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Sprawozdanie 
z przebiegu 
i wyników 
konsultacji 
projektu
„Strategii Rozwoju Gminy 
Bogatynia na lata 2021-2027”



Działając na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) oraz uchwały nr L/333/20 Rady Miejskiej 
w Bogatyni z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii 
Rozwoju Gminy Bogatynia na lata 2021-2027 oraz w sprawie szczegółowego trybu 
i harmonogramu opracowania projektu strategii rozwoju gminy, w tym trybu konsultacji, 
o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju, przedstawiam niniejsze sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu
„Strategii Rozwoju Gminy Bogatynia na lata 2021-2027”:

1. Przedmiot konsultacji: „Strategia Rozwoju Gminy Bogatynia na lata 2021-2027”
2. Podstawa prawna przeprowadzenia konsultacji: Uchwała nr L/333/20 Rady

Miejskiej w Bogatyni z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do opracowania
Strategii Rozwoju Gminy Bogatynia na lata 2021-2027 oraz w sprawie szczegółowego
trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii rozwoju gminy, w tym trybu
konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju.

3. Cel konsultacji: poznanie opinii i uwag mieszkańców Gminy Bogatynia, sąsiednich
gmin i ich związków, partnerów społecznych i gospodarczych oraz Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz uzyskanie informacji zwrotnej dotyczącej
poszczególnych zapisów dokumentu, w tym uwzględnienie w nim potrzeb i oczekiwań
grupy adresatów.

4. Termin konsultacji: 21.02.2022-28.03.2022.
5. Podmiot przeprowadzający konsultacje: Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia
6. Formy przeprowadzenia konsultacji: pisemne wyrażenie opinii, uwag i propozycji

na załączonym Formularzu przekazanym osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
w Bogatyni, ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia, lub przesłanym pocztą na adres
Urzędu bądź zeskanowanym dokumencie przesłanym za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres e-mail: michal.andrzejewski@bogatynia.pl, a także wyrażenie
opinii, uwag i propozycji podczas spotkania konsultacyjnego, które odbyło się
w formule spotkania online w dniu 2 marca 2022 r. o godzinie 15:00.

7. Informacja o sposobie promowania konsultacji: ogłoszenie o konsultacjach
społecznych na oficjalnej stronie internetowej Miasta i Gminy Bogatynia z załączeniem
pliku z projektem Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Bogatynia na lata 2021-2027
i formularzem zgłaszania uwag, opinii, propozycji zmian, a także: umieszczenie posta
informacyjnego na oficjalnym fanpage’u Miasta i Gminy Bogatynia na serwisie
Facebook, umieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta
i Gminy w Bogatyni, wywieszenie plakatów promujących konsultacje na słupach
ogłoszeniowych na terenie całej Gminy, na tablicach ogłoszeń sołectw, w budynkach
szkół i przedszkoli, a także przesłanie informacji o konsultacjach do wszystkich
podmiotów zaangażowanych wcześniej w prace nad Strategią (jednostki organizacyjne
Gminy, spółki gminne, organizacje społeczne z terenu Gminy) i do Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.



8. Informacja o uczestnikach konsultacji: w toku konsultacji społecznych przesłano 
6 formularzy, uzupełnionych przez 5 osób lub instytucji. Zgłoszonych zostało łącznie 
29 uwag. 



9. Ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem:  

Lp. 
Część dokumentu, 
do którego odnosi 

się uwaga 
Treść uwagi Propozycja zmiany 

Rozstrzygnięcie/ 
stanowisko 

gminy 
Uzasadnienie  

1. 

Cześć 1 / rozdział 2 
strona 86 
 
Cześć 3 / rozdział 
3/ strona 16 

Zgodnie ze Statutem Biblioteki 
Publicznej w Bogatyni nastąpiła zmiana 
pełnej nazwy placówki w roku 2021 

Nowa pełna nazwa: Biblioteka Publiczna 
Miasta i Gminy w Bogatyni im. Polskich 
Noblistów. Proszę o zmianę w dokumencie. 

Uwzględniono Poprawiono zapis. 

2. 

CZĘŚĆ I: STAN I 
WYZWANIA 
ROZWOJOWE 
GMINY 
BOGATYNIA 1. 

 
Wnioski z diagnozy 
sytuacji 
przestrzennej 

 
Str.8 
 

Planowanie i zagospodarowanie 
przestrzenne: 
Wnioski:  
− przeważający obszar Gminy Bogatynia 
położony jest w granicach Kotliny 
Turoszowskiej, stanowiącej przykład 
kotliny śródgórskiej o nieco falistym 
dnie i niewielkich deniwelacjach,  
− na jej obecny krajobraz oraz 
prowadzoną politykę planowania i 
zagospodarowania przestrzennego 
dominujący wpływ ma prowadzone w 
tym rejonie wydobycie węgla brunatnego 
(Kopalnia Węgla Brunatnego Turów) 
oraz działalność Elektrowni Turów,  
− eksploatacja węgla brunatnego 
spowodowała na obszarze Gminy 
powstanie głębokich wyrobisk oraz 
wysokich hałd płonnego urobku. Trwałą 
część jej krajobrazu stanowi obecnie 
zalesione i poddane rekultywacji byłe 
zwałowisko zewnętrzne kopalni, 
 − przyszłe działania w zakresie 
planowania i zagospodarowania 
przestrzennego Gminy powinny 
uwzględniać możliwość rekultywacji i 
ponownego zagospodarowania terenów 
pokopalnianych na cele komercyjne, 

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne: 
Wnioski:  
− przeważający obszar Gminy Bogatynia 
położony jest w granicach Kotliny 
Turoszowskiej, stanowiącej przykład kotliny 
śródgórskiej o nieco falistym dnie i 
niewielkich deniwelacjach,  
− na jej obecny krajobraz oraz prowadzoną 
politykę planowania i zagospodarowania 
przestrzennego dominujący wpływ ma 
prowadzone w tym rejonie wydobycie węgla 
brunatnego (Kopalnia Węgla Brunatnego 
Turów) oraz działalność Elektrowni Turów,  
− eksploatacja węgla brunatnego 
spowodowała na obszarze Gminy powstanie 
głębokich wyrobisk oraz wysokich hałd 
płonnego urobku. Trwałą część jej krajobrazu 
stanowi obecnie zalesione i poddane 
rekultywacji byłe zwałowisko zewnętrzne 
kopalni, 
− przyszłe działania w zakresie planowania I 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
powinny uwzględniać możliwość rekultywacji 
i ponownego zagospodarowania terenów 
pokopalnianych na cele komercyjne, 
niekomercyjne, turystyczne lub rekreacyjne 
(w szczególności terenów byłego zwałowiska 
zewnętrznego KWB) oraz minimalizowanie 

Uwzględniono Dodano zapis. 



niekomercyjne, turystyczne lub 
rekreacyjne (w szczególności terenów 
byłego zwałowiska zewnętrznego KWB) 
oraz minimalizowanie negatywnych 
aspektów funkcjonowania kompleksu 
górniczo energetycznego Turów na życie 
mieszkańców. 

negatywnych aspektów funkcjonowania 
kompleksu górniczo energetycznego Turów 
na życie mieszkańców. 
- Działania industrialne na terenie Gminy 
spowodowały całkowity zanik i degradację 
miejscowości takich jak Opolno Zdrój, 
Zatonie, Wigancice Żytawskie i Wyszków, 

3. 

