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Bartoszyce, 02.06.2022 r. 
 

Sprawozdanie 
 

z przebiegu i wyników konsultacji społecznych 
dotyczących projektu „Strategii rozwoju miasta Bartoszyce do roku 2030” 

 
1. Podstawa prawna 

Konsultacje Społeczne zostały przeprowadzone na podstawie Uchwały NR 
XLII/265/2021 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 30 września 2021 r. w sprawie: 
przystąpienia do sporządzenia Strategii rozwoju miasta Bartoszyce do roku 2030 oraz 
określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym 
trybu konsultacji. 
 

2. Przedmiot konsultacji  
Przedmiotem prowadzonych konsultacji społecznych był projekt Strategii rozwoju miasta 
Bartoszyce do roku 2030. 
 

3. Podmiot konsultacji społecznych 
Projekt Strategii rozwoju miasta Bartoszyce do roku 2030 podlegał konsultacjom: 
1) z mieszkańcami gminy miejskiej Bartoszyce, 
2) z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi 

na terenie gminy miejskiej Bartoszyce, organizacjami pozarządowymi  
i przedsiębiorcami, 

3) z sąsiednimi gminami: gminą wiejską Bartoszyce, oraz Starostwem Powiatowym  
w Bartoszycach, 

4) ze Departamentem Turystyki i Sportu Urząd Marszałkowski Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego, 

5) z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Białymstoku – Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 

6) z Warmińsko-Mazurskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, 
7) z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie. 

  
4. Cel konsultacji społecznych 

Celem konsultacji było zapoznanie mieszkańców z projektem Strategii rozwoju miasta 
Bartoszyce do roku 2030 oraz uzyskanie uwag, wniosków i opinii w sprawie projektu 
„Strategii”. 
 

5. Organizacja konsultacji społecznych, w tym terminy i wykorzystane formy 
konsultacji 

Uchwała NR XLII/265/2021 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 30 września 2021 r. w sprawie: 
przystąpienia do sporządzenia Strategii rozwoju miasta Bartoszyce do roku 2030 oraz 
określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu 
konsultacji. 
Informacja o konsultacjach, terminie i sposobie przekazywania uwag do projektu strategii, 
była dostępna od 28.03.2022.: 
1) na stronie internetowej miasta Bartoszyce  

https://bartoszyce.pl/65704/konsultacje-spoleczne-strategii-rozwoju-miasta-bartoszyce-
do-roku-2030 

2) w Biuletynie Informacji Publicznej 
https://bip.bartoszyce.pl/206/2362/Konsultacje_spoleczne_dotyczace_opracowania__E2
_80_9EStrategii_rozwoju_miasta_Bartoszyce_do_roku_2030_E2_80_9D/ 

Konsultacje były prowadzone w terminie od 28.03.2022 r. do 4.05.2022 r. (37 dni). 
Konsultacje realizowano w następujących formach: 

https://bartoszyce.pl/65704/konsultacje-spoleczne-strategii-rozwoju-miasta-bartoszyce-do-roku-2030
https://bartoszyce.pl/65704/konsultacje-spoleczne-strategii-rozwoju-miasta-bartoszyce-do-roku-2030
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 drogą elektroniczną na adres: urzad.miasta@bartoszyce.pl (w tytule e-maila należy 
wpisać „konsultacje społeczne strategii miasta Bartoszyce”); 

 drogą korespondencyjną na adres Urząd Miasta Bartoszyce, ul. Bohaterów Monte 
Cassino 1, 11-200 Bartoszyce (z dopiskiem „konsultacje społeczne projektu Strategii 
rozwoju miasta Bartoszyce do roku 2030”); 

 bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Miasta Bartoszyce (pok. nr 15). 

 spotkania publicznego – poprzez dedykowane spotkanie konsultacyjne w dniu 
12.04.2022 r. o godz. 16.00. Spotkanie odbyło się w budynku pod nazwą „Przystanek” 
przy Placu Dworcowym 1. W spotkaniu konsultacyjnym uczestniczyło 8 osób. 
 

6. Przebieg i podsumowanie społecznych 
W całym okresie trwania konsultacji mieszkańcy mieli możliwość zgłaszania uwag do 
projektu „Strategii rozwoju miasta Bartoszyce do roku 2030”. W terminie do 04.05.2022 r. 
wpłynęły: 

 1 formularz z uwagami Pana Zdzisława Pępiaka 

 1 formularz z uwagami Państwowego Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku 

 1 formularz z uwagami Pani Ewy Pisarskiej - Radnej RM Bartoszyce 

 1 formularz z uwagami Stowarzyszenia „Ożywić Łynę” 

 1 wniosek z uwagami Radnych Miasta Bartoszyce (Elżbiety Zabłockiej, Krystyny 
Dudy, Jarosława Puszko, Marka Lizińskiego, Leonarda Boiwko) 

 1 formularz z uwagami Urzędu Miasta Bartoszyce. 

 Uchwała nr 20/232/22/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia ·19 
kwietnia 2022 r. w sprawie opinii dotyczącej uwzględnienie a ustaleń  
i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej  
w województwie określonych w strategii rozwoju województwa dla projektu „Strategii 
rozwoju miasta Bartoszyce do roku 2030”. 

 Opinia Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategia rozwoju miasta Bartoszyce do 
roku 2030” z dnia 20.04.2022 r. 

Pismem nr WSTE.411.28.2022.GK z dnia 30.05.2022r. Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska w Olsztynie odstąpiła od konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategia rozwoju miasta Bartoszyce do roku 
2030” z dnia 20.04.2022 r. 
 
Szczegółowe zestawienie uwag wraz z informacją o wynikach konsultacji i z uzasadnieniem 
uwzględnienia lub braku uwzględnienia poszczególnych uwag zgłoszonych w trakcie 
konsultacji zawiera Tabela nr 1. Dokonano również autopoprawek w postaci zmian edycyjno-
redaktorskich, drobnych uzupełnień i modyfikacji tekstu bez wpływu na treści merytoryczne.
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Tabela 1. Podsumowanie uwag zgłoszonych w toku konsultacji społecznych wraz z rozstrzygnięciem. 
 
Do projektu „Strategii rozwoju miasta Bartoszyce do roku 2030” 

Lp. 

Data wpływu Nazwa 
instytucji/ 

Imię i 
nazwisko 

Część 
dokumentu, 
do którego 
odnosi się 

uwaga (sekcja/ 
strona) 

Zapis w projekcie Strategii, do 
którego zgłaszana jest uwaga 

Treść uwagi+ ewentualna propozycja Zwięzłe uzasadnienie uwagi 
Rozstrzygnięcie/ 

stanowisko miasta 
Bartoszyce 

1. 
 
21.04.2022 

Pan Zdzisław 
Pępiak inż. 
budownictwa 
ogólnego 
 

Analiza 
strategiczna 

Strefa przestrzenno-środowiskowa 

a) Miasto Bartoszyce jest miastem 
nadgranicznym i jego położenie  
w latach minionych miało znaczący 
wpływ na rozwój gospodarczy 
zwłaszcza w sferze handlu  
i rozwoju usług związanych  
z obsługa ruchu przygranicznego. 
Zamknięcie ruchu przygranicznego 
decyzja władz centralnych w roku 
2016 spowodowało istotne 
pogorszenie możliwości świadczenia 
usług  
i handlu przygranicznego 
skutkującego stosunkowo wysoką 
ilością pustostanów lokali handlowych  
i usługowych w śródmiejskiej strefie 
urbanizacyjnej. Decyzja rządowa  
w niczym nie została 
zrekompensowana a miasto 
Bartoszyce przyjęło na siebie całe 
odium odpowiedzialności za decyzje 
władz. 
 
 

b) W części analitycznej podkreślono z 
całą mocą, że miasto Bartoszyce 
potencjałem, jakim dysponuje nie 
wykorzystuje w pełni walorów 
turystyczno-rekreacyjnych.  
W dziale 2.1 Wizja rozwoju Miasta 
Bartoszyce proponowane 
rozwiązania nie wskazują drogi 
zmierzającej do poprawy tego stanu 
rzeczy. 
 
