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Raport z konsultacji społecznych dokumentu „Strategii rozwoju gminy Lubicz na lata 2021 -2028”. 

 

1. Zakres i czas trwania ogłoszonych konsultacji społecznych. 

Konsultacje społeczne dokumentu „Strategia rozwoju gminy Lubicz na lata 2021 -2028” odbyły się w dniach od 29 września do 5 listopada 2021 roku 

na terenie gminy Lubicz.  

Konsultacje skierowane były przede wszystkim do: 

• mieszkańców Gminy Lubicz, 

• lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, w szczególności działających na terenie Gminy Lubicz organizacji pozarządowych 

i przedsiębiorców, 

• sąsiednich gmin: Ciechocin, Kowalewo Pomorskie, Łysomice, Obrowo, Toruń, Wielka Nieszawka, a także ich związków, 

• Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie”, 

• Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. 

Konsultacje zostały przeprowadzone na podstawie Zarządzenia nr 0050.77.2021 Wójta Gminy Lubicz z dnia 27 września 2021 r. w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategii rozwoju gminy Lubicz na lata 2021 - 2028”. Projekt strategii został podany do wiadomości 

publicznej na stronach: 

www.lubicz.pl 

www.bip.lubicz.pl 

http://www.lubicz.pl/
http://www.bip.lubicz.pl/
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www.facebook.com/gminalubicz 

Dodatkowo na stronach www.lubicz.pl oraz www.bip.lubicz.pl opublikowany został dokument „Formularz do składania uwag do projektu „Strategii rozwoju 

gminy Lubicz na lata 2021-2028”” jako dokument do pobrania, wydruku i uzupełnienia. Oprócz elektronicznej wersji formularza dostępne były też wersje 

papierowe do pobrania w Urzędzie Gminy Lubicz oraz u sołtysów we wszystkich sołectwach na terenie gminy. Wypełnione formularze można było składać do 

Urzędu Gminy Lubicz w następujący sposób:  

• do biura podawczego Urzędu Gminy Lubicz, Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21; 

• pocztą na adres Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87 – 162 Lubicz Dolny (decyduje data wpływu do urzędu); 

• pocztą elektroniczną na adres info@lubicz.pl (wpisując w tytule e-maila „Uwagi do Strategii) lub poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Gminy 

Lubicz /5f5cvll25v/SkrytkaESP. 

Przyjmowanie formularzy w wersji elektronicznej zakończyło się 5 listopada o godzinie 23:59. Wersje papierowe ankiety były przyjmowane do 5 listopada do 

godziny 15:00 w biurze podawczym Urzędu Gminy Lubicz.  

 Zakres konsultacji obejmował treść dokumentu „Strategia rozwoju gminy Lubicz na lata 2021 – 2028”.  

2. W wyniku konsultacji otrzymano 31 formularzy, w tym:  

• 1 formularz konsultacji od Prezydenta Miasta Torunia, Pana Michała Zaleskiego; 

• 1 formularz konsultacji od Przewodniczącego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”; 

• 1 formularz konsultacji od Przedstawiciela Stowarzyszenia Mieszkańców Nowej Wsi „Nasza Drwęca – Nasz Dom”; 

• 28 formularzy konsultacji od mieszkańców gminy Lubicz. 

Wszystkie uwagi merytoryczne wraz z komentarzem ze strony Urzędu Gminy Lubicz są opisane poniżej:  

http://www.facebook.com/gminalubicz
http://www.lubicz.pl/
http://www.bip.lubicz.pl/
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LP 

 

Zapis w projekcie 

dokumentu z 

podaniem numeru 

strony  

Propozycja zmiany 

zapisu 

 

Uzasadnienie propozycji 

zmiany zapisu 

 

Zgłaszający 

propozycję 

zmiany zapisu 

 

Rozstrzygnięcie 

 

Stanowisko Gminy 

 

 

1 Rozbudowę i 

modernizację sieci dróg 

gminnych (w tym 

budowę mostu przez 

Drwęcę) – 212 

wskazań, str. 29 

Rozbudowa i 

modernizacja dróg 

gminnych. 

