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1. Podsumowanie nadesłanych uwag w ramach procesu konsultacji 

Konsultacje trwały od 1 kwietnia do 6 maja 2022r. O rozpoczęciu konsultacji poinformowano 

poprzez ogłoszenie na stronie internetowej gminy, w bip oraz w lokalnej prasie – Ikat Gazeta 

Braniewska (data emisji ogłoszenia 01.04.2022r.) a także listownie i mailowo do wybranych 

instytucji. 
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W trakcie ww. konsultacji w dniu 21 kwietnia 2022r. zorganizowano spotkanie konsultacyjne, 

w którym uczestniczyło – 16 osób 

W ramach konsultacji wpłynęły 4 wnioski: 

 instytucja publiczna (przedszkole), 

 mieszkańcy ul. 1-Maja, 

 osoba prywatna, 

 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku – Państwowe Gospodarstwo 

Wodne „Wody Polskie”. 

Zawierające 6 uwag. Wszystkie uwagi uwzględniono. 

Dodatkowo zgodnie z art. 10 f ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2022.559 t.j.) projekt 

Strategii został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Województwa Warmińsko-

Mazurskiego (uchwała Nr 20/233/22/VI z dnia 19 kwietnia 2022 r.). 
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2. Zestawienie uwag otrzymanych podczas procesu konsultacji wraz z uzasadnieniem 

 

Lp. Zgłaszający 
uwagę 

Część 
strategii, 
której 
uwaga 
dotyczy 

Treść uwagi Stanowisko Uzasadnienie 
stanowiska 

1. instytucja 
publiczna 

Str. 28-29, 
pkt 5-9 

Dopisać do 
infrastruktury 
„wyposażenie” 

uwzględniono dopisano zdanie do 
opisu CO 2.4 
Dostępne usługi 
publiczne wysokiej 
jakości - 
wyjaśniając co 
rozumie się przez 
infrastrukturę, że 
również 
wyposażenie: 
„Ważnymi 
działaniami będzie 
tworzenie i 
udostępnianie 
mieszkańcom 
nowoczesnej, 
funkcjonalnej i 
estetycznej 
infrastruktury 
(bazy materialnej) 
rozumianej jako 
obiekty, budynki 
wraz z 
profesjonalnym ich 
wyposażeniem.” 

2. mieszkańcy 
ul. 1-Maja 

W części 
Atrakcyjna i 
przyjazna 
przestrzeń  
do 
mieszkania, 
str. 42 

uzupełnić zapisy 
o problemy z 
bobrami, 
których 
działalność 
stanowi 
niebezpieczeńst
wo dla 
zabudowy 
mieszkaniowej 

uwzględniono dopisano zdanie do 
opisu CO 3.2. 
Wysoki poziom 
bezpieczeństwa 
mieszkańców o 
zapewnieniu 
bezpieczeństwa w 
wyniku 
konieczności 
pogodzenia 
różnorodnych 
funkcji w mieście -  
„Zapewnienie jak 
najbardziej 
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bezpiecznych 
warunków do 
mieszkania, 
odpoczynku czy 
prowadzenia 
działalności 
gospodarczej 
poprzez działania 
łagodzenia i 
rozwiązywania 
konfliktów 
pomiędzy różnymi 
interesariuszami i 
różnorodnymi 
funkcjami 
poszczególnych 
terenów miasta. 
Uzupełniono zapis 
kierunku nr 5 - 
Zapewnienie 
bezpiecznego 
funkcjonowania 
infrastruktury 
technicznej i 
społecznej oraz 
mieszkaniowej w 
sytuacjach 
nieprzewidywalnyc
h, w tym 
w sytuacjach 
zagrożenia 
zdrowia, życia, np. 
kanalizacji 
burzowej, linii 
elektroenergetyczn
ych, zabudowy 
mieszkaniowej, 
opieki 
psychologicznej i 
materialnej dla 
poszkodowanych 
mieszkańców. 

3. CO 
dotyczący  
Infrastruktur
y 
transportow
ej 

Dopisać również 
„infrastruktury 
kolejowej” 

uwzględniono uzupełniono zapis 
CO 2.3. Dostępna 
infrastruktura 
transportowa o 
wysokiej jakości – 
„Wsparcia 
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wymagać będzie 
także rozwój 
infrastruktury 
kolejowej oraz 
wzmocnienie 
funkcji miasta jako 
kolejowego 
przejścia 
granicznego i 
kolejowego 
terminala 
przeładunkowego.” 
Uzupełniono zapis 
kierunku nr 2 
Rozwój 
infrastruktury 
kolejowej, w tym 
wzmocnienie 
funkcji miasta jako 
kolejowego 
przejścia 
granicznego. 

4. osoba 
prywatna 

Wizja 
rozwoju, str. 
19 

uzupełnić o 
zagadnienie 
bezpieczeństwa 

uwzględniono uzupełniono zapisy 
tiretu trzeciego 
„aktywne, zdrowe i 
bezpieczne, pełne 
zieleni i terenów 
rekreacyjnych. 

5. Regionalny 
Zarząd 
Gospodarki 
Wodnej w 
Gdańsku – 
Państwowe 
Gospodarst
wo Wodne 
„Wody 
Polskie” 

Rozdz. VI 
Model 
struktury 
funkcjonaln
o-
przestrzenn
ej miasta, 
część 
obszary 
zagrożeń i 
konfliktów, 
str. 62 

Skorygować i 
uzupełnić o 
informacje na 
temat 
występujących 
na terenie 
miasta obszarów 
szczególnego 
zagrożenia 
powodzią oraz 
ograniczeń w 
zagospodarowan
iu tych terenów 
zgodnie z ustawa 
prawo wodne 
oraz używanie 
właściwego 
nazewnictwa 
zgodnie z ww. 
ustawą. 

uwzględniono Na rysunku i w 
opisie w legendzie 
wniesiono 
prawidłowe 
nazewnictwo, 
wprowadzono 
obszary 
szczególnego 
zagrożenia 
powodzią 10% i 1% 
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6. Rozdz. VII 
Ustalenia i 
rekomendac
je w zakresie 
kształtowani
a i 
prowadzeni
a polityki 
przestrzenn
e, str. 64 

Zapis o treści 
„dostosowanie 
przestrzeni 
miasta do zmian 
klimatu i 
wynikających z 
tego zagrożeń 
…” uzupełnić o 
zapis „ z 
uwzględnieniem 
zakazu 
wprowadzania 
nowej zabudowy 
na obszarach 
szczególnego 
zagrożenia 
powodzią” 

uwzględniono Wniesiono 
proponowany zapis 

 