Infrastruktura i 
środowisko: 

 
Str. 12 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Str.13 

Wnioski: 
-w związku z rosnącą liczbą inwestycji 
budowlanych na terenie Gminy, zarówno 
mieszkaniowych jak i inwestycyjnych, w 
przyszłości konieczna będzie dalsza 
rozbudowa systemu wodno-
kanalizacyjnego na jej terenie, 
uwzględniająca nowe tereny 
zainwestowania, w szczególności w 
rejonie Markocic oraz w Jasnej Górze, w 
których dostrzega się najintensywniejszy 
rozwój zabudowy, 
 
 
-dla możliwości przyszłego 
bezpiecznego i stabilnego dostępu 
mieszkańców Gminy Bogatynia do 
zasobów wody pitnej, konieczne jest 
podjęcie działań w zakresie budowy 
nowych jej ujęć 

Wnioski: 
w związku z rosnącą liczbą inwestycji 
budowlanych na terenie Gminy, zarówno 
mieszkaniowych jak i inwestycyjnych, w 
przyszłości konieczna będzie dalsza 
rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego 
na jej terenie, uwzględniająca nowe tereny 
zainwestowania, w szczególności w rejonie 
Markocic, Jasnej Górze, w których dostrzega 
się najintensywniejszy rozwój zabudowy oraz 
w dzielnic Zatonia, Trzcinca, Wolanowa i 
Wigancic Żytawskich  
-dla możliwości przyszłego bezpiecznego i 
stabilnego dostępu mieszkańców Gminy 
Bogatynia do zasobów wody pitnej, konieczne 
jest podjęcie działań w zakresie budowy 
nowych jej ujęć i odtworzenie istniejącego 
(zdegradowanego)  ujęcia wody pitnej w 
Wigancicach Żytawskich 

Nie uwzględniono 
W najbliższym czasie 
Gmina nie planuje tego typu 
działań. 

4.  

CEL 
STRATEGICZNY 
II 

 
Wykorzystanie 
potencjałów Gminy 
w procesie 
zrównoważonego i 
trwałego rozwoju 
gospodarczego 

 
Str.27 

Wzrost znaczenia lokalnego dziedzictwa 
historycznego i kulturowego 
 
1. Rewitalizacja zabytków na 
terenie Gminy  
2. Utworzenie muzeum 
regionalnego domów przysłupowych  
3. Regulacje prawa lokalnego w 
zakresie estetyki miast 

Wzrost znaczenia lokalnego dziedzictwa 
historycznego i kulturowego 
 
1. Rewitalizacja zabytków na terenie 
Gminy  
2. Utworzenie muzeum regionalnego 
domów przysłupowych  
3. Regulacje prawa lokalnego w 
zakresie estetyki miast 
4. Utworzenie Centrum informacji o 
domach przysłupowych 

Nie uwzględniono 

W ramach niniejszego celu 
zaplanowano działanie pn. 
„utworzenie muzeum 
regionalnego domów 
przysłupowych”, które 
będzie skupiać działania w 
tym zakresie. Takie 
Centrum może działać 
również w ramach muzeum. 



 

5. 

CEL 
STRATEGICZNY 
III: Rozwój 
świadczonych usług 
społecznych 
determinantą 
wzrostu 
atrakcyjności 
Gminy 
Str.31 

3.3. Wzmocnienie kapitału 
społecznego na obszarze Gminy 
Bogatynia 
1. Utworzenie Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku 
2. Rozszerzenie działalności świetlic 
wiejskich  
3. Rozszerzenie oferty kulturalnej na 
terenie Gminy  
4. Budowa nowej ogólnodostępnej 
infrastruktury turystyczne 
5. Wzmocnienie współpracy gminnych 
instytucji z organizacjami  
    pozarządowymi (wsparcie 
profesjonalizacji lokalnego sektora  
    NGO)  
6.Stworzenie warunków do rozwoju 
budownictwa  
   mieszkaniowego, w tym rozwój 
odpowiedniej infrastruktury   
7.Aktywizacja i integracja społeczna 
mieszkańców  
8. Poprawa stanu technicznego mieszkań 
komunalnych 

3.3. Wzmocnienie kapitału społecznego na 
obszarze Gminy Bogatynia 
1.Utworzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku  
2. Rozszerzenie działalności świetlic 
wiejskich  
3. Rozszerzenie oferty kulturalnej na terenie 
Gminy  
4. Budowa nowej ogólnodostępnej 
infrastruktury turystyczne 
5. Wzmocnienie współpracy gminnych 
instytucji z organizacjami  
    pozarządowymi (wsparcie profesjonalizacji 
lokalnego sektora  
    NGO)  
6.Stworzenie warunków do rozwoju 
budownictwa  
   mieszkaniowego, w tym rozwój 
odpowiedniej infrastruktury   
7.Aktywizacja i integracja społeczna 
mieszkańców  
8. Poprawa stanu technicznego mieszkań 
komunalnych 
9. Utworzenie Punktu Informacji 
Transformacji Węglowej 

Nie uwzględniono 

W najbliższym czasie 
Gmina nie planuje tego typu 
działań. 

6. 

Model struktury 
funkcjonalno-
przestrzennej 
Str.33 

układ osadniczy zabudowy wiejskiej i 
osiedlowej (wsie Krzewina, 
Lutogniewice, Bratków, Posada, 
Działoszyn, Wyszków, Wolanów, 
Opolno Zdrój, Jasna Góra, Sieniawka, 
Porajów, Kopaczów), 

Model struktury funkcjonalno-przestrzennej: 
układ osadniczy zabudowy wiejskiej i 
osiedlowej (wsie Krzewina, Lutogniewice, 
Bratków, Posada, Działoszyn, Wyszków, 
Wolanów, Wigancice Żytawskie,  Opolno 
Zdrój, Jasna Góra, Sieniawka, Porajów, 
Kopaczów), 

Uwzględniono Dodano zapis. 

7. 

Model struktury 
funkcjonalno-
przestrzennej 
Str.33 

Wiejski układ osadniczy na terenie 
Gminy obejmuje: 
wielofunkcyjne układy ruralistyczne z 
zachowanym pierwotnym 
rozplanowaniem położone w jej 
północnej części, z Działoszynem jako 
wyróżniającym się ośrodkiem (pozostałe 

Wiejski układ osadniczy na terenie Gminy 
obejmuje: 
wielofunkcyjne układy ruralistyczne z 
zachowanym pierwotnym rozplanowaniem 
położone w jej północnej części, z 
Działoszynem jako wyróżniającym się 
ośrodkiem (pozostałe wsie: Krzewina, 

Uwzględniono Dodano zapis. 



wsie: Krzewina, Lutogniewice, Bratków, 
Posada, Wyszków, Wolanów), 

Lutogniewice, Bratków, Posada, Wigancice 
Żytawskie, Wyszków, Wolanów), 

8. 