Stwierdzenie nieprawdziwe – w 

ankiecie mieszkańcy Nowej Wsi 

zaznaczali rozbudowę i 

modernizację dróg, 

jednocześnie nie akceptując 

budowy mostu – takie 

stanowisko wielu osób 

uczestniczących w ankiecie 

zostało całkowicie pominięte, co 

dyskwalifikuje wyniki 

przeprowadzonego badania.  

Treść powielona w kolejnych 

26 egz. 

Stowarzyszenie 

Mieszkańców Wsi 

Nasza Drwęca – 

Nasz Dom; 

mieszkańcy gminy 

Lubicz 

Uwzględniono W strategii zapis 

zostanie zmieniony na: 

„Rozbudowa i 

modernizacja sieci dróg 

gminnych”. 

2 Ochrona środowiska, 

str. 33 i inne 

Brak nacisku na 

ochronę rzeki 

Drwęcy objętej 

szeregiem form 

ochrony przyrody. 

Rzeka Drwęca stanowi oś 

struktury ekologicznej gminy i 

jest formą o najwyższej randze 

ochrony na terenie gminy Lubicz 

– w całym opracowaniu brak 

świadomości konieczności 

poszanowania tego dobra. 

Treść powielona w kolejnych 

26 egz. 

Stowarzyszenie 

Mieszkańców Wsi 

Nasza Drwęca – 

Nasz Dom; 

mieszkańcy gminy 

Lubicz 

Nie 

uwzględniono 

Rzeka Drwęca jako 

„Rezerwat Dolina 

Drwęcy – Natura 2000” 

już jest chroniona. 

Dodatkowo jako 

„Rezerwat Przyrody 

Rzeka Drwęca” jest 

objęta ochroną przez 

Regionalnego Dyrektora 
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Ochrony Środowiska. 

Tym samym ochrona 

rzeki Drwęcy jest poza 

bezpośrednimi 

kompetencjami gminy 

Lubicz. /do weryfikacji 

przez ROŚ/ 

3 „- korki na DK 10 i DK 

15, które powodują 

zwiększoną emisję 

spalin i wzrost poziomu 

hałasu” – str. 36 

Proponuje się 

współprace z 

zarządcą dróg i 

gminami ościennymi 

w celu rozładowania 

zatorów 

samochodowych. 

Bierność Gminy Lubicz w 

ostatnich latach. Brak działań 

zmierzających do udrożnienia 

głównych szlaków 

komunikacyjnych gminy.  

Treść powielona w kolejnych 

26 egz. 

Stowarzyszenie 

Mieszkańców Wsi 

Nasza Drwęca – 

Nasz Dom; 

mieszkańcy gminy 

Lubicz 

Nie 

uwzględniono 

Zarządcą DK 10 i DK 15 

jest Generalna Dyrekcja 

Dróg Krajowych i 

Autostrad i ich decyzje o 

modernizacjach leżą 

poza kompetencjami 

gminy Lubicz. 

Podejmowane są 

starania zmierzające do 

rozwiązania problemów 

komunikacyjnych na 

obu drogach krajowych.  

Zarzut o bierności gminy 

w tej kwestii jest 

nieuzasadniony. 

4 „- budowa mostu w 

Nowej Wsi spowoduje 

rozładowanie korków 

na DK 10 

Wykreślenie budowy 

mostu z Nowej Wsi. 

Skomunikowanie 

strefy przemysłowej 

w kierunku Torunia. 

Budowa mostu w Nowej Wsi i 

nowego układu 

komunikacyjnego, oprócz 

ogromnych kosztów 

finansowych jest inwestycją 

Stowarzyszenie 

Mieszkańców Wsi 

Nasza Drwęca – 

Nasz Dom; 

Nie 

uwzględniono 

Sformułowanie 

„ogromne koszty 

finansowe” jest 

nieprecyzyjne. Wstępne 

kalkulacje budowy 
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- skomunikowanie 

Małgorzatowa z DK 10 

zwiększy atrakcyjność 

lokalnych terenów 

inwestycyjnych” – str. 