 
 
 
 

Brak informacji lub nie znalazły 
potwierdzenia w Wizji i misji  

Uwaga 
nieuwzględniona 
a) Opis, wskazujący, 
że Miasto Bartoszyce 
jest przygraniczne 
znajduje się diagnozie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga 
nieuwzględniona 
b) Wizja miasta 
Bartoszyce określa 
pożądany przez 
mieszkańców jej 
wizerunek w 
perspektywie 
najbliższych latach. 
Natomiast Misją 
miasta jest 
odpowiadanie za 
wszystkie sprawy  
o zasięgu lokalnym, 
które – zgodnie  
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c) W części analitycznej znalazło się 

stwierdzenie, że brakuje cyklicznej 
imprezy o zasięgu ponadlokalnym 
stanowiącej wyróżnik miasta w 
oparciu  
o lokalne zasoby kulturowe.  
W dalszej części strategii nie 
doszukałem się informacji, ani 
sugestii, jaki charakter mogłaby 
przyjąć taka impreza cykliczna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

z założeniami ustawy 
o samorządzie 
gminnym – mogą się 
przysłużyć 
„zaspokojeniu 
zbiorowych potrzeb 
wspólnoty”. 
Wizji jest rozumiana, 
jako docelowy obraz 
danej jednostki w 
przyszłości. I brzmi: 
„Bartoszyce miastem  
z atrakcyjną 
przestrzenią do życia, 
pracy i rozwoju, 
zachowującym 
dziedzictwo kulturalne 
i historyczne; 
Miastem 
wyposażonym  
w nowoczesną 
infrastrukturę, 
wykorzystującym 
potencjał gospodarczy 
i przyrodniczy. 
 
 
c) 
Uwaga 
nieuwzględniona  
W mieście 
organizowanych jest 
wiele imprez 
masowych ·i 
cyklicznych. Miasto 
systematycznie dąży 
do podniesienia 
jakości 
organizowanych 
wydarzeń kulturalny  
i sportowych, tak aby 
nie skupiać się na 
jednej imprezie, lecz 
na ich różnorodności. 
 
 
 
 
 



5 
 

 
d) W części analitycznej 

„mieszkalnictwo i infrastruktura 
techniczna” zawarta jest informacja o 
70% uciepłowieniu substancji 
mieszkaniowej.  
W dalszej części brak informacji  
o istniejących rezerwach możliwości 
technicznych kotłowni centralnej i 
sieci ciepłowniczej umożliwiającej 
podłączenie budynków 
wielorodzinnych do miejskiej sieci 
ciepłowniczej,  
a zwłaszcza śródmiejskiej strefy 
urbanizacyjnej w wyniku czego 
nastąpi znaczące ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery 
 
 

e) W analizie niewykorzystany potencjał 
rozwoju społeczno-gospodarczego w 
dziale „Przyczyny” znalazło się 
stwierdzenie, że miasto 
charakteryzuje niewystarczająca 
liczba miejsc wypoczynku  
i niewykorzystane walory 
przyrodniczo-krajobrazowe, ale  
w dalszej części strategii propozycje 
zmierzające do eliminacji tego stanu 
są mało przekonywujące 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) 
Uwaga częściowo 
uwzględniona 
Uzupełniono  
o następującą 
informację: Miasto 
dąży do podłączenia 
wszystkich budynków 
do sieci miejskiej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) 
Uwaga 
nieuwzględniona 
W strategii w Celu 
strategicznym I i IV są 
uwzględnione kierunki 
działań mające na celu 
rozwój infrastruktury·i 
wykorzystanie 
walorów przyrodniczo 
krajobrazowych 
Bartoszyc. 
Powyższym kierunkom 
odpowiadają m.in 
planowane projekty: 
- Budowa przystani dla 
kamperów wraz z 
zagospodarowaniem 
terenów sąsiednich  
w Bartoszycach  
- Zagospodarowanie 
terenów wzdłuż rzeki 
Łyna z 
przeznaczeniem na 
cele rekreacyjno-
sportowe w 
Bartoszycach 
- Zagospodarowanie 
terenu przy jeziorku 
miejskim ul. 
Kętrzyńska i terenów 
przyległych w 
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f) W części analitycznej strategii brak 

jest informacji o tym, że miasto 
Bartoszyce, jako jedyne miasto 
powiatowe leżące w krainie 1000 
jezior nie posiada większego 
zbiornika wodnego możliwego do 
wykorzystania do masowego 
wypoczynku nad wodą. Jasne jest, że 
nikt dziś jeziora nie wykopie, ale 
podjęcie działań w kierunku budowy 
elektrowni wodnej w obrębie 
miejscowości Szylina wskutek tzw. 
„cofki” spowoduje sztuczny zalew 
spełanijący podstawowe potrzeby do 
zbiorowego wypoczynku nad wodą.  

Bartoszycach 
- Przebudowa 
pomostu 
rekreacyjnego na 
jeziorku miejskim  
ul. Kętrzyńska  
w Bartoszycach 
- Modernizacja 
Stadionu Miejskiego  
w Bartoszycach 
 
 
 
f) 
Uwaga 
nieuwzględniona 
W diagnozie 
społeczno-
gospodarczej gminy 
miejskiej Bartoszyce 
Załączniku 1 do 
projektu strategii jest 
zamieszczona 
informacja na temat 
wód oraz zbiorników 
wodnych. 
Strategia miasta 
Bartoszyce odnosi się 
wyłącznie do gminy 
miejskiej Bartoszyce 
Miasto nie można 
wskazywać  
w swojej strategii 
projektu 
inwestycyjnego 
(elektrownia wodna) 
leżącego na terenie 
innej gminy/ powiatu.  
 
Uzupełniono zapis  
w strategii ·o 
następującą 
informację: Miasto 
Bartoszyce jest 
otwarte na współpracę 
z sąsiadującymi 
gminami /powiatem  
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2. 

Pkt. 2.3 
Planowane 
działania w 
ramach OSI 
określone w 
strategii 
rozwoju 
województwa, 
Tabela nr 8, 
poz. 12 

Poz. 12 Zagospodarowanie terenu 
przy jeziorku miejskim ul. Kętrzyńska 
i terenów przyległych w Bartoszycach 
Zakres działania m.in.  

 Zagospodarowanie  
z wykorzystaniem na plac 
zabaw, Odnowienie i rozbudowa 
ścieżek pieszo-rowerowych, 
wraz z infrastrukturą 
rekreacyjną, nasadzeniami  
i małą architekturą. 

Uzupełnić zakres: 

 modernizacja systemu dopływowo-
odpływającego z rzeki Suszyca z 
wykonaniem podczyszczenia wód 
dopływających (konieczność 
wyeliminowania zanieczyszczeń  
w zrzutach do odbiornika przez 
mieszkańców okolicznej zabudowy 
mieszkaniowej) 

 zmodernizowanie budynków zaplecza 
z przystosowaniem ich do funkcji 
techniczno-socjalnego kąpieliska 
miejskiego 

 modernizacja terenu wokół jeziorka 
miejskiego w zakresie nadającym mu 
charakter kąpieliska miejskiego w 
zakresie zbiorowego wypoczynku 
letniego. 

- 

Uwaga 
nieuwzględniona 
W opisie projektu 
wskazano działania 
związane z 
infrastrukturą 
rekreacyjną. Projekt 
zakłada m.in. 
wykonanie opisanych 
działań, co nie zamyka 
możliwość różnych 
działań w zależności 
od możliwości 
finansowych  
i pozyskiwanych 
środków 
zewnętrznych.  
 

3. 