Ustalenia i 
rekomendacje w 
zakresie 
kształtowania i 
prowadzenia 
polityki 
przestrzennej  
Str.36 

następować będzie utrzymanie oraz 
odnowa charakteru i skali układów 
przestrzennych wsi Działoszyn, Bratków, 
Posada, Krzewina, Lutogniewice, 
Wolanów, Wyszków, jak i położonych 
na terenie miasta ruralistycznych 
układów dawnych wsi Trzciniec i 
Zatonie z dopuszczeniem ograniczonego 
obszarowo ich rozwoju przestrzennego 

Ustalenia i rekomendacje w zakresie 
kształtowania i prowadzenia polityki 
przestrzenne: następować będzie utrzymanie 
oraz odnowa charakteru i skali układów 
przestrzennych wsi Działoszyn, Bratków, 
Posada, Krzewina, Lutogniewice, Wolanów, 
Wyszków, Wigancice Żytawskie jak i 
położonych na terenie miasta ruralistycznych 
układów dawnych wsi Trzciniec i Zatonie z 
dopuszczeniem ograniczonego obszarowo ich 
rozwoju przestrzennego 

Uwzględniono Dodano zapis. 

9. 

Ustalenia i 
rekomendacje w 
zakresie 
kształtowania i 
prowadzenia 
polityki 
przestrzennej  
Str.36 

4. Ustalenia i rekomendacje w zakresie 
kształtowania i prowadzenia polityki 
przestrzennej 
 
-zagospodarowanie terenów Bogatyni 
odbywać się będzie poprzez jej rozwój 
przestrzenny oraz intensyfikację i 
odnowę przestrzeni miejskiej 
(rewitalizację, przekształcenia) z 
równoczesnym uczytelnieniem i 
uporządkowaniem jej struktur 
funkcjonalno-przestrzennych,  
− nowe centrum miasta zostanie 
wykształcone na bazie historycznej 
struktury przestrzennej oraz na terenach 
odzyskanych w wyniku rehabilitacji 
obszarów poprzemysłowych i 
kolejowych,  
− następować będzie utrzymanie oraz 
odnowa charakteru i skali układów 
przestrzennych wsi Działoszyn, Bratków, 
Posada, Krzewina, Lutogniewice, 
Wolanów, Wyszków, jak i położonych 
na terenie miasta ruralistycznych 
układów dawnych wsi Trzciniec i 

4. Ustalenia i rekomendacje w zakresie 
kształtowania i prowadzenia polityki 
przestrzennej 
 
-zagospodarowanie terenów Bogatyni 
odbywać się będzie poprzez jej rozwój 
przestrzenny oraz intensyfikację i odnowę 
przestrzeni miejskiej (rewitalizację, 
przekształcenia) z równoczesnym 
uczytelnieniem i uporządkowaniem jej 
struktur funkcjonalno-przestrzennych,  
− nowe centrum miasta zostanie wykształcone 
na bazie historycznej struktury przestrzennej 
oraz na terenach odzyskanych w wyniku 
rehabilitacji obszarów poprzemysłowych i 
kolejowych,  
− następować będzie utrzymanie oraz odnowa 
charakteru i skali układów przestrzennych wsi 
Działoszyn, Bratków, Posada, Krzewina, 
Lutogniewice, Wolanów, Wyszków, 
Wigancice Żytawskie jak i położonych na 
terenie miasta ruralistycznych układów 
dawnych wsi Trzciniec i Zatonie z 
dopuszczeniem ograniczonego obszarowo ich 
rozwoju przestrzennego,  

Uwzględniono w 
części 

Dodano zapis w części 
„Wigancice Żytawskie”. 
Pozostała część 
proponowanych zmian 
zawiera się w 
uwzględnionym zapisie i 
dodatkowo została 
przeniesiona do celu 
operacyjnego 2.2. 



Zatonie z dopuszczeniem ograniczonego 
obszarowo ich rozwoju przestrzennego,  
− zespół wsi Porajów – Sieniawka – 
Kopaczów podlegać będzie znacznej 
transformacji struktur przestrzennych, 
dopuszczającej rozwój zabudowy, 
intensyfikację istniejącego 
zagospodarowania jako w pełni 
wykształconego obszaru 
wielofunkcyjnego (funkcje mieszkalne, 
wypoczynkowe, gospodarcze, obsługa 
transportu transgranicznego ze 
szczególnym uwzględnieniem drogi 
Zittau – Sieniawka – Hradek nad Nisou) 
u zbiegu trzech granic, 
 − tereny zajmowane przez Elektrownię 
Turów oraz tereny związane z 
eksploatacją węgla brunatnego podlegać 
będą rehabilitacji, przekształceniu oraz 
(odpowiedniemu do potrzeb) 
powiększeniu, − wykształcenie i 
uczytelnienie docelowego zasięgu 
obszaru rolniczo-przyrodniczego (jako 
terenów otwartych) z nowym 
zagospodarowaniem obejmującym 
między innymi: obiekty infrastruktury 
technicznej, obiekty budowlane 
wytwarzające energię z OZE (farmy 
wiatrowe, zespoły ogniw 
fotowoltaicznych) oraz inne,  
− ukształtowanie układu 
komunikacyjnego na drodze jego 
modernizacji, przebudowy i rozbudowy 
uwzględniającej funkcje transgraniczne, 
gospodarcze i potrzeby rozwoju układu 
osadniczego 

- Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni 
wsi Wigancice Żytawskie dopuszczającej 
odbudowę budownictwa jednorodzinnego 
oraz obsługę ruchu turystyczno-
rekreacyjnego. Wsparcie procesu 
odbudowy drogi powiatowej oraz obsługa 
transgranicznego transportu na odcinku 
Wyszków - Wigancice Żytawskie – Viśniova 
(Cz) 
- zespół wsi Porajów – Sieniawka – 
Kopaczów podlegać będzie znacznej 
transformacji struktur przestrzennych, 
dopuszczającej rozwój zabudowy, 
intensyfikację istniejącego zagospodarowania 
jako w pełni wykształconego obszaru 
wielofunkcyjnego (funkcje mieszkalne, 
wypoczynkowe, gospodarcze, obsługa 
transportu transgranicznego ze szczególnym 
uwzględnieniem drogi Zittau – Sieniawka – 
Hradek nad Nisou) u zbiegu trzech granic, 
 − tereny zajmowane przez Elektrownię 
Turów oraz tereny związane z eksploatacją 
węgla brunatnego podlegać będą rehabilitacji, 
przekształceniu oraz (odpowiedniemu do 
potrzeb) powiększeniu, − wykształcenie i 
uczytelnienie docelowego zasięgu obszaru 
rolniczo-przyrodniczego (jako terenów 
otwartych) z nowym zagospodarowaniem 
obejmującym między innymi: obiekty 
infrastruktury technicznej, obiekty budowlane 
wytwarzające energię z OZE (farmy 
wiatrowe, zespoły ogniw fotowoltaicznych) 
oraz inne,  
− ukształtowanie układu komunikacyjnego na 
drodze jego modernizacji, przebudowy i 
rozbudowy uwzględniającej funkcje 
transgraniczne, gospodarcze i potrzeby 
rozwoju układu osadniczego 



10. 

