brak zapisów 
dotyczących zadań, które w kompleksowy sposób rozwiązywałyby 
problemy gospodarki ściekowej, w tym np. objęcie projektem zadań 
związanych z rozdzieleniem kanalizacji ściekowej i deszczowej, co nadal 
jest istotnym problemem większości miast i gmin na Dolnym Śląsku. 

45.  

Tomasz Gabrysiak - 
Naczelnik Wydziału 
Rozwoju i Promocji 
Miasta, Urząd 
Miasta Bolesławiec 

Pisemny 

W obszarze tematycznym rewitalizacja nie zawarto definicji lub 
enumeratywnego wymienienia miast o znaczeniu regionalnym. Brak 
wskazania, które to miasta zostały uznane za mające znaczenie 
regionalne, może budzić wątpliwości przy wdrażaniu zapisów kontraktu. 

46.  

Tomasz Gabrysiak - 
Naczelnik Wydziału 
Rozwoju i Promocji 
Miasta, Urząd 
Miasta Bolesławiec 

Pisemny 

Dokument nie zawiera odniesienia do przedłożonych Zarządowi 
Województwa projektów planowanych do realizacji na obszarze 
Zachodniego Obszaru Integracji            i finansowanych ze środków 
krajowych. 

 
Po przeprowadzonej analizie i podsumowaniu zgłoszonych uwag i opinii zaproponowano następujące 

zmiany w projekcie Stanowiska Negocjacyjnego Samorządu Województwa Dolnośląskiego: 

 uzupełnienie przedsięwzięcia priorytetowego pn. „Budowa obwodnic Milicza w ciągu Drogi 

Krajowej nr 15” o dodatkowy zakres obejmujący budowę obwodnicy Oławy w ciągu drogi 

krajowej nr 94, 

 rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia priorytetowego pn. „Budowa obwodnicy Trzebnicy                 

w ciągu drogi krajowej nr 15”, 

 uzupełnienie Stanowiska o nowe przedsięwzięcie priorytetowe pn. Utworzenie i rozwój 

„Centrum kompetencji naturalnych surowców strategicznych”. Adaptacja istniejącej 

infrastruktury badawczej oraz doposażenia w aparaturę specjalistyczną, 

 uzupełnienie Stanowiska o nowe przedsięwzięcie priorytetowe pn. „Ponadregionalne Centrum 

Zaawansowanych Badań Biologicznych (PCZBB)”, 

 rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia priorytetowego pn.” HTI – Cyfrowy Wrocław”, 
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 uzupełnienie Stanowiska o nowe przedsięwzięcie priorytetowe pn. „Urban Labs - Laboratorium 

miejskich technologii przyszłości”, 

 uzupełnienie Stanowiska o nowe przedsięwzięcie priorytetowe pn. „Centrum Informacji 

Naukowej przy  Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu”, 

 korekta redakcyjna karty projektowej dla przedsięwzięcia priorytetowego pn. „"Poprawa 

efektywności energetycznej  i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach 

publicznych i sektorze mieszkaniowym Wrocławskiego Obszaru", polegająca na jej dostosowaniu 

do treści dokumentów przesłanych do MIR, oraz doprecyzowaniu podmiotu realizującego 

przedsięwzięcie, 

 rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia priorytetowego pn. „Modernizacja Opery Wrocławskiej 

wraz z dostosowaniem do nowych funkcji”, 

 doprecyzowanie zakresu przedsięwzięcia priorytetowego pn. „Dolnośląskie uzdrowiska“ – 

sektorowy program rewitalizacji obszarów uzdrowiskowych wraz z budową i rozwojem zaplecza 

badawczego dla kreowania innowacyjnych metod leczniczych oraz systemu nowoczesnych usług 

medycznych, służący wspieraniu aktywności zawodowej oraz  zdrowemu starzeniu się 

społeczeństwa”, 

 uzupełnienie Stanowiska o nowe przedsięwzięcie priorytetowe pn. „Renowacja Kościołów 

Pokoju w Jaworze i Świdnicy”, 

 uzupełnienie Stanowiska o nowe przedsięwzięcie priorytetowe pn. „Ograniczenie niskiej emisji 

poprzez rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz termomodernizację budynków 

użyteczności publicznej i budynków mieszkaniowych w miastach na terenie Dolnego Śląska”, 

 korekta redakcyjna tytułu przedsięwzięcia priorytetowego pn. „Rewitalizacja wraz                                  

z elektryfikacją linii kolejowej nr 181 na odcinku Oleśnica Kępno”, polegająca na zmianie numeru 

linii kolejowej, 

 zmiana karty projektowej dla przedsięwzięcia priorytetowego pn. „Dolnośląskie Centrum 

Rehabilitacji Innowacyjnej – Wiodący Ośrodek Medycyny Środowiskowej I Regeneracyjnej”,               

z uwagi na rozszerzenie informacji dotyczącej przedmiotowego przedsięwzięcia, 

 rozdzielenie przedsięwzięcia priorytetowego pn. „Dolnośląskie Centrum Medycyny 

Innowacyjnej” na dwa oddzielnie realizowane przedsięwzięcia: 

- Dolnośląski Ośrodek Medycyny Innowacyjnej, 

- Dolnośląskie Centrum Innowacyjnej Medycyny Sercowo-Naczyniowej, 

 uzupełnienie Stanowiska o nowe przedsięwzięcie priorytetowe pn. „Regionalne Centrum Sportu 

przygotowań olimpijczyków”. 

 

 