37 

„Budowa mostu przez 

Drwęcę w Nowej Wsi 

wraz z drogami 

dojazdowymi, w tym 

drogą do Torunia jako 

alternatywna trasa do 

DK10 i w efekcie 

zmniejszenie natężenia 

ruchu na DK10” – str. 

44 

destrukcyjną dla rezerwatu oraz 

dla sołectwa Nowa Wieś. 

Nie rozwiąże korków, a jedynie 

przeniesie je już w zakorkowaną 

ul. Komunalną. 

 

Obecna lokalizacja strefy 

przemysłowej w rejonie obszaru 

NATURA 2000 jest 

konfliktogenna – nie należy jej 

rozbudowywać.  

Treść powielona w kolejnych 

26 egz. 

mieszkańcy gminy 

Lubicz 

mostu wskazują na to, 

że koszty potencjalnej 

budowy mostu mieszczą 

się w możliwościach 

finansowych gminy. 

Opinia o destrukcyjnym 

wpływie planowanego 

mostu na sołectwo 

Nowa Wieś i na 

„Rezerwat Przyrody 

Rzeka Drwęca” ma 

charakter subiektywny. 

Właściwe instytucje 

wydały pozytywne 

opinie w sprawie 

projektu budowy 

mostu.  

Strategia Rozwoju 

Gminy Lubicz na lata 

2021-2028 nie 

przewiduje zmian w 

zakresie lokalizacji 

istniejącej strefy 

przemysłowej 

„Małgorzatowo”. 

 /do zweryfikowania 

ROŚ/ 
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5 2.6. Wpływ sąsiednich 

gmin na rozwój gminy 

Lubicz „Gmina Lubicz 

jest gminą podmiejską 

(…). Sąsiedztwo dużego 

miasta, jakim jest 

Toruń, ma wpływ na 

gminę zarówno 

pozytywny, jak i 

negatywny. Do 

pozytywów zaliczyć 

należy:” – str. 19 

Proponuje się dodać 

zapisy:  

- dogodne połączenia 

szlakami 

rowerowymi i 

pieszymi, 

- rozbudowane 

zaplecze usług 

zdrowotnych 

znajdujących się w 

Toruniu. 

Zgodnie z przeprowadzoną 

analizą SWOT dla podobszaru 

usług publicznych (str. 34), dla 

punktu „Bliskość Torunia” 

znajdującego się w mocnych 

stronach, wyszczególnione 

zostały także zalety, które 

można ująć w niniejszym 

punkcie. 

Prezydent Miasta 

Torunia Michał 

Zaleski  

Uwzględniono Proponowana uwaga 

zostanie ujęta w 

dokumencie 

strategicznym. 

6 4.3.1. Analiza SWOT 

Słabe strony „obszary 

chronione NATURA 

2020” i tereny 

krajobrazu 

chronionego 

ograniczają możliwości 

inwestycji 

infrastrukturalnych” – 

str. 38 

Postuluje się usunąć 

zapis lub przenieść 

go do „Mocnych 

stron, po stosownej 

redakcji – z 

wykorzystaniem 

argumentów 

przytoczonych w 

uzasadnieniu do 

niniejszej zmiany". 

Formy ochrony przyrody z 

założenia nie mogą i nie są 

elementami obciążającymi 

funkcjonowanie samorządów, a 

wręcz odwrotnie. Przyczyniają 

się do wielu korzystnych zjawisk 

i procesów, takich jak, m.in.: 

ochrona klimatu (absorbcja 

CO2), poprawa jakości powietrza 

i stosunków wodnych, ochrona 

przeciwpowodziowa, ochrona 

przed hałasem, przeciwdziałanie 

suszy, poprawa jakości życia 

mieszkańców (spędzanie 

wolnego czasu, wartości 

Prezydent Miasta 

Torunia Michał 

Zaleski 

Uwzględniono Proponowana uwaga 

zostanie ujęta w 

dokumencie 

strategicznym. 
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estetyczne), kreacja walorów 

turystycznych, kulturowych, itp. 