Ustalenia i 
rekomendacje w 
zakresie 
kształtowania i 
prowadzenia 
polityki 
przestrzennej  
Str.43 

Tabela 2. Ustalenia dla gmin w zakresie 
zasad ich zagospodarowania 
przestrzennego – Gmina Bogatynia 
 
1.2. Zapobieganie peryferyzacji 
ośrodków i obszarów zagrożonych 
marginalizacją  
 
Zachowanie rezerw terenowych pod 
nowe drogowe, rowerowe i piesze 
przeprawy mostowe na Nysie Łużyckiej 
w celu poprawy wzajemnej dostępności 
miejscowości transgranicznych po 
polskiej i niemieckiej stronie 

Tabela 2. Ustalenia dla gmin w zakresie zasad 
ich zagospodarowania przestrzennego – 
Gmina Bogatynia 
 
1.2. Zapobieganie peryferyzacji ośrodków i 
obszarów zagrożonych marginalizacją  
 
Zachowanie rezerw terenowych pod nowe 
drogowe, rowerowe i piesze przeprawy 
mostowe na Nysie Łużyckiej w celu poprawy 
wzajemnej dostępności miejscowości 
transgranicznych po polskiej i niemieckiej 
stronie 
 
Uwzględnienie wtórnego zasiedlenia wsi 
Wigancice Żytawskie odbudowa 
zdegradowanej linii wodociągowej i 
nawierzchni drogowej na odcinku 
Wyszków-Wigancice-Viśniova (Cz).  
Odbudowa infrastruktury technicznej 
przynależnej dla przestrzeni wiejskich.   
Uwzględnienie budowy domów 
jednorodzinnych i obiektów do obsługi 
ruchu turystycznego- rekreacyjnego 
 

Uwzględniono w 
części 

Dodano kierunek działania 
do celu operacyjnego 2.2.: 
„Wsparcie merytoryczne i 
formalne lokalnej 
społeczności w 
podejmowanych przez nią 
działaniach na rzecz 
rewitalizacji zdegradowanej 
przestrzeni wsi Wigancice 
Żytawskie dopuszczającej 
odbudowę budownictwa 
jednorodzinnego oraz 
obsługę ruchu turystyczno-
rekreacyjnego”. Tabela 2 
wskazuje postulaty 
wymienione w Planie 
zagospodarowania 
przestrzennego 
województwa 
dolnośląskiego kierowane 
dla Gminy Bogatynia. 

11. 

Ustalenia i 
rekomendacje w 
zakresie 
kształtowania i 
prowadzenia 
polityki 
przestrzennej  
Str.44 

Tabela 2. Ustalenia dla gmin w zakresie 
zasad ich zagospodarowania 
przestrzennego – Gmina Bogatynia 
 
3.2. Zapewnienie warunków dla 
wyposażenia terenów zurbanizowanych 
w urządzenia i systemy umożliwiające 
dostarczanie wody i odbiór ścieków oraz 
zagospodarowanie odpadów 
Uwzględnienie inwestycji celu 
publicznego o znaczeniu ponadlokalnym 
w zakresie modernizacji obiektów i 
urządzeń części ściekowej w Bogatyni 
oraz lokalnej oczyszczalni ścieków, 

Tabela 2. Ustalenia dla gmin w zakresie zasad 
ich zagospodarowania przestrzennego – 
Gmina Bogatynia 
 
3.2. Zapewnienie warunków dla wyposażenia 
terenów zurbanizowanych w urządzenia i 
systemy umożliwiające dostarczanie wody i 
odbiór ścieków oraz zagospodarowanie 
odpadów 
Uwzględnienie inwestycji celu publicznego 
o znaczeniu ponadlokalnym w zakresie 
modernizacji obiektów i urządzeń części 
ściekowej w Bogatyni oraz lokalnej 
oczyszczalni ścieków, modernizacji 

Uwzględniono w 
części 

Dodano kierunek działania 
do celu operacyjnego 2.2.: 
„Wsparcie merytoryczne i 
formalne lokalnej 
społeczności w 
podejmowanych przez nią 
działaniach na rzecz 
rewitalizacji zdegradowanej 
przestrzeni wsi Wigancice 
Żytawskie dopuszczającej 
odbudowę budownictwa 
jednorodzinnego oraz 



modernizacji obiektów i urządzeń części 
ściekowej – oczyszczalnia Sieniawka, 
modernizacji istniejącego MBP poprzez 
wykonanie zamknięcia (w hali) części 
mechanicznej instalacji oraz 
rekultywacja składowiska odpadów w 
Bogatyni. 

obiektów i urządzeń części ściekowej – 
oczyszczalnia Sieniawka, modernizacji 
istniejącego MBP poprzez wykonanie 
zamknięcia (w hali) części mechanicznej 
instalacji oraz rekultywacja składowiska 
odpadów w Bogatyni. 
Uwzględnienie transgranicznej (PL/Cz)  
inwestycji celu publicznego w zakresie 
budowy wodociągu ze wsi Wyszków do 
Wolanowa, Wigancic Żytawskich  i 
Viśniowej (Cz i zamienne odprowadzenie 
ścieków do Czech z Wolanowa i Wigancic 
Żytawskich 

obsługę ruchu turystyczno-
rekreacyjnego”. Tabela 2 
wskazuje postulaty 
wymienione w Planie 
zagospodarowania 
przestrzennego 
województwa 
dolnośląskiego kierowane 
dla Gminy Bogatynia. 

12. Pkt 2. Str. 11. 

„z uwagi na powyższe, działania Gminy 
w zakresie rynku pracy powinny obecnie 
koncentrować się na wsparciu rozwoju 
nowych branż gospodarki oraz 
powstawaniu działalności w mniejszym 
stopniu powiązanym z 
funkcjonowaniem kopalni i elektrowni 
Turów, 

„Nowe branże i działalności nie powinny być 
już w żadnym stopniu powiązane z 
funkcjonowaniem kopalni i elektrowni Turów, 
ze względu na to, że kompleks ten w ciągu 
najbliższych kilku czy kilkunastu lat będzie 
zamykany. Nie należy opierać nowych 
działalności o jego funkcjonowanie. Fragment 
ten powinien być zmieniony na: -„ … 
wsparciu rozwoju nowych branż gospodarki 
oraz powstawaniu działalności 
niepowiązanych z funkcjonowaniem 
kompleksu Turów”.  