Pkt. 2.3 
Planowane 
działania w 
ramach OSI 
określone w 
strategii 
rozwoju 
województwa, 
Tabela nr 8, 
poz. 13 

Poz. 13. Zagospodarowanie terenów 
wzdłuż rzeki Łyna  
z przeznaczeniem na cele 
rekreacyjno-sportowe  
w Bartoszycach 
Zakres prac: 

 Zagospodarowanie terenu na 
odcinku od mostu przy ul. 
Poniatowskiego do kładki 
pieszej przy ul. Gdańskiej, 

 Odnowienie i rozbudowa alejek 
pieszo-rowerowych wzdłuż rzeki 
Łyny wraz z oświetleniem, 
infrastrukturą rekreacyjną i małą 
architekturą. 

Zmiana zakresu: 

 wykonanie ciągu pieszo-rowerowego 
o urządzonej nawierzchni na odcinku 
pomiędzy mostem na rzeką Łyną w 
ciągu drogi nr 512 a mostem nad 
rzeką Łyną w ciągu drogi nr 51  
z wykonaniem niezbędnych 
podniesień terenu eliminujących 
ewentualne podtopienia w przypadku 
podniesienia poziomu wód rzeki Łyny 
w wyniku czego powstanie zamknięty 
ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ul. 
Poniatowskiego i Bema 
zapewaniający spójność systemu. 

 wykonanie ciągu pieszo-rowerowego 
o urządzonej nawierzchni na odcinku 
pomiędzy ul. Bema w ciągu drogi 
krajowej nr 51 a kładką nad rzeką 
Łyna  
w ciągu ul. Drzewnej zapewniającym 
obsługę komunikacyjną pieszo-
rowerową terenów centrum 
rekreacyjnego nad rzeką Łyną, a 
jednocześnie dowiązanie 
komunikacyjne ścieżki rowerowej z 
istniejącą trasą rowerową w ul. 
Nowowiejskiego drogi wojewódzkiej 
nr 512 zapewniający spójność 
systemu, 

 wykonanie zespołu budowli parku 

- 

Uwaga 
nieuwzględniona 
Miasto może wykonać 
inwestycję tylko  
w zakresie terenów do 
niego należących. 
Drogą wojewódzką ·nr 
512 zarządzającym 
jest Sejmik 
Województwa, a drogą 
krajową nr 51 minister 
właściwy ds. 
transportu 
Kwestie dotyczące 
zagospodarowania 
terenów wzdłuż rzeki 
Łyna na cele rekreacji 
zbiorowej są 
uwzględnione  
w projekcie. 
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rozrywki wokół jeziorka „sercowego” i 
terenów położonych pomiędzy 
mostem kolejowym  
a kładką nad rzeką Łyna w ciągu ul. 
Drzewnej  
z zagospodarowaniem tych terenów 
na cele rekreacji zbiorowej z placem 
zabaw dla dzieci i zespołem boisk do 
gier zespołowych wyposażonym w 
budynek zespołu sanitarnego z 
odprowadzeniem ścieków do 
istniejącego kolektora na przepuście 
pod dnem rzeki Łyny. 

4. 

Pkt. 2.3 
Planowane 
działania w 
ramach OSI 
określone w 
strategii 
rozwoju 
województwa, 
Tabela nr 8,  
poz. 18 

Poz. 18 Zmiana systemu ogrzewania 
oraz przebudowa WLZ (wewnętrznej 
linii zasilającej w energię elektryczną) 
w budynku mieszkalnym przy  
ul. Cynkowa 2 w Bartoszycach  
Projekt przewiduje m.in.: 

 podłączenie budynku do 
miejskiej sieci ciepłowniczej lub 
wymiana systemu ogrzewania  
i pieców, 

 wymianę instalacji zasilającej na 
linię trójżyłową, od liczników 
elektrycznych do rozdzielnic 
elektrycznych  
w poszczególnych mieszkaniach 
wraz z nowymi rozdzielnicami  
i zabezpieczeniami,  

 wymianę instalacji 
oświetleniowej na klatkach 
schodowych z czujnikami ruchu 
oraz instalacji  

 w pomieszczeniach piwnicznych 
12 V. 

Zmiana zakresu: 

 opracowanie i wdrożenie do realizacji 
programu uciepłowienia śródmiejskiej 
strefy urbanizacyjnej w zakresie 
podłączenia poszczególnych 
budynków do miejskiej sieci cieplnej 
w celu wyeliminowania zadymienia tej 
części miasta 

- Uwaga uwzględniona  

5. 

Pkt. 2.3 
Planowane 
działania w 
ramach OSI 
określone w 
strategii 
rozwoju 
województwa, 
Tabela nr 8, 
poz. 23 

Poz. 23 Przebudowa Placu 
Bohaterów Westerplatte i Parku 
Miejskiego w Bartoszycach  
Zakres prac m.in: 
1) Amfiteatr w miejscu placu 

estradowego  

 widownia amfiteatru na  
ok. 970 miejsc siedzących wraz 
z miejscami dla osób 
niepełnosprawnych, 

 likwidacja istniejącej sceny oraz 
wyrównanie poziomu posadzki, 

Uzupełnienie zakresu: 
6) Wykonanie rewitalizacji paku miejskiego 
z przystosowaniem do wypoczynku 
zbiorowego 

- 

Uwaga 
nieuwzględniona 
Miasto nie planuje 
zagospodarowania 
terenów lasku 
miejskiego 
zachowując jego 
walory przyrodnicze 
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 scena estradowa z zadaszeniem 
stałym, która miałaby możliwość 
obsługi widowni od strony 
amfiteatru oraz od strony placu 
reprezentacyjnego (według 
odrębnego opracowania), 

 budynek zaplecza 
administracyjno-socjalnego osób 
występujących wraz  
z częścią magazynową, 

 remont sceny wojskowej, 

 ciągi piesze umożliwiające 
bezkolizyjne przemieszczanie 
się po placu – schody wraz ze 
zjazdami dla wózków 
dziecięcych, 

 ciągi piesze dochodzące do 
placu oraz chodnik przy ulicy 
Bohaterów Warszawy (nad 
koroną amfiteatru), 

 nowe nawierzchnie placu 
reprezentacyjnego amfiteatru, 
dojścia do pomnika, 

 ogrodzenie terenu amfiteatru. 
2) Mała architektura (ławki, kosze 

na śmieci). 
3) Budowa miejsc parkingowych 

wraz z drogą dojazdową przy 
wjeździe na plac, na 46 miejsc 
postojowych dla samochodów 
osobowych, 4 miejsc dla 
autobusów, 4 miejsc 
postojowych dla 
niepełnosprawnych. 

4) Przebudowa magistrali 
wodociągowej Ø 500 wraz  
z niezbędną infrastrukturą 
techniczną. 

5) Przebudowa kanalizacji 
deszczowej wraz z budową 
zbiornika retencyjnego  
o pojemności ok. 300m

3
- bateria 

trzech zbiorników. 

6. 

Pkt. 2.3 
Planowane 
działania w 
ramach OSI 
określone w 

Poz. 40 Zadaszenie basenu 
miejskiego w Bartoszycach 
Zakres:  
Budowa hali namiotowej nad 
basenem 

Zmiana zakresu: 

 budowa obok istniejącego zbiornika 
pływalni basenu dodatkowy zbiornik o 
charakterze rehabilitacyjnym  
z bocznymi strumienicami do 

 

Uwaga 
nieuwzględniona 
Nie ma możliwości 
infrastrukturalnych do 
rozbudowy basenu. 
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strategii 
rozwoju 
województwa, 
Tabela nr 8,  
poz. 40 

 rehabilitacji kończyn oraz 
deszczownicą do rehabilitacji mięśni 
pleców 

 budowa obok istniejącego zbiornika 
pływalni basen jacuzzi do rehabilitacji 
nóg 

 całość budowli basenu przykryć 
trwałą konstrukcją z dachem 
dwuspadkowym umożliwiającym 
zainstalowanie baterii solarowych  
i fotowoltaicznych 

 zbiorniki wodne basenu miejskiego 
zasilić bieżąca podgrzewaną wodą 
zasilaną źródłem ciepła z paneli 
solarowych oraz paneli 
fotowoltaicznych energii elektrycznej 
do uzupełnienia podgrzewania ciepłej 
wody użytkowej oraz pracy pomp 
obiegowych wody technologicznej 
zbiorników basenu. 