7 Priorytet 1.1. – 

Poprawa stanu 

środowiska 

naturalnego oraz 

kształtowanie postaw 

proekologicznych 

wśród mieszkańców 

gminy – str. 40 

Proponuje się 

uzupełnić priorytet o 

zadania w zakresie:  

- adaptacji do zmian 

klimatu (m.in. 

ograniczanie niskiej 

emisji, 

przeciwdziałanie 

suszy, 

retencjonowanie 

wód, w tym wód 

opadowych, rozwój 

zielono-niebieskiej 

infrastruktury, 

zabezpieczenia 

przeciwpowodziowe, 

itp.),  

- wsparcia dla 

przechodzenia na 

gospodarkę o obiegu 

zamkniętym (GOZ),  

- ochrony 

bioróżnorodności. 

 

UE priorytetowo traktuje i 

szczególnie intensywnie wspiera 

działania na rzecz ochrony 

klimatu (patrz: Strategia 

Europejski Zielony Ład), do 

których autorzy projektu 

Strategii rozwoju gminy Lubicz 

na lata 2021-2028 w ogóle nie 

nawiązali. Ponadto Komisja 

Europejska rozwija i wspiera 

koncepcję gospodarki o 

zamkniętym obiegu (GOS) jako 

element zrównoważonej 

gospodarki, w tym gospodarki 

odpadami. W dokumencie 

brakuje także jakichkolwiek 

nawiązań do planowanych 

działań w zakresie ochrony 

bioróżnorodności na terenie 

gminy, a przecież jest to 

niezwykle istotny komponent 

ochrony środowiska, zwłaszcza 

w kontekście funkcjonowania 

na terenie gminy form ochrony 

przyrody, takich jak m.in. 

Prezydent Miasta 

Torunia Michał 

Zaleski 

Uwzględniono Proponowana uwaga 

zostanie ujęta w 

dokumencie 

strategicznym. 
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obszary NATURA 2000, „Dolina 

Dolnej Wisły” i „Dolina Drwęcy”, 

rezerwat i obszar chronionego 

krajobrazu Rzeki Drwęcy i inne. 

Nieujęcie powyższych zagadnień 

i przedsięwzięć w Strategii może 

uniemożliwić pozyskanie 

środków europejskich na 

projekty z przedmiotowego 

zakresu w ramach perspektywy 

UE 2021-2027.  

Problematyka ta jest także 

szczególnie istotna z punktu 

widzenia rozwoju MOF Torunia. 

8 Priorytet 1.2. – Rozwój 

oferty spędzania czasu 

wolnego na terenie 

gminy Lubicz oraz 

animacja życia 

kulturalnego – str. 41  

Proponuje się o 

uzupełnienie 

priorytetu o zadanie 

z zakresu wspierania 

przedsięwzięć oraz 

wydarzeń 

kulturalnych o 

zasięgu lokalnym, 

regionalnym oraz 

ponadregionalnym. 

Budowanie poczucia wspólnoty 

kulturowej czy tożsamości 

lokalnej, regionalnej itd. 

odbywa się przede wszystkim 

przez aktywne uczestnictwo. 

Dlatego też gmina powinna 

zabezpieczyć środki na działania 

kulturalne z udziałem 

uczestników, publiczności, 

mając na uwadze również 

szczególne znaczenie wydarzeń 

na żywo dla rozwoju turystyki.  

Prezydent Miasta 

Torunia Michał 

Zaleski 

Uwzględniono Proponowana uwaga 

zostanie ujęta w 

dokumencie 

strategicznym. 
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Nieujęcie powyższych 

przedsięwzięć i zagadnień w 

Strategii może uniemożliwić 

pozyskanie środków 

europejskich na projekty z 

przedmiotowego zakresu w 

ramach perspektywy UE 2021-

2027. 