Uwzględniono w 
części 

Dodano zapis: „które z 
sukcesem będą mogły 
funkcjonować również po 
zaprzestaniu działalności 
kopalni”. 

13. Pkt 2, Str. 23 

Kierunki działań – 4. Budowa nowych 
miejsc postojowych. Budowanie 
parkingów stoi w sprzeczności z 
adaptacją miast do zmian klimatu. Duże 
zabetonowane przestrzenie szybko się 
nagrzewają i sprawiają, że w okresie 
letnim takie miejsca niezwykle 
niekorzystnie wpływają na bilans cieplny 
miasta i okolicy. Należy unikać 
budowania parkingów i zazieleniać takie 
miejsca. 

Należy wykreślić to działanie. Nie uwzględniono 

Brak miejsc parkingowych 
w mieście jest dużym 
problemem dla 
mieszkańców. 



14. Pkt 2, Str. 23 

„- zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i 
CO2 do atmosfery związanej z tzw. 
emisją liniową” Należy napisać ile CO2 
emituje region oraz o ile region planuje 
zmniejszyć swoją emisję do 2030 roku. 

 Należy dodać informację dot. wielkości 
emisji CO2 oraz wskaźnik dotyczący 
zmniejszenia ilości emisji CO2. 

Nie uwzględniono 

Podane informacje dotyczą 
odrębnego dokumentu, 
oblicza się je w ramach 
przygotowania planu 
gospodarki niskoemisyjnej. 

15. Pkt 2, Str. 24 

Niezwykle istotnym rezultatem poddania 
budynków termomodernizacji jest 
zmniejszenie zużycia energii oraz 
zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych na skutek ich większej 
efektywności energetycznej. W związku 
z tym należy dodać odpowiedni 
wskaźniki adresujące ten aspekt. 

Należy dodać wskaźnik dot. zaoszczędzonej 
energii w wyniku termomodernizacji 
budynków oraz zmniejszonej na skutek tego 
emisji CO2. 

Nie uwzględniono 

Podane informacje dotyczą 
odrębnego dokumentu, 
oblicza się je w ramach 
przygotowania planu 
gospodarki niskoemisyjnej. 

16. Pkt 2, Str. 24 

W duchu strategii unijnych i unijnej 
hierarchii postępowania z odpadami 
należy dążyć nie tylko do zwiększenia 
poziomu selektywnej zbiórki odpadów i 
ich recyklingu, ale przede wszystkim do 
zapobiegania powstawaniu odpadów 
(zero waste). W tę stronę zmierzają 
zmiany w unijnych regulacjach, m.in. w 
nowym planie działania GOZ, 
https://ec.europa.eu/environment/circular
-
economy/pdf/new_circular_economy_act
ion_plan.pdf przyjętym jako jeden z 

Należy dopisać działania na rzecz efektywnej 
gospodarki odpadami w duchu GOZ. 

Uwzględniono 

Dodano kierunek działania: 
„Racjonalne 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi prowadzące 
do zwiększenia ich stopnia 
segregacji i recyklingu oraz 
minimalizacji zużycia 
surowców i powstawania 
odpadów poprzez wdrażanie 
idei gospodarki o obiegu 
zamkniętym (GOZ)” 
Dodatkowo dodano rezultat 
działania „racjonalne 



dokumentów sektorowych Zielonego 
Ładu. Realizacja zamierzeń UE 
doprowadzi do skurczenia się strumienia 
odpadów: część biogenna [odpadów 
komunalnych będzie kompostowana lub 
biogazowana,, a ilość odpadów 
opakowaniowych i jednorazowych 
plastików będzie się kurczyć. W związku 
z tym konieczne są inwestycje w 
efektywne gospodarowanie odpadami i 
ich recycling. 

wykorzystanie zasobów 
oraz ograniczenie 
negatywnego oddziaływania 
na środowisko 
wytwarzanych produktów” 
oraz wskaźniki osiągnięcia 
działań:  
 ilość zebranych 

odpadów w ciągu roku 
(Mg), 

 udział odpadów 
zebranych selektywnie 
w ogólnej ilości 
odpadów (%), 

 poziom osiągniętego 
recyklingu odpadów 
(%). 

17. Pkt 2, Str. 24 

Jak wynika z artykułu 
http://odpowiedzialny-
inwestor.pl/2020/11/01/recykling-
wiatrakow-pv-przyszlosciowy-biznes/ 
“80% składu PV i wiatraków można 
wykorzystać tworząc nowy produkt - 
m.in. pokrywy do studzienek, doniczki i 
ławki, place zabaw. Brakuje jednak 
realnego wsparcia ułatwiającego firmom 
recyklingowym przetwarzanie tych 
komponentów. Problem z odpadami 
fotowoltaicznymi jest jednak w Polsce 
zauważalny od kilku lat. Wszystko 
wskazuje na to, że w najbliższym czasie 
będzie się nasilał. Już teraz widoczna jest 
potrzeba zagospodarowania starych 
paneli słonecznych, które zostały do 
Polski sprowadzone m.in. z Niemiec. 
Specjaliści zgodnie twierdzą, że 
ogromnym utrudnieniem jest Należy 
dodać działanie – utworzenie instalacji 
do przetwarzania komponentów 

Należy dodać działanie – utworzenie instalacji 
do przetwarzania komponentów elektrowni 
wiatrowych i paneli fotowoltaicznych.  
 
To również jest bardzo perspektywiczna 
inwestycja pod względem rozwoju lokalnej 
gospodarki I tworzenia nowych miejsc pracy. 

Nie uwzględniono 
Działanie to nie dotyczy 
zadań własnych gminy. 



elektrowni wiatrowych i paneli 
fotowoltaicznych. To również jest bardzo 
perspektywiczna inwestycja pod 
względem rozwoju lokalnej gospodarki I 
tworzenia nowych miejsc pracy. 
zmonopolizowany rynek przetwarzania 
odpadów, który nie oferuje finansowej 
zachęty do przeprowadzania recyklingu. 
W najbliższych latach zapotrzebowanie 
na firmy działające w branży 
przetwarzania odpadów z OZE znacznie 
wzrośnie. To dobry czas, aby wesprzeć 
ich rozwój. Przedsiębiorcom brakuje 
różnego rodzaju wsparcia w postaci 
dotacji czy dopłat. Zauważają, że samo 
promowanie przetwarzania odpadów 
przyjaznego środowisku nie sprawi, że 
osiągniemy pożądany współczynnik 
recyklingu. Potrzebne są realne 
mechanizmy, które zostaną 
wprowadzone w gospodarkę odpadami.” 