Wdrożenie postulowanego zakresu działań 
pozwoli na dokonanie zmiany 
funkcjonowania basenu miejskiego  
z sezonowego na obiekt całoroczny,  
a cały kompleks zmieni charakter  
z pływalni na kompleks rekreacyjno-
rehabilitacyjny. 

Plan 
zagospodarowania 
przestrzennego nie 
przewiduje 
zwiększenia 
powierzchni 
istniejącego basenu. 

7. 

Pkt. 2.3 
Planowane 
działania w 
ramach OSI 
określone w 
strategii 
rozwoju 
województwa, 
Tabela nr 8 

 

Działania w zakresie budowy elektrowni 
wodnej. W wyniku spiętrzenia wód rzeki 
Łyna powstanie zalew (w części 
usytuowany  
w granicach administracyjnych miasta 
Bartoszyce (na południe od stadionu 
miejskiego) o stosunkowo dużej 
powierzchni pozwalający na docelowe 
organizowanie masowego wypoczynku 
nad wodą dla mieszkańców. 

 

Uwaga 
nieuwzględniona 
Strategia miasta 
Bartoszyce odnosi się 
wyłącznie do gminy 
miejskiej Bartoszyce 
Miasto nie można 
wskazywać  
w swojej strategii 
projektu 
inwestycyjnego 
(elektrownia wodna) 
leżącego na terenie 
innej gminy/ powiatu 

8. 

Pkt. 2.3 
Planowane 
działania w 
ramach OSI 
określone w 
strategii 
rozwoju 

 Impreza o zasięgu ponadlokalnym  

Uwaga 
nieuwzględniona  
W mieście 
organizowanych jest 
wiele imprez 
masowych i 
cyklicznych. Miasto 
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województwa, 
Tabela nr 8, 

systematycznie dąży 
do podniesienia 
jakości 
organizowanych 
wydarzeń kulturalny 
i sportowych, tak aby 
nie skupiać się na 
jednej imprezie, lecz 
na ich różnorodności. 

9. 

02.05.2022 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 
Regionalny 
Zarząd 
Gospodarki 
Wodnej w 
Białymstoku 

Analiza 
strategiczna 
Ochrona 
środowiska 

 Brak elementy oceny stanu środowiska 
wodnego i gospodarki wodno-ściekowej  

Uwaga Lp.1 do Diagnozy. Uwagi uwzględnione 
częściowo.  
Uzgodniono z PGW, 
że część elementów 
wskazanych w piśmie 
jest zawarta w 
diagnozie. Dokument 
zostanie uzupełnione 
o brakujące elementy. 

10. 

Ramy 
finansowe 
inwestycji i 
źródła 
finansowania 

 
Podane szacunkowe koszty realizacji są 
zbyt niskie 

Działania w zakresie 
zwiększenia retencji 
zapobiegającej skutkom zmian 
klimatu jak również 
dostosowanie gospodarki 
wodnej  
i zarządzanie zasobami 
wodnymi, jest niemożliwe w 
podanym zakresie finansowym. 

Uwaga uwzględniona 
Zwiększono 
szacunkowe koszty w 
projektach: 
1) Adaptacja do 
zmiany klimatycznej 
poprzez małą retencję 
-6,2 mln zł  
2) Opracowanie 
Programu 
gospodarowania 
wodami opadowymi  
i roztopowymi –  
350 tys. zł 

11. 
04.05.2022 r. 
 

Gmina Miejska 
Bartoszyce 

 
 Nowa fiszka projektowa – Budowa 

ciepłowni biomasowej w Bartoszycach 
Dodano nowy projekt 

Uwaga uwzględniona 

12 
04.05.2022 r. 
 

Gmina Miejska 
Bartoszyce 

 
 Nowa fiszka projektowa – Centrum 

Aktywności Lokalnej „Przystanek” 
Dodano nowy projekt 

Uwaga uwzględniona 

13 04.05.2022 

Gmina Miejska 
Bartoszyce 

 

 Zweryfikowane fiszki projektowe: 

 Bartoszyckie spotkania artystyczne 
osób niesamodzielnych – projekt 
cykliczny przewidywany budżet 
projektu 900 000,00 (szacunkowy 
koszt jednej edycji projektu 
112 500,00 zł) 

 Stawiamy na rodzin  
(z uwzględnieniem możliwości 
realizacji kilku edycji projektu) 

 Przewidywany budżet projektu 
2.400.000 zł (szacunkowy koszt 

Skorygowano (zmniejszono) 
przewidywane budżety 
projektów przez MOPS 
Bartoszyce 

Uwagi uwzględnione 
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jednej edycji projektu to 300 000,00 
zł) 

 Bartoszycka Akademia Aktywności 
społecznej, Przewidywany budżet 
projektu 2.800.000,00 zł (szacunkowy 
koszt jednej edycji projektu 
350.000,00 zł) 

14. 04.05.2022 

Ewa Pisarska 
Radna RM 
Bartoszyce 

Cel Mocne 
fundamenty, 
str. 61, pkt 25 

Zamiast słowa modernizacja 
należałoby wpisać przebudowa lub 
budowa nowego budynku 
Bartoszyckiego Domu Kultury. 
W części opisowej brakuje zapisu: 

 dostosowanie budynku do 
potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami  
i osób starszych w tym budowa 
szatni, toalet 

 poprawa jakości świadczonych 
usług poprzez budowę nowych 
pracowni, pomieszczeń do 
realizacji statutowych założeń 
prowadzonych działań przez 
Bartoszycki Dom Kultury  
w tym dla osób z 
niepełnosprawnościami  
i osób starszych 

Budynek Bartoszyckiego Domu Kultury na 
dzień dzisiejszy nie spełnia podstawowych 
założeń dostępności. 
Z prowadzonych w nim zajęć  
w pracowniach nie mogą korzystać 
osoby z niepełnosprawnościami  
i osoby starsze, brak jest również 
bezpiecznego miejsca do prowadzenia 
zajęć rozwijających podstawowe 
kompetencje przyszłości - kreatywność, 
dla najmłodszych. 
Pracownia plastyczna umiejscowiona jest 
na strychu budynku, którego wyjście 
bezpośrednio związane jest  
z krętymi, stromymi schodami i może 
pomieścić nie więcej niż 6 osób przy 
sztalugach. 
Pracownia ceramiczna z kolei mieści się w 
piwnicy budynku i jest dzielona  
z pomieszczeniem po byłej kotłowni tym 
samym nie spełnia podstawowych 
standardów pracowni ceramicznych 
obowiązujących w kraju. 
Ponadto brakuje pracowni wizualnej, ·o 
której bardzo często mówi młodzież na 
spotkaniach np. Młodzież w Działaniu, 
problem ten był poruszany już od 2012 
roku i został wpisany do analizy potrzeb 
wykonanych w ramach projektu Domy 
Kultury w Bartoszycach. 
Utrudniona jest również organizacja 
wystaw, ponieważ sala do tego 
wykorzystywana nie posiada żadnych 
zabezpieczeń i nie ma możliwości 
wypożyczenia i ubezpieczenia kolekcji. 
Wyklucza to z możliwości pozyskiwania 
ciekawych wystaw, a co za tym idzie 
prowadzenia edukacji w zakresie sztuk 
plastycznych dla dzieci, młodzieży  
i dorosłych z terenu miasta. 
Nakłady ponoszone na kulturę  
w proponowanej strategii rozwoju miasta 

 