9 Priorytet 1.3. - Rozwój 

gminnych usług 

publicznych 

dostosowanych do 

zróżnicowanych 

oczekiwań – str. 42 

Proponuje się 

uzupełnienie 

priorytetu o 

działania z zakresu 

rozwoju edukacji 

(baza edukacyjna, 

kompetencje 

nauczycieli, 

stypendia), a także 

zapewnieniu 

dostępu do wysokiej 

jakości systemu 

ochrony zdrowia na 

terenie gminy. 

W Strategii nie przewidziano 

działań z zakresu wspierania 

rozwoju edukacji. Poprawa 

jakości kształcenia przekłada się 

na lepsze dopasowanie 

mieszkańców do rynku pracy, a 

przez to wpływa na poprawę 

jakości ich życia. Wymogi 

współczesnej gospodarki 

opartej na wiedzy i dynamika 

zmian w niej zachodzących 

wymagają efektywnego 

systemu szkolnictwa, z 

nowoczesną doinwestowaną 

bazą dydaktyczną oraz wysokimi 

kompetencjami nauczycieli, 

wspieranymi przez kursy i 

szkolenia. Ponadto warto 

rozważyć wprowadzenie 

Prezydent Miasta 

Torunia Michał 

Zaleski 

Uwzględniono Proponowana uwaga 

zostanie ujęta w 

dokumencie 

strategicznym. 
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systemów stypendialnych dla 

wyróżniających się uczniów z 

terenu gminy. 

W dokumencie brakuje też w 

mojej opinii informacji na temat 

zaplecza służby zdrowia w 

Gminie Lubicz (poradnie, 

przychodnie, itp.), jej 

dostępności dla mieszkańców 

oraz planów jej zwiększenia.  

Nieujęcie powyższych 

przedsięwzięć w Strategii może 

uniemożliwić pozyskanie 

środków europejskich na 

projekty z przedmiotowego 

zakresu w ramach perspektywy 

UE 2021-2027. Zagadnienia te 

są szczególnie istotne z punktu 

widzenia rozwoju MOF Torunia. 

 

10 Priorytet 1.3. - Rozwój 

gminnych usług 

publicznych 

dostosowanych do 

zróżnicowanych 

oczekiwań – str. 42 

Proponuje się 

uzupełnienie 

priorytetu o 

działania z zakresu 

ograniczania skali 

wykluczenia 

społecznego, w tym 

W „Strategii rozwoju gminy 

Lubicz na lata 2021-2028” nie 

opisano planów związanych z 

szeroko pojętą pomocą 

społeczną i integracją osób 

wykluczonych. Samorządy 

terytorialne mają obowiązek 

Prezydent Miasta 

Torunia Michał 

Zaleski 

Uwzględniono Proponowana uwaga 

zostanie ujęta w 

dokumencie 

strategicznym. 
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wykluczenia osób 

niepełnosprawnych. 

Ponadto proponuje 

się dodać zapisy 

dotyczące 

wspierania rozwoju 

opieki 

długoterminowej. 

działać aktywnie na rzecz 

reintegracji społecznej i 

zawodowej osób wykluczonych, 

w tym osób z 

niepełnosprawnościami, 

wykorzystując do tego celu 

własne jednostki organizacyjne 

lub zlecając część tych zadań 

organizacjom pozarządowym. 

Rozwój form i warunków dla 

prowadzenia opieki 

długoterminowej jest dziś z 

kolei szczególnie palącym 

problemem i zarazem 

wyzwaniem dla samorządów, w 

dobie starzenia się 

społeczeństwa. 

Nieujęcie powyższych zagadnień 

i przedsięwzięć w Strategii może 

uniemożliwić pozyskanie 

środków europejskich na 

projekty z przedmiotowego 

zakresu w ramach perspektywy 

UE 2021-2027. Problematyka ta 

jest także szczególnie istotna z 

punktu widzenia rozwoju MOF 

Torunia. 
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11 Priorytet 1.3. - Rozwój 

gminnych usług 

publicznych 

dostosowanych do 

zróżnicowanych 

oczekiwań lub Priorytet 

3.1. – Rozbudowa sieci 

dróg gminnych i 

modernizacja dróg 

istniejących – str. 42 

Proponuje się 

uzupełnić zapisy o 

wdrożenie 

Inteligentnego 

Systemu Transportu 

(ITS) na terenie 

Gminy Lubicz. 