18. Pkt 2, Str. 24 

„liczba wykrytych dzikich wysypisk 
śmieci (szt.)” Liczba wykrytych dzikich 
wysypisk śmieci jest tylko połowicznym 
sukcesem, gdyż celem powinno być ich 
usunięcie i niedoprowadzenie do 
powstawania takiego problemu. 

Należy zmienić na liczba usuniętych dzikich 
wysypisk śmieci. 

Uwzględniono Zmieniono zapis. 

19. Pkt 2, Str. 24 

„7. Poprawa stanu technicznego 
komunalnej substancji mieszkaniowej” 
Czy gmina w jakiś sposób będzie 
wspierała termomodernizację 
prywatnych budynków mieszkaniowych? 
Konieczne jest opracowanie planu 
kompleksowej modernizacji wszystkich 
budynków w obrębie gminy Bogatynia. 

Należy dopisać działania, które będą 
adresowały wyzwania dotyczące 
termomodernizacji wszystkich obiektów 
mieszkalnych w obrębie gminy. 

Nie uwzględniono 
Działanie to nie dotyczy 
zadań własnych gminy. 

20. Pkt 2, Str. 24 

„Wsparcie prywatnych inwestycji w 
zakresie wymiany wysokoemisyjnych 
źródeł ogrzewania” Koniczne jest, aby 
wysokomisyjne źródła ogrzewania 

Należy dodać wskaźnik – liczba 
wymienionych wysokoemisyjnych źródeł 
ogrzewania na zeroemisyjne źródła 
ogrzewania. 

Nie uwzględniono 

Decyzja o wymianie 
wysokoemisyjnego źródła 
ogrzewania na inne zależy 
od możliwości finansowych 



zostały wymienione na zeroemisyjne, 
najlepiej na pompy ciepła. W obecnej 
sytuacji dużym błędem byłyby 
inwestycje w ogrzewanie gazowe, ze 
względu na coraz wyższe ceny gazu w 
przyszłości. 

i technicznych podmiotu 
prywatnego. 

21. 
Cel operacyjny 1.4., 
Str. 25 

Konieczna jest ochrona istniejących 
parków i skwerów miejskich i wiejskich 
oraz zadrzewień przyulicznych, a także 
likwidacja utwardzonych powierzchni i 
szerokie wdrażanie dobrych praktyk w 
zakresie adaptacji miast do zmian 
klimatu i ochrony miejskiej 
bioróżnorodności (m.in. łąki kwietne, 
ograniczenie koszenia, tworzenie 
“ogrodów deszczowych” itp.). Również 
niezwykle istotne jest sadzenie nowych 
drzew i ich późniejsza pielęgnacja, 
ponieważ często zdarza się tak, że 
drzewa nowoposadzone niestety nie 
dorastają do wieku dojrzałego przez 
zaniedbania w ich okresie wzrostu, takie 
jak np. brak podlewania. 

Dodać ochrona drzew i zadrzewianie oraz 
odbetonowanie terenów obficie pokrytych 
powierzchnią utwardzoną 

Nie uwzględniono 

Działanie to mieści się w 
celu operacyjnym 1.4.: 
Zwiększenie powierzchni 
przestrzeni biologicznie 
czynnej na terenie Gminy. 

22. 
Cel strategiczny II, 
str. 26 

Rozwój przedsiębiorczości jest pojęciem 
bardzo ogólnym i wiele może się pod 
nim kryć. Konieczne są szerokie 
konsultacje z lokalnymi 
przedsiębiorcami po to, aby wiedzieć 
jakie działania są korzystne dla rozwoju 
przedsiębiorczości. Gmina powinna 
przeprowadzić szereg spotkań z 
przedsiębiorcami, aby wypracować 
efektywne narzędzia wsparcia. 

Należy dopisać na czym będzie polegał 
rozwój przedsiębiorczości 

Nie uwzględniono 
Wymienione zapisy są 
zamieszczone w celu 
operacyjnym 2.1. 

23. 

2.1. Rozwój 
przedsiębiorczości i 
aktywizacja 
gospodarcza 
mieszkańców, str. 
27 

Konieczne jest utworzenie centrów 
obsługi inwestora i przeszkolenie 
wykwalifikowanej kadry ze znajomością 
języków obcych, które będą w stanie 
przekazać zagranicznym mieszkańcom 
wszelkie potrzebne informacje na temat 

Należy dodać centra obsługi inwestora Nie uwzględniono 
W najbliższym czasie 
Gmina nie planuje tego typu 
działań. 



aspektów dot. inwestowania w Polsce i w 
regionie zgorzeleckim. 

24. 

2.1. Rozwój 
przedsiębiorczości i 
aktywizacja 
gospodarcza 
mieszkańców, str. 
27 

Celem rozwoju przedsiębiorczości jest 
również utworzenie nowych, dobrych 
miejsc pracy. 

Należy dodać wskaźnik dot. liczby nowych 
miejsc pracy 

Uwzględniono Dodano zapis. 

25. 

3.2. Zapewnienie 
warunków dla 
wyposażenia 
terenów 
zurbanizowanych w 
urządzenia i 
systemy 
umożliwiające 
dostarczanie wody i 
odbiór ścieków oraz 
zagospodarowanie 
odpadów Str. 41 

„Uwzględnienie możliwości realizacji 
instalacji do termicznego przekształcania 
odpadów zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.” Stawia to pod znakiem 
zapytania celowość inwestowania w 
nowe spalarnie odpadów - mają one sens 
tylko wtedy, gdy z góry zakłada się, że 
unijne cele GOZ i wymagane poziomy 
recyklingu nie zostaną osiągnięte (lub że 
region zostanie importerem odpadów do 
spalania). Należy też mieć na uwadze 
fakt, że spalanie odpadów jest 
poważnym źródłem emisji CO2 (w 
przypadku paliwa RDF jest to faktycznie 
CO2 ze spalania kopalin), i nie wpisuje 
się w realizację europejskiego i 
krajowego celu neutralności 
klimatycznej. 

Należy wykreślić to działanie. Nie uwzględniono  

Tabela 2 wskazuje postulaty 
wymienione w Planie 
zagospodarowania 
przestrzennego 
województwa 
dolnośląskiego kierowane 
dla Gminy Bogatynia. 
Wykreślenie tego działania 
byłoby sprzeczne z 
postulatami kierowanymi 
dla gmin z poziomu 
regionalnego. 

26. 