Uwaga 
nieuwzględniona  
Posiadany projekt 
budowlany oraz audyt 
energetyczne dotyczy 
wyłącznie poprawy 
efektywności 
energetycznej poprzez 
kompleksową 
termomodernizację 
budynku i nie 
obejmuje swoim 
zakresem innych prac 
budowlanych. 
Dopisano m.in.  
w zakresie prac 
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Bartoszyce do roku 2030 są  
w zestawieniu do planowanych nakładów 
na sport znikome. 
Aby miasto mogło rozwijać się  
i budować nowe kompetencje  
w tym niektóre z nich jakimi są 
wizualizowanie i kreatywność 
niezbędne są warunki do ich rozwoju  
w tym poprzez edukację poza formalną 
jaką może zapewnić między innymi 
uczęszczanie na zajęcia dodatkowe 
oferowane przez nowoczesną placówkę 
kulturalna, jaką mógłby się  
w przyszłości stać Bartoszycki Dom 
Kultury/ Centrum Kulturalno-Edukacyjne w 
Bartoszycach. 
Dlatego zasadne jest nie tylko 
rozpatrzenie zmiany zapisu  
z modernizacja na przebudowę, ale 
również zastanowienie się nad 
stworzeniem nowego projektu budowy 
Centrum Kulturalno-Edukacyjnego  
w Bartoszycach 

15. 04.05.2022 

Stowarzyszeni
e 
„Ożywić Łynę” 
Połęcze 54 
11-200 
Bartoszyce 

Rozwój 
strategiczny 
gminy miejskiej 
Bartoszyce 
Gospodarka 
str.28 

Obszar działań w priorytecie 
Gospodarka ukierunkowany jest 
przede wszystkim na wzmocnienie 
konkurencyjności miasta poprzez 
podnoszenie poziomu innowacyjności 
miasta, rozwój turystyki oraz 
tworzenie warunków do rozwoju 
przedsiębiorczości.  
Kierunki działań będą realizowane 
przez władze gminy miejskiej 
Bartoszyce za pośrednictwem: 

 Urzędu Miasta  
w Bartoszycach, 

 Zakładu Usług Komunalnych, 

 Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, 

 Bartoszyckiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji, 

 Bartoszyckiego Domu Kultury, 

 Służb dbających  
o bezpieczeństwo mieszkańców 
(policja, straż pożarna, straż 
miejska), 

 Szkół, przedszkoli, punktów 
opieki dzieci do lat 3 

Kierunki działań będą realizowane przez 
samorząd gminy miejskiej Bartoszyce za 
pośrednictwem (Policja, Straż Pożarna, 
Straż Miejska, Sanepid, Służby 
Weterynaryjne i inne): 

 Bartoszyckiego Domu Kultury, · 
Młodzieżowego Domu Kultury, · 
Biblioteki Miejskiej  
i inne. 

 TV - telewizji BartSat, lokalnej 
prasy -Goniec Bartoszycki 

Należy podkreślić ścisłą 
współpracę ze wszystkimi 
służbami i strażami bez względu 
na podległość 
służbową. Należy podkreślić 
współpracę ze wszystkimi 
jednostkami kultury i mediami. 

Uwaga uwzględniona 
częściowo 
Dopisano informację 
Miasto Bartoszyce 
będzie również ściśle 
współpracować ze 
wszystkimi 
instytucjami lokalnymi  
i państwowymi oraz 
mediami. 
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 Wspólnot mieszkaniowych,  

 Organizacji pozarządowych, 

 Przedsiębiorców. 

16. 

Cel 
strategiczny I 
Kierunki działań 
str. 31 

Kierunki działań 
pkt, 4 Zagospodarowanie terenów 
nabrzeżnych rzeki Łyny 

Zagospodarowanie terenów nabrzeżnych 
rzeki Łyny i Lasku Miejskiego TPD 

Wzrost atrakcyjności terenów 
nad rzeką Łyną i 
w Lasku Miejskim TPD. 

Uwaga 
nieuwzględniona 
 
Jednym z kierunków 
działań jest 
zagospodarowanie 
terenów nadbrzeżnych 
rzeki Łyny, natomiast 
wzrost atrakcyjności 
jest rezultatem tych 
działań.  
Miasto nie planuje 
zagospodarowania 
terenów lasku 
miejskiego 
zachowując jego 
walory przyrodnicze 

17. 

Cel 
strategiczny II 
Ochrona 
zasobów 
naturalnych. 
Popraw a stanu 
i 
jakości 
środowiska 
naturalnego 
str., 35 

Brak Budowa urządzeń do wodowania łodzi 
PPSP i kajaków wraz z 
zagospodarowaniem terenu dla kajakarzy i 
mieszkańców oraz 
wyznaczenie miejsc na pole namiotowe w 
bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Łyny 

Poprawa bezpieczeństwa na 
wodzie. 
Rozwój bazy turystycznej. 

Uwaga 
nieuwzględniona. 
Rozwój turystyki  
i budowa infrastruktury 
jest znakomitym 
pomysłem dla sektora 
MSP lub stowarzyszeń 
na zwiększenie swoich 
możliwości 
finansowych. Miasto 
nie planuje realizować 
projektów, z których 
korzyści mogą czerpać 
przedsiębiorcy i 
rozwijać swój potencjał 
na lokalnym rynku.  

18. 

Cel 
strategiczny III 
Rozwój 
aktywności 
kulturalnej i 
rekreacyjno- 
sportowej str. 
41 

Brak Zagospodarowanie terenów wzdłuż rzeki 
Suszycy do ujścia do rzeki Łyny 

Umożliwić kompleksowe 
zagospodarowanie terenu na 
obszarze od rzeki Suszycy, 
lasku TPD do cmentarza 
komunalnego przy ul. Leśnej. 

Uwaga 
nieuwzględniona 
Miasto planuje 
przebudowę mostu 
nad rzeką Suszyca  
w ciągu ul. Leśnej 

19. 

Cel 
strategiczny IV 
Wzmocnienie 
Potencjału 

Miasto Bartoszyce chce 
wykorzystać...,. 

Samorząd Miasta Bartoszyce chce 
wykorzystać działania miasta.... 
Decyzji i działań samorządu miasta 
Działanie te… 

Podmiotem działań jest 
Samorząd Miasta. 

Uwaga 
nieuwzględniona 
Konstrukcja 
dokumentów 



15 
 

gospodarczeg
o str.44 
 

strategicznych odnosi 
się do Miasta 
Bartoszyce jako 
jednostki 
samorządowej  

20. 
Str. 45 
 

Miasto Bartoszyce będzie 
kontynuować współpracę z 
mieszkańcami, organizacjami 
pozarządowymi, przedsiębiorcami, 
jak również z miastami i gminami 
partnerskimi 

Decyzji i działań samorządu miasta. 
Działania te.... 
Samorząd Miasta Bartoszyce będzie 
kontynuował współprace  
z mieszkańcami, organizacjami 
pozarządowymi, przedsiębiorcami, 
Starostwem Powiatu Bartoszyckiego  
i wszystkimi Miastami i Gminami Powiatu, 
jednostkami Administracji Państwowej i 
Regionalnej oraz  
z miastami i gminami partnerskimi  
w kraju i za granicą 

Samorząd Miasta nie jest 
zawieszony w próżni.  
Z mocy prawa współtworzy 
strukturę Powiatu, 
Województwa i Kraju. 

Uwaga 
nieuwzględniona 
Konstrukcja 
dokumentów 
strategicznych odnosi 
się do Miasta 
Bartoszyce jako 
jednostki 
samorządowej 

21. 

Rozwój 
turystyki i 
rekreacji str. 47 

brak Budowa urządzeń do wodowania łodzi 
PPSP i kajaków wraz  
z zagospodarowaniem terenu dla 
kajakarzy i mieszkańców oraz 
wyznaczenie miejsc na pole namiotowe w 
bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Łyny 

Poprawa bezpieczeństwa na 
wodzie (wzrost 
szybkości i skuteczności 
działania PPSP  
w sytuacjach kryzysowych) 
Rozwój bazy turystycznej. 
Po konsultacjach z Komendą 
PPSP  
w Bartoszycach i 
przeprowadzeniu wizji lokalnej 
proponowana lokalizacja w/w 
urządzeń: 

 tereny Parku Elizabeth  
z Jeziorkiem  
w Kształcie Serca 

 tereny dotychczas 
niezagospodarowane  
tj. okolice nowego mostu 
na rzece Łynie na  
ul. Poniatowskiego 

Uwaga 
nieuwzględniona  
Działania 
podejmowane przez 
PPSP i na jej rzecz  
należą do zadań 
powiatu 
bartoszyckiego  

22. 