ITS wspomoże koordynację 

potoków ruchu 

samochodowego, rowerowego i 

pieszego na drogach oraz w 

węzłach komunikacyjnych, w 

celu ich upłynnienia, co przełoży 

się na zmniejszenie kongestii 

(szczególnie na odcinku DK10 w 

Lubiczu). Spowoduje to zarazem 

skrócenie czasów przejazdu, 

poprawę bezpieczeństwa na 

drogach oraz polepszenie 

jakości powietrza.  

Prezydent Miasta 

Torunia Michał 

Zaleski 

Uwzględniono Proponowana uwaga 

zostanie ujęta w 

dokumencie 

strategicznym. 

12 Priorytet 1.3. - Rozwój 

gminnych usług 

publicznych 

dostosowanych do 

zróżnicowanych 

oczekiwań.  

Zadanie – Transport 

Publiczny – str. 42 

Proponuje się 

zwiększenie zakresu 

zadania o 

uzupełninie 

infrastruktury 

transportu 

zbiorowego 

(wyposażenie 

przystanków – 

zatoki, perony, wiaty 

z ławkami, „zielone 

przystanki”). 

Poprawa jakości infrastruktury 

transportu publicznego wpłynie 

na podniesienie atrakcyjności 

dla mieszkańców tej formy 

komunikacji transportowej, a 

przez to będzie pozytywnie 

oddziaływać na jakość 

powietrza, ochronę klimatu oraz 

bezpieczeństwo w transporcie. 

Prezydent Miasta 

Torunia Michał 

Zaleski 

Uwzględniono Proponowana uwaga 

zostanie ujęta w 

dokumencie 

strategicznym. 
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13 Priorytet 1.3. - Rozwój 

gminnych usług 

publicznych 

dostosowanych do 

zróżnicowanych 

oczekiwań – str. 42 

Proponuje się dodać 

w ramach priorytetu 

zadanie wsparcia dla 

rewitalizacji linii 

kolejowej nr 27 wraz 

z budową i 

rozbudową 

przystanków 

kolejowych na 

terenie gminy.  

Zadanie poprawi poziom 

integracji systemów 

komunikacyjnych na obszarze 

MOF Torunia, przełoży się na 

podniesienie atrakcyjności 

transportu publicznego, 

skrócenie czasów przejazdu i 

zarazem wzmocnienie ochrony 

klimatu. 

Prezydent Miasta 

Torunia Michał 

Zaleski 

Uwzględniono Proponowana uwaga 

zostanie ujęta w 

dokumencie 

strategicznym. 

14 Priorytet 3.1. –

Rozbudowa sieci dróg 

gminnych i 

modernizacja dróg 

istniejących – str. 44 

Proponuje się 

uzupełnienie 

priorytetu o zadanie 

z zakresu poprawy 

bezpieczeństwa na 

drogach, w tym 

zwłaszcza poprzez 

doświetlenie przejść 

dla pieszych i 

przejazdów dla 

rowerzystów, 

uspokajanie ruchu 

(m.in. ronda, 

zwężenia, szykany, 

strefy „30 km/h”), 

itp. 

Na drogach w UE i w kraju 

kładzie się obecnie coraz 

większy nacisk na poprawę 

bezpieczeństwa wszystkich 

użytkowników ruchu, zwłaszcza 

tych niechronionych – pieszych i 

rowerzystów. 

Prezydent Miasta 

Torunia Michał 

Zaleski 

Uwzględniono Proponowana uwaga 

zostanie ujęta w 

dokumencie 

strategicznym. 
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15 5.6. Zgodność z 

dokumentami 

wyższego rzędu – str. 

46 

Proponuje się 

uzupełnić analizę 

obowiązujących 

dokumentów 

strategicznych o 

Strategię na rzecz 

Odpowiedzialnego 

Rozwoju (SOR) i 

ewentualnie o 

Strategię Rozwoju 

Regionalnego 2030 

(KSRR 2030) lub inną 

zintegrowaną 

strategię sektorową. 