1) Str. 8 – śródtytuł 
„dziedzictwo 
lokalne” 
 
2) pkt 2.4. „Wzrost 
turystycznej i 
rekreacyjnej 
atrakcyjności 
Gminy Bogatynia”, 
str. 26  
 

Opolno Zdrój (dawne Bad Oppelsdorf) 
rozwinęło działalność uzdrowiskową w 
połowie XIX w., dzięki odkryciu wód 
posiadających wysoką zawartość 
związków żelaza i siarki. Na przełomie 
XIX i XX w. powstawały tu kolejne 
zakłady kąpielowe, hotele i pensjonaty, 
w których rocznie przebywało około 
1000 kuracjuszy, pochodzących głównie 
z Saksonii, Śląska i Czech. Miejscowość 
określana była powszechnie jako Saskie 
Cieplice (przez analogię do Śląskich 
Cieplic, tj. Bad Warmbrunn – obecnie 

Gmina Bogatynia posiada ciekawą historię 
związaną z dziejami Górnych Łużyc. Swoją 
dzisiejszą pozycję zawdzięcza jednak przede 
wszystkim gwałtownemu rozwojowi 
rzemiosła mającemu miejsce w połowie XVII 
w., w szczególności tkactwa chałupniczego, a 
w późniejszym okresie produkcji tkanin 
bawełnianych (XIX w.) oraz zlokalizowanym 
na jej obszarze złożom węgla brunatnego – a 
co za tym idzie działalności jego kopalni oraz 
elektrowni, a także związanej z działalnością 
kurortową w dawnym Bad-Oppelsdorf 
(obecnie Opolno-Zdrój). Na terenie Gminy 

Uwzględniono w 
części 

Dodano kierunek działania 
do celu operacyjnego 2.2.: 
„Wsparcie merytoryczne i 
formalne społeczności 
lokalnej w działaniach na 
rzecz kultywowania i 
promocji dziedzictwa 
historycznego Opolna Zdrój 
(dawne Bad Oppelsdorf)”. 



dzielnica Jeleniej Góry). Opolno-Zdrój, 
w przeciwieństwie do innych uzdrowisk 
sudeckich (np. Świeradowa-Zdroju, 
Cieplic Śląskich, Kudowy-Zdroju, 
Dusznik-Zdroju, Polanicy-Zdroju lub 
Lądka-Zdroju), nie reaktywowało swojej 
działalności po wojnie. Wynikało to z 
faktu stopniowego zaniku wód 
zdrojowych, spowodowanego przez lej 
depresji pobliskiej odkrywki węgla 
brunatnego Hirschfelde, przekształconej 
następnie i rozbudowanej w odkrywkę 
Turów, jak również wzrostu 
zanieczyszczenia powietrza 
wynikającego z uruchomienia opalanej 
węglem brunatnym Elektrowni Turów. Z 
czasów tych pozostały rzeczone zabytki 
architektury (jak również inne, 
znajdujące się poza zasięgiem 
planowanego wyrobiska odkrywki); 
zarazem, niefunkcjonowanie 
miejscowości jako uzdrowiska w okresie 
powojennym skutkowało zachowaniem 
jej dotychczasowego kształtu 
urbanistycznego (ruralistycznego), w 
związku z brakiem budowy nowych 
obiektów leczniczych, rekreacyjnych, 
handlowych itp. W konsekwencji, 
Opolno-Zdrój posiada specyficzny, 
wyjątkowy na skalę Polski charakter 
„zastygłej w czasie skamieliny”, a po 
ewentualnej rewitalizacji (sfinansowanej 
np. z pomocą środków przeznaczonych 
na transformację tzw. regionów 
powęglowych) może nabrać dawnego 
blasku i stać się prawdziwą perłą 
architektury uzdrowiskowej z przełomu 
XIX i XX w. – o ile oczywiście nie 

zlokalizowanych jest wiele zabytków oraz 
obiektów o szczególnej wartości historycznej. 
Gminna Ewidencja Zabytków, przyjęta 
Zarządzeniem nr 5/2014 Burmistrza Miasta i 
Gminy Bogatynia z dn. 14 stycznia 2014 r. w 
sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji 
Zabytków z terenu Miasta i Gminy Bogatynia 
zawiera 618 pozycji, wśród których dominują 
domy mieszkalne. Najważniejszym i 
charakterystycznym dla Gminy elementem 
historycznej zabudowy mieszkalnej są tzw. 
domy przysłupowe, a także unikalny układ 
ruralistyczny Opolna-Zdrój. Na jej terenie 
znajdują się 264 takie obiekty (w Polsce jest 
ich ok. 600).  
Wnioski:  
− historia oraz dziedzictwo lokalne mogą 
stanowić ważną gałąź lokalnej gospodarki, 
przyciągając na jej obszar turystów, osoby 
zainteresowane aktywną rekreacją oraz 
pasjonatów dziejów Polski,  
− aby tak się stało konieczne jest jednak 
podjęcie aktywnych działań zmierzających do 
rewitalizacji i odnowy zachowanych dotąd 
zabytków, w celu zwiększenia turystycznego 
potencjału Gminy,  
- regulacja prawa lokalnego w zakresie 
estetyki miasta w Bogatyni (np. poprzez 
odpowiednie zapisy w Gminnym Programie 
Rewitalizacji oraz planach miejscowych) 
mogłaby służyć uporządkowaniu miejskiej 
przestrzeni oraz podniesieniu jej walorów i 
atrakcyjności,  
− należy także zwiększyć wykorzystanie 
promocyjnego potencjału domów 
przysłupowych poprzez budowę marki 
„Stolicy domów przysłupowych” oraz 
utworzenie muzeum regionalnego domów 
przysłupowych; konieczna jest także 



zostanie uprzednio zniszczona przez 
rozbudowę odkrywki Turów.  
Obecnie toczy się postępowanie w 
sprawie wpisu dawnego pensjonatu 
Erholungsheim Rudelsburg przy ul. 
Kasztanowej 22 do woj. rejestru 
zabytków przed Dolnośląskim 
Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków. W roku 2021 miało miejsce 
szereg inicjatyw kulturalnych mających 
za przedmiot dziedzictwo kulturalne i 
historyczne dawnego Bad Oppelsdorf, 
które ukazywały bogate dziedzictwo 
kulturalne Opolna. Co więcej istnieje 
ekspercka analiza dot. możliwości 
rozwoju turystyki w Opolnie-Zdrój 
autorstwa Agnieszki Lisowskiej-
Kierepki i Arkadiusza Ochmańskiego pt. 
„Strategia rozwoju ekomuzeum w 
Opolnie Zdrój- „Opolno-Zdrój – perła 
krajobrazu kulturowego Łużyc”. 
Ekspertyzy dr hab. R. Łuczyńskiego, 
prof. WSB i mgr B. Idryjana 
potwierdzają przy tym wartość zabytków 
dawnego kurortu.  
Kopalnia Turów zakończy swoje 
funkcjonowanie w ciągu kilkunastu lat i 
zasadnym jest myślenie o przyszłości 
gminy także w kontekście możliwości 
jakie daje rewitalizacja Opolna-Zdrój.  
W związku z powyższym należy w dużo 
większym stopniu docenić pozytywną 
rolę dawnego kurortu jako szansy dla 
gminy, biorąc pod uwagę także Plan 
zagospodarowania przestrzennego 
województwa dolnośląskiego, 
stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały nr 
XIX/482/20 Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego z dnia 16 czerwca 2020 