Cel 
strategiczny IV 
Mocne 
fundamenty 
str. 60, pozycja 
23 

Przebudowa Placu Bohaterów 
Westerplatte i Parku Miejskiego  
w Bartoszycach 
 
Zakres prac m.in: 
1) Amfiteatr w miejscu placu 
estradowego  
- widownia amfiteatru na ok. 970 
miejsc siedzących wraz z miejscami 
dla osób niepełnosprawnych, 
- likwidacja istniejącej sceny oraz 

Przebudowa Placu Bohaterów 
Westerplatte i Parku Miejskiego  
w Bartoszycach, ze wsparciem  
i uwzględnieniem planowanych 
inwestycji Starostwa Powiatowego  
w Bartoszycach tj. budowa zespołu boisk 
dla Liceum Ogólnokształcącego im. S. 
Żeromskiego w Bartoszycach  

Bezwzględna konieczność 
współpracy Samorządów Miasta 
i Powiatu w realizacji ww. 
inwestycji. 

Uwaga 
nieuwzględniona  
Projekty uwzględnione 
w Strategii dotyczą 
wyłącznie miasta 
Bartoszyce.  
Miasto nie można 
wskazywać  
w swojej strategii 
projektu 
inwestycyjnego 
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wyrównanie poziomu posadzki, 
- scena estradowa z zadaszeniem 
stałym, która miałaby możliwość 
obsługi widowni od strony amfiteatru 
oraz od strony placu 
reprezentacyjnego (według 
odrębnego opracowania), 
- budynek zaplecza administracyjno-
socjalnego osób występujących wraz 
z częścią magazynową, 
- remont sceny wojskowej, 
- ciągi piesze umożliwiające 
bezkolizyjne przemieszczanie się po 
placu – schody wraz ze zjazdami dla 
wózków dziecięcych, 
- ciągi piesze dochodzące do placu 
oraz chodnik przy ulicy Bohaterów 
Warszawy (nad koroną amfiteatru), 
- nowe nawierzchnie placu 
reprezentacyjnego amfiteatru, dojścia 
do pomnika, 
- ogrodzenie terenu amfiteatru. 
2) Mała architektura (ławki, kosze na 
śmieci). 
3) Budowa miejsc parkingowych wraz 
z drogą dojazdową przy wjeździe na 
plac, na 46 miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych, 4 miejsc 
dla autobusów, 4 miejsc postojowych 
dla niepełnosprawnych. 
4) Przebudowa magistrali 
wodociągowej Ø 500 wraz z 
niezbędną infrastrukturą techniczną. 
5) Przebudowa kanalizacji 
deszczowej wraz z budową zbiornika 
retencyjnego o pojemności ok. 
300m3- bateria trzech zbiorników. 

leżących na terenie 
innej gminy/ powiatu 
lub niezarządzanych 
przez Miasto. 

23. 

Cel 
strategiczny 
IV Mocne 
fundamenty. 
Przebudowa 
mostu nad 
rzeką 
Suszycą w 
ciągu ul. 
Leśnej w 
Bartoszycach 
str.61, poz.2 

Zadanie obejmuje: 
Przebudowa mostu nad rzeką 
Suszyca w ciągu ul. Leśnej  
w Bartoszycach 

Dodać: wraz zagospodarowaniem terenów 
brzegowych Suszycy do ujścia do rzeki 
Łyny 

Konieczność kompleksowego 
uporządkowania terenów Laski 
Miejskiego TPD od 
rzeki Suszycy do Cmentarza 
Komunalnego na 
ul. Leśnej. 

Uwaga 
nieuwzględniona 
Miasto nie planuje 
zagospodarowania 
terenów lasku 
miejskiego 
zachowując jego 
walory przyrodnicze 
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24. 

Cel 
strategiczny IV 
Mocne 
fundamenty 

Brak Zmiana systemu funkcjonowania 
komunikacji miejskiej z samochodów 
benzynowych na elektryczne 

Ograniczenie emisji CO do 
atmosfery. 
Poprawa komfortu życia 
mieszkańców. 

Uwaga 
nieuwzględniona. 
Miasto realizuje 
ustawowy obowiązek 
organizowania 
publicznego transportu 
zbiorowego poprzez 
prywatne autobusowe 
usługi przewozowe. 
Ze względu na wysoki 
koszt inwestycji Miasto 
nie planuje 
wprowadzenia 
komunikacji miejskiej 
innej niż prywatna. 

25 

Analiza 
strategiczna 
Dostępność 
komunikacyjna 
str.,7, 
(6 wiersz od 
dołu) 

Obecnie nie funkcjonują połączenia 
kolejowe do Bartoszyc 

Obecnie nie funkcjonują połączenia 
kolejowe osobowe do Bartoszyc 

Doprecyzowanie Uwaga 
nieuwzględniona. 
Nie wymaga 
doprecyzowania, 
ponieważ obecnie nie 
funkcjonują połączenia 
osobowe jak  
i towarowe do 
Bartoszyc.   

26 

Analiza 
strategiczna 
Mieszkalnictwo 
i 
infrastruktura 
techniczna str. 
9, 
(1 wiersz od 
góry) 

Indywidualnymi źródłami ciepła 
w gospodarstwach domowych 

Indywidualnymi źródłami ciepła 
w gospodarstwach domowych, opartych 
głównie na ogrzewaniu węglem  
i drewnem opalowym 

Doprecyzowanie 

Uwaga 
nieuwzględniona. 
Nie wymaga 
doprecyzowania 

27 

Sfera 
społeczna 
str.14 (1 wiersz 
od góry) 

… oraz wzdłuż rzeki Łyny 

...oraz wzdłuż rzeki Łyny i terenów leśnych 
lasek TPD, jak również wypromowanie 
markowej imprezy  
o charakterze regionalnym, a nawet 
ogólnopolskim np. Spływ kajakowy im. Św. 
Jana Pawła II 

W Bartoszycach od 1999r. 
brakuje imprezy 
markowej o charakterze 
regionalnym (poprzednio 
Międzynarodowe Targi Regionu 
Bartoszyce) 

Uwaga 
nieuwzględniona. 
Miasto nie planuje 
zagospodarowania 
terenów lasku 
miejskiego 
zachowując jego 
walory przyrodnicze. 
W mieście 
organizowanych jest 
wiele imprez 
masowych i 
cyklicznych. Miasto 
systematycznie dąży 
do podniesienia 
jakości 
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organizowanych 
wydarzeń kulturalny  
i sportowych, tak aby 
nie skupiać się na 
jednej imprezie, lecz 
na ich różnorodności. 

28 

Sfera 
gospodarcza 
Analiza SWOT  
str.19 
Silne strony 

Baza kulturalna (BDK) 
 

Uzupełnić o: 

 Oczyszczalnia ścieków, 

 Składowisko nieczystości stałych 
w m. Wysieka, 

 Szpital Powiatowy w Bartoszycach, 

 Baza kulturalna (BDK, MDK, 
Biblioteka miejska) 

 uzupełnić wykaz o „Przygraniczne 
położenie Bartoszyc 

Są to podstawowe Jednostki 
organizacyjne 
Gminy Miejskiej i Powiatu 
umożliwiające 
Prawidłowe funkcjonowanie 
miasta.  
Należy przypuszczać, że do 
2030 r. sytuacja 
Międzynarodowa umożliwi 
uruchomienie 
przejścia granicznego w 
Bezledach. 

Uwaga uwzględniona 
częściowo 
Dopisano w pozycji 
baza kulturalna - 
Biblioteka miejska  

29 

Sfera 
gospodarcza 
Analiza SWOT 
str. 20 
Słabe strony 

 
Uzupełnić wykaz o „Przygraniczne 
położenie Bartoszyc” 

Z uwagi na wrażliwość na 
sytuację 
międzynarodową może być 
zarówno szansą 
rozwoju jak i zagrożeniem. 