Warto także, żeby 

autorzy Strategii 

odnieśli się do 

niektórych 

dokumentów 

strategicznych UE, 

jak np. Europejski 

Zielony Ład.  

Ustawa z dnia 6 grudnia 2016 r. 

o prowadzeniu polityki rozwoju 

określa system zarządzania 

rozwojem Polski, w tym katalogi 

i hierarchię dokumentów 

strategicznych, które powinny 

także zostać przeanalizowane 

przez autorów Strategii Rozwoju 

Gminy Lubicz na lata 2021-

2028. Ponadto Strategia 

rozwoju województwa 

kujawsko-pomorskiego do roku 

2030 – „Strategia Przyspieszenia 

2030+” nie zawiera wszystkich 

priorytetów czy działań 

przewidywanych przez 

dokumenty wyższego rzędu, a 

które władze gminy mogłyby 

ewentualnie umieści w swoim 

programie rozwoju.  

Prezydent Miasta 

Torunia Michał 

Zaleski 

Nie 

uwzględniono 

 

Zgodnie z art. 10e 

ustawy z dnia 8 marca 

1990 roku o 

samorządzie gminnym 

Strategia Rozwoju 

gminy… musi być 

zgodna ze strategią 

rozwoju województwa 

oraz strategią rozwoju 

ponadlokalnego. 

Zgodność z innymi 

dokumentami wyższego 

rzędu w zakresie celów 

strategicznych ma 

charakter fakultatywny.  

16 Część 1.2. Metodologia 

pracy nad 

dokumentem 

strategicznym – str. 3-4 

W „Diagnozie” 

głównym źródłem 

informacji jest portal 

www.polskawliczbac

h.pl, dla tak 

 Mieszkaniec 

gminy Lubicz 

Nie 

uwzględniono 

Wszystkie dane 

statystyczne podane za 

portalem 

www.polskawliczbach.pl 

są danymi z GUS. W 

http://www.polskawliczbach.pl/
http://www.polskawliczbach.pl/
http://www.polskawliczbach.pl/


 
 
 
 

15 
 

poważnego 

dokumentu 

powinien być to np. 

GUS i Bank Danych 

Lokalnych.  

strategii zostały 

wykorzystane materiały 

z wyżej wymienionego 

portalu ze względu na 

przejrzystość ich 

prezentowania i lepszą 

czytelność dla 

szerokiego grona 

odbiorców.  

17 Priorytet 1.2. Zadanie 3 

– Zbudowanie sieci 

ścieżek rowerowych – 

str. 42  

Proponuję dodanie 

załącznika w postaci 

mapy proponowanej 

sieci dróg. 

Uszczegółowienie planów 

budowy ścieżek rowerowych 

pozwoliłoby na skoordynowanie 

tych działań na poziomie 

międzygminnym/powiatowym. 

Mieszkaniec 

gminy Lubicz 

Nie 

uwzględniono 

Dokument strategiczny 

wytycza kierunki 

działań, także w 

zakresie budowy ścieżek 

rowerowych i nie pełni 

funkcji dokumentów 

operacyjnych.  

18 Most przez Drwęcę – 

str. 44 

Proponuję 

rezygnację z 

inwestycji ze 

względu na ważny 

interes 

środowiskowy i 

społeczny.  

Starostwo Powiatowe w 

Toruniu negatywnie 

zaopiniowało projekt realizacji 

inwestycji drogowej Uchwałą 

Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 

450/2021 z 8 września 2021 r. 

Mieszkaniec 

gminy Lubicz 

Nie 

uwzględniono 

Most przez Drwęcę 

wraz z drogami 

dojazdowymi wpisane 

są do aktualnie 

obowiązującego 

Studium Uwarunkowań 

i Kierunków 

Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy 

Lubicz. Były one również 

wpisane do 
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dotychczasowej 

Strategii rozwoju gminy 

oraz przewidziane 

miejscowymi planami 

zagospodarowania 

przestrzennego. 