promocja dawnego kurortu Bad-
Oppelsdorf. 
(…) 
Jedną z dróg rozwoju gospodarczego Gminy 
stanie się także wykorzystanie w tym procesie 
jej bogatego dziedzictwa kulturowego i 
historycznego. Podejmowane działania 
zmierzać będą do rewitalizacji zabytków oraz 
regulacji prawa lokalnego w zakresie estetyki 
miasta. W celach promocyjnych budowana 
będzie marka „Stolica domów 
przysłupowych”, która pozwoli zwiększyć 
rozpoznawalność jednostki w kraju i za 
granicą. Drugim istotnym elementem 
promocji gminy będzie zwrócenie uwagi na 
unikalny układ ruralistyczny Opolna-
Zdrój. Promowane będą walory turystyczne 
Gminy, co powinno przełożyć się na 
zwiększenie liczby odwiedzających ją 
turystów, a samej turystyce stać się ważną 
gałęzią lokalnej gospodarki. Utworzona 
zostanie cykliczna impreza wizerunkowa 
promująca Bogatynię oraz wspomagać się 
będzie promocję lokalnych produktów. 
Zwieńczeniem podejmowanych działań w tym 
zakresie stanie się utworzenie regionalnego 
muzeum domów przysłupowych, a także 
rewitalizacja dawnego kurortu Bad-
Oppelsdorf. Polityka zrównoważonego 
rozwoju koncentrować się będzie także na 
stworzeniu atrakcyjnej oferty turystycznej, 
rekreacyjnej oraz oferty wolnego czasu. 
Podejmowane działania przyczynią się do 
rewitalizacji terenów byłego zwałowiska 
KWB Turów oraz terenów Zalewu. Tworzyć 
się będzie warunki do rozwoju bazy 
noclegowej oraz gastronomicznej. Jednym z 
kluczowych działań będzie także utworzenie 
szeregu turystycznych szlaków tematycznych 



w sprawie uchwalenia Planu 
zagospodarowania przestrzennego 
województwa dolnośląskiego. Rzeczony 
plan zagospodarowania przestrzennego 
województwa dolnośląskiego wskazuje 
na kluczowe cele i kierunki polityki 
przestrzennej prowadzonej na terenie 
województwa, których realizacja 
wymaga skoordynowania działań na 
poziomie regionalnym i lokalnym – w 
tym na priorytetowy charakter 
wykorzystania zasobów dziedzictwa 
kulturowego i krajobrazowego i 
wykorzystanie zasobów dziedzictwa 
kulturowego i krajobrazowego. 

i sieci tras rowerowych połączonej z podobną 
infrastrukturą rowerową na terenie Czech i 
Niemiec. Zmiany zachodzące w lokalnej 
gospodarce staną się odzwierciedleniem 
procesów zachodzących w gospodarce 
światowej, w szczególności w zakresie 
dostępu i źródeł energii. W Gminie Bogatynia 
interakcja pomiędzy gospodarowaniem a 
środowiskiem naturalnym będzie 
podstawowym czynnikiem warunkującym 
kierunki jej rozwoju. Konieczne jest 
uruchomienie procesów, które w przyszłości 
pozwolą Gminie w sposób łagodny przejść 
przez proces transformacji energetycznej oraz 
przygotować lokalną gospodarkę na wstrząs 
wynikający z zakończenia pracy kompleksu 
górniczo-energetycznego Turów. 
Rozwiązaniem jej współczesnych i przyszłych 
problemów powinna być stopniowa zmiana w 
zakresie podejścia do kwestii rozwojowych, w 
tym w zakresie tworzenia warunków do 
rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. 
Podstawowym jej celem stanie się 
wykorzystanie wewnętrznych potencjałów 
Gminy, w tym tych wynikających z jej 
transgranicznego położenia 

27. 

2.4.Infrastruktura i 
środowisko. 

-Sieć ciepłownicza 
str. 72 
 

„Stan centralnej sieci ciepłowniczej na 
terenie Miasta można określić jako 
dobry.” 

„Stan centralnej sieci ciepłowniczej na terenie 
Miasta można określić jako dostateczny a na 
niektórych odcinkach jako zły. Sieć 
napowietrzna wymaga modernizacji. 
Prowadzone są działania w celu pozyskania 
zewnętrznych środków na modernizację sieci 
napowietrznej.” 

Uwzględniono Zmieniono zapis. 

28. 

2.4.Infrastruktura i 
środowisko. 
- Energia 
elektryczna str. 72 

„Na terenie Gminy, w odległości ok. 6,0 
km na północ od granic Miasta 
Bogatynia, zlokalizowana jest jedna z 
największych elektrowni w Polsce – 
Elektrownia Turów. Jest to elektrownia 
cieplna, kondensacyjna, blokowa z 

„Na terenie Gminy, w odległości ok. 6,0 km 
na północ od granic Miasta Bogatynia, 
zlokalizowana jest jedna z największych 
elektrowni w Polsce – Elektrownia Turów. 
Jest to elektrownia cieplna, kondensacyjna, 
blokowa z międzystopniowym przegrzewem 

Uwzględniono Dodano zapis. 



międzystopniowym przegrzewem pary i 
zamkniętym układem wody chłodzącej. 
Dysponuje sześcioma blokami 
energetycznymi o mocy 235 MW i 260 
MW i wysokiej sprawności przemiany 
energii chemicznej paliwa w energię 
elektryczną.” 

pary i zamkniętym układem wody chłodzącej. 
Dysponuje sześcioma blokami 
energetycznymi fluidalnymi o mocy 3x235 
MW i 2x260 MW oraz  jeden blok pyłowy o 
mocy 496 MW, który został oddany do użytku 
14.05.2021r., wszystkie wysokiej sprawności 
przemiany energii chemicznej paliwa w 
energię elektryczną.” 

29. 
Cel strategiczny II 
pkt. 2.4. 

Rozbudowa basenu krytego przy Szkole 
Podstawowej nr 3 im. K. 
Makuszyńskiego w Bogatyni w kierunku 
przekształcenia go w „park wodny”. 

Dodanie działania Uwzględniono Dodano zapis. 

 

W ramach konsultacji społecznych, w dniu 2 marca 2022 roku o godz. 15.00 odbyło się spotkanie konsultacyjne projektu Strategii Rozwoju Gminy 
Bogatynia na lata 2021-2027 w trybie online. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia, Wielkopolskiej 
Akademii Nauki i Rozwoju oraz 16 zgłoszonych uczestników. Podczas prezentacji przedstawiono etapy prac nad strategią, strukturę strategii, 
wyniki badań ankietowych, misję, wizję oraz cele i działania strategiczne zaplanowane w Gminie Bogatynia na lata 2021-2027. Zostały poruszone 
kwestie zgłoszone w formie pisemnej przedstawione w powyższej tabeli, które wyjaśniono podczas spotkania. 

Serdecznie dziękujemy za Państwa zaangażowanie w proces konsultacji. 