Uwaga 
nieuwzględniona. 
Przygraniczne 
położenie może być 
zarówno silną jak  
i słabą stroną miasta, 
dlatego nie zostało 
ono ujęte w analizie 
SWOT 
 

29 

Sfera 
gospodarcza 
Analiza SWOT 
str. 21 
Szanse 

Upowszechnienie zdrowego trybu 
życia i aktywnego spędzania czasu 

Upowszechnianie zdrowego trybu życia i 
aktywnego spędzania czasu oraz rozwój 
bazy turystyczno-rekreacyjnej 

Należy poszerzyć ofertę  
w organizacji i budowie 
bazy rekreacyjnej 

Uwaga uwzględniona 
częściowo 
Dopisano informację 
dotyczącą rozwoju 
bazy rekreacyjnej. 

30 

Sfera 
gospodarcza 
Analiza SWOT 
str. 21 
Szanse 

Obwodnica - 

Może być zarówno szansą jak  
i zagrożeniem 
- może doprowadzić do 
zmniejszenia obrotów 

Uwaga 
nieuwzględniona 
Obwodnica została 
wskazana w analizie 
SWOT jedynie jako 
szansa  

31. 01.04.2022 

Radni Miasta 
Bartoszyce 

Elżbieta 
Zabłocka 

Krystyna Duda 
Jarosław 
Puszko 
Marek 

Lidziński 

Projekt, poz. 
13,  
Zagospodarow
anie terenów 
wzdłuż rzeki 
Łyna z 
przeznaczenie
m na cele 
rekreacyjno-

Zagospodarowanie terenów wzdłuż 
rzeki Łyna 
z przeznaczeniem na cele 
rekreacyjno-sportowe  
w Bartoszycach 
 
Zakres projektu: 

 Zagospodarowanie terenu na 
odcinku od mostu przy ul. 

„Zagospodarowanie lewobrzeżnych 
terenów rzeki Łyny na odcinku most nad 
rzeką Łyną w ciągu drogi wojewódzkiej nr 
512- kładka dla pieszych nad rzeką Łyną 
w ciągu ul. Drzewnej na cele rekreacyjne” 
Zakres projektu: 

 odcinek I - od mostu nad rzeką Łyną 
w obrębie drogi wojewódzkiej nr 512 - 
droga krajowa nr 51  

Na terenie naszego miasta brak 
jest urządzonych terenów 
rekreacyjnych, na których 
mieszkańcy naszego miasta 
mogliby masowo korzystać  
z urządzonych terenów 
rekreacyjnych. Malowniczo 
położone tereny w dolinie rzeki 
Łyny nie zostały dotychczas w 

Uwaga uwzględniona 
częściowo 
Miasto może wykonać 
inwestycję tylko  
w zakresie terenów do 
niego należących. 
Drogą wojewódzką  
nr 512 zarządzającym 
jest Sejmik 
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Leonerd 
Boiwko 

sportowe w 
Bartoszycach, 
str.57 

Poniatowskiego do kładki 
pieszej przy ul. Gdańska,  

 Odnowienie i rozbudowa alejek 
pieszo-rowerowych wzdłuż rzeki 
Łyny wraz  
z oświetleniem, infrastrukturą 
rekreacyjną i małą architekturą. 

w ciągu ul. Bema. 
W ramach tego zadania należałoby 
wykonać: 

 ciąg pieszo-rowerowy  
o urządzonej nawierzchni  
z kostki brukowej „polbruk” 
łączący istniejącą ścieżkę 
rowerową w drodze 
wojewódzkiej nr 512 ze ścieżką 
rowerową w drodze krajowej nr 
51 

 w miejscach obniżenia 
terenowego w celu 
przeciwdziałania podtopieniom i 
zalaniom  
z pobliskiej rzeki Łyny ciąg 
pieszo-rowerowy trasować  
w nasypie stanowiącym 
jednocześnie wał 
przeciwpowodziowy 

 odcinek II - od drogi krajowej nr 51 w 
ciągu ul. Bema poprzez Plac 
Grunwaldzki do nabrzeża rzeki Łyny 
równolegle do ul. Prusa drogą 
wewnętrzną pomiędzy lasem 
komunalnym a obiektami rzeźni-
masami przy ul Prusa do kładki dla 
pieszych nad rzeką Łyną w ciągu ul. 
Drzewnej 
W ramach tego zadania należałoby 
wykonać: 

 ciąg pieszo-rowerowy  
o urządzonej nawierzchni  
z kostki brukowej „polbruk” 
łączący istniejącą ścieżkę 
rowerową w ciągu drogi 
krajowej nr 51 ze ścieżką 
rowerową w ul. Nowowiejskiego 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 
512 z wbudowaniem niezbędnej 
ilości ławek parkowych  
o trwałej konstrukcji 

 rewitalizację parku Elizabeth 

 rewitalizację stawu „sercowego” 

 urządzenie placu zabaw  
i siłowni zewnętrznej  
w sąsiedztwie stawu 
„sercowego” 

sposób racjonalny 
zagospodarowany na cele, 
którym mogłyby służyć. 
Na początku XX wieku 
ówczesne władze miasta po 
wybudowaniu mostu kolejowego 
nad rzeką Łyną urządziły dla 
potrzeb swoich mieszkańców 
centrum rekreacyjne na odcinku 
od byłego mostu nad rzeką Łyną  
w obrębie obecnej ul. Prusa do 
kładki dla pieszych  
w obrębie obecnej ul. Drzewnej.  
W skład tego zagospodarowania 
wchodziły ciągi spacerowe  
o nawierzchni szutrowej oraz 
obiekt gastronomiczny ze sceną 
tzw. „tancbuda”.  
W wyniku działań wojennych 
budowle te uległy zniszczeniu  
i nigdy nieodbudowane. Pod 
koniec lat 80-tych XX wieku 
działający wówczas komitet 
osiedlowy podjął działania 
mające przywrócić rekreacyjny 
charakter tego terenu. W 
ramach tego przy pomocy 
miejscowych zakładów pracy 
(użyczających sprzętu i środków 
transportu) teren położony 
bezpośrednio na zapleczu 
Kościoła przy ul. 
Nowowiejskiego urządził boisko 
do piłki nożnej, z którego 
młodzież korzystała do początku 
XXI wieku. W pierwszym 
dziesięcioleciu XXI wieku 
ówczesne władze samorządowe 
systemem 
gospodarczym wykonały 
uporządkowanie terenu wokół 
stawu „sercowego” oraz 
urządziły alejki spacerowe o 
nawierzchni szutrowej. 
Z dokonanych obserwacji należy 
przyznać, że mieszkańcy 
chętnie korzystają z już 
urządzonych ciągów 
rekreacyjnych w okresie letnim. 

Województwa, a drogą 
krajową nr 51 minister 
właściwy  
ds. transportu 
Kwestie dotyczące 
zagospodarowania 
terenów wzdłuż rzeki 
Łyna na cele rekreacji 
zbiorowej są 
uwzględnione  
w projekcie. 
Miasto nie planuje 
zagospodarowania 
terenów lasku 
miejskiego 
zachowując jego 
walory przyrodnicze 
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 wykonanie obiektu toalety 
publicznej w obrębie terenu 
podlegającego 
zagospodarowaniu 

 wykonanie zespołu boisk 
terenowych umożliwiających 
uprawianie zespołowych gier 
terenowych (piłka nożna, 
siatkowa, tenis ziemny itp.) 