Argument „ważnego 

interesu 

środowiskowego i 

społecznego” jest 

ogólny i nosi znamiona 

subiektywnej opinii, a 

nie merytorycznego 

argumentu.  

19 Część 5. Strategia 

rozwoju gminy Lubicz – 

str. 39-47 

W części 5 Strategii… 

poszczególne cele i 

zadania strategiczne 

zostały 

sformułowane w 

sposób zbyt ogólny, 

co uniemożliwia 

odniesienie się do 

nich. 

 Mieszkaniec 

gminy Lubicz 

Nie 

uwzględniono 

Zarzut zbyt ogólny i nosi 

znamiona subiektywnej 

opinii, niepopartej 

merytorycznymi 

argumentami. 

20 Rozwój infrastruktury 

liniowej – str. 44 

Uzupełnienie sieci 

wodociągowej przy 

ulicy Zdrojowej w 

Lubiczu Górnym. 

Posesje ul. Zdrojowa 13B i 13C 

nie mają możliwości 

przyłączenia się do sieci 

wodociągowej. 

Mieszkaniec 

gminy Lubicz 

Nie 

uwzględniono 

Zadaniem dokumentu 

strategicznego jest 

wskazanie kierunków 

rozwoju gminy. 
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Propozycja zmiany ma 

zbyt szczegółowy 

charakter.  Tego typu 

zapisy mogą być 

uwzględnione w 

zapisach dokumentów 

niższego rzędu. 

21 Diagnoza stanu gminy 

Lubicz – str. 4-24 

Uwarunkowania 

społeczne – 

dotyczące stanu 

społeczeństwa 

obywatelskiego 

(stan, struktura 

organizacji 

porządkowych 

przykłady inicjatyw). 

Nieuwzględnienie 

uwarunkowań społecznych 

gminy Lubicz. W naszej opinii są 

one niesłychanie ważnym 

czynnikiem lokalnych strategii 

rozwojowych. Ujęcie tej kwestii 

w obszarach strategicznych 

interwencji jest niedostatecznie 

wyczerpująco opisane. 

Stowarzyszenie 

Lokalna Grupa 

Działania 

„Podgrodzie 

Toruńskie” 

Nie 

uwzględniono 

W opinii gminy diagnoza 

stanu gminy Lubicz jest 

ujęta w stopniu 

wystarczającym dla 

dokumentu 

strategicznego.   

22 Analiza SWOT dla 

podobszaru usług 

publicznych i rekreacji 

– str. 34-35 

Uwzględnienie w 

mocnych stronach 

oraz szansach siły 

organizacji 

senioralnych, oraz 

szerzej pojętego 

potencjału Trzeciego 

Sektora. Słabą stroną 

jest natomiast ciągły 

brak inicjatyw na 

rzecz sieciowania 

 Stowarzyszenie 

Lokalna Grupa 

Działania 

„Podgrodzie 

Toruńskie” 

Uwzględniono Proponowana uwaga 

zostanie ujęta w 

dokumencie 

strategicznym. 
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działań tego 

środowiska. 

23 Źródła finansowania 

zadań ujętych w 

strategii – str. 45 

Warto dopisać jako 

osobny punkt środki 

RLKS w dyspozycji 

LGD. 

 Stowarzyszenie 

Lokalna Grupa 

Działania 

„Podgrodzie 

Toruńskie” 

Nie 

uwzględniono 

Zadaniem dokumentu 

strategicznego jest 

wskazanie kierunków 

rozwoju gminy. 

Propozycja zmiany ma 

zbyt szczegółowy 

charakter.  Tego typu 

zapisy mogą być 

uwzględnione w 

zapisach dokumentów 

niższego rzędu. 

 

3. Podsumowanie konsultacji.  

 Wszystkie uwagi zgłoszone podczas konsultacji społecznych dokumentu „Strategia rozwoju gminy Lubicz na lata 2021 - 2028” zostały wnikliwie 

przeanalizowane.    

 Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konsultacji za przesłane formularze.  

 