 

Zasadnym wydaje się podjęcie 
działań inwestycyjnych 
nadających terenowi 
przybrzeżnemu rzeki Łyny 
standard na miarę obecnych 
czasów Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
Bartoszyce w dziale 2.4.2. 
Turystyka uwzględnia 
uatrakcyjnienie oferty 
turystyczno- kulturowej miasta 
dla turystów oraz dla 
mieszkańców poprzez rozwój 
nowych form zagospodarowania 
rekreacyjnego takich jak: 

 wykorzystanie rzeki Łyny 
dla potrzeb turystyki 
kwalifikowanej 

 urządzenie ciągów 
spacerowych wzdłuż 
dostępnych brzegów rzeki 
Łyny 

 wytyczenie i urządzenie 
ścieżek rowerowych w 
powiązaniu ze ścieżkami 
rowerowymi na terenie 
gminy 

 dalsza rewitalizacja Parku 
Elizabeth 

Przedłożony wniosek o 
włączenie do planu 
inwestycyjnego zadania 
zagospodarowania 
lewobrzeżnych terenów rzeki 
Łyny jest zgodny z ustaleniami 
Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego. 
Proponowane przedsięwzięcie 
inwestycyjne w niczym nie 
odbiega od już istniejących 
na terenie pobliskich miast 
takich jak Lidzbark Warmiński 
(obustronnie zagospodarowany 
teren przybrzeżny, jako bulwary 
spacerowe w centrum miasta) 
czy Górowo Iławeckie (ciąg 
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pieszo-rowerowy o łącznej 
długości ca 2,0 km wokół 
sztucznego zalewu przy drodze 
wojewódzkiej nr 511). 
Na realizację postulowanego 
przedsięwzięcia inwestycyjnego 
można pozyskać znaczącego 
środki pozabudżetowe a 
zrealizowane zadanie przez lata 
służyć będzie naszym 
mieszkańcom jako tereny 
rekreacyjne. 

32. 

Projekt, poz. 40 
Zadaszenie 
basenu 
miejskiego  
w 
Bartoszycach, 
str.64 

Zadaszenie basenu miejskiego  
w Bartoszycach 
 
Zakres projektu: 
Budowa hali namiotowej nad 
basenem. 

„Budowa obiektu kubaturowego nad 
zespołem budowli basenu miejskiego 
przy ul Limanowskiego” 
 
Zakres projektu: 

 obiekt kubaturowy nad istniejącym 
basenem kąpielowym funkcjonalnie 
połączony  
z budynkiem szatniowym  
i budynkiem fitness 

 wyposażyć obiekt w zespół paneli 
solarowych i paneli instalacji 
fotowoltaicznej, jako źródeł energii 
odnawialnej do przygotowania ciepłej 
wody użytkowej  
i podgrzewania wody technologicznej 
zespołu basenowego oraz zasilania 
energetycznego instalacji i urządzeń 
zasilanych energią elektryczną. 

 

Pod koniec lat 80-tych XX wieku 
teren basenu miejskiego został 
przejęty z zasobu 
Wojewódzkiego Zespołu 
Administracyjno-Oświatowego 
do zasobu gminnego. W 
pierwszym okresie 
administrowania nieruchomością 
podjęto pierwsze 
praceremontowe budowli 
wykonując niezbędne naprawy 
budynków  
i niecki basenowej oraz stacji 
uzdatniania wody w zakresie 
umożliwiającym korzystanie  
z obiektu w okresie letnim przez 
naszych mieszkańców. 
W latach 2011-2012 budynki  
i budowle basenu miejskiego 
zostały poddane przebudowie 
modernizacyjnej obejmującej 
m.in.: 

 zmniejszenie niecki basenu 
z dotychczasowej długości 
50 m do standardowej 25 
m 

 wykonanie niecki 
basenowej brodzika dla 
dzieci z zespołem urządzeń 
towarzyszących takich jak 
zjeżdżalnia, deszczownie 
itp. 

 niedokończoną budowę 
budynku gospodarczego 
adaptowano na budynek 
fitness 

Uwaga 
nieuwzględniona 
Nie ma możliwości 
infrastrukturalnych do 
rozbudowy basenu. 
Plan 
zagospodarowania 
przestrzennego nie 
przewiduje 
zwiększenia 
powierzchni 
istniejącego basenu 



22 
 

 wybudowano zespół 
szatniowy z węzłem 
sanitarnym i lokalną 
kotłownią co i cwu 

 zmodernizowano budynek 
stacji uzdatniania wody 
technologicznej 

 wyremontowano istniejące 
budynki towarzyszące 

 wykonano miejsca 
parkingowe samochodów 
osobowych dla osób 
korzystających z basenu 

 zagospodarowano teren 
przyobiektowy. 

W wyniku przeprowadzonych 
prac modernizacyjnych obiekt 
znacząco podniósł swój 
standard i zyskał uznanie 
naszych mieszkańców 
korzystających  
z obiektu w okresie letnim. 
Wykonane roboty 
modernizacyjne mimo 
znaczących nakładów 
inwestycyjnych nie 
spowodowały wydłużenia okresu 
użytkowania poza sprzyjającą 
pogodę w okresie letnim. W 
budynku zespołu szatniowego w 
wydzielonym pomieszczeniu 
urządzono kotłownię 
centralnego ogrzewania i ciepłej 
wody użytkowej opartej na 
jednostkach kotłowych 
opalanych gazem ziemnym. Nie 
wykonano projektowanej 
instalacji baterii słonecznych do 
podgrzewania ciepłej wody 
użytkowej jak również nie 
uwzględniono podgrzewania 
wody w niecce basenowej. 
Poniesione dotychczasowe 
nakłady inwestycyjne należy 
uznać za niezwykle kosztowne 
w odniesieniu do 
średniorocznego okresu 
użytkowania basenu. Za 
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nieekonomiczne należy uznać 
ogrzewanie budynku zespołu 
szatniowego w okresie poza 
sezonem letnim. Wstępna 
analiza istniejących rozwiązań 
oraz stosunkowo krótkiego 
okresu użytkowania niecki 
basenowej w okresie 
sprzyjających warunków 
pogodowych w okresie letnim 
wskazuje na zasadność 
wykonania obiektu 
kubaturowego nad zespołem 
budowli basenu miejskiego w 
wyniku których miasto 
pozyskałoby całoroczny obiekt 
basenowy który w połączeniu z 
budynkiem fitness stanowiłby 
wielofunkcyjny zespół budynków 
rekreacyjnych. 
Na realizację postulowanego 
przedsięwzięcia inwestycyjnego 
można pozyskać znaczącego 
środki pozabudżetowe a 
zrealizowane zadanie przez lata 
służyć będzie naszym 
mieszkańcom, jako zespół 
obiektów rekreacyjnych. 

33. 
04.05.2022  

Urząd Miejski 
Bartoszyce 

Cały dokument Zmiany edycyjno-redaktorskie, drobne uzupełnienia i modyfikacje tekstu bez wpływu na treści merytoryczne. 
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Do Załącznika nr 1 Diagnozy społeczno-gospodarczej gminy miejskiej Bartoszyce 

Lp. Data wpływu 
Nazwa 

instytucji/Imię 
i nazwisko 

Część dokumentu, 
do którego odnosi 

się uwaga 
(sekcja/strona) 

Zapis w projekcie 
Strategii, do którego 
zgłaszana jest uwaga 

Treść uwagi+ ewentualna 
propozycja 

Zwięzłe uzasadnienie 
uwagi 

Rozstrzygnięcie/ 
stanowisko miasta Bartoszyce 

1. 

02.05.2022 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 
Regionalny 
Zarząd 
Gospodarki 
Wodnej w 
Białymstoku 

4. Środowisko 
naturalne i 
infrastruktura 
 

-  

Brak informacji o stanie 
jakościowym i zasobach wodnych. 
Brak identyfikacji presji na 
środowisko wodne 

Ochrona wód w 
obszarze miejskim 
wymaga szczególnej 
uwagi ze względu na 
poziom urbanizacji 
miasta, a także 
wykorzystanie 
turystyczne wód (szklak 
wodny rzeki Łyny). 
Diagnoza powinna 
zawierać identyfikację 
antropopresji, ocenę 
stanu wód i ich zasobów, 
informacje o 
infrastrukturze wodno-
ściekowej oraz 
gospodarce ściekowej. 

Uwagi uwzględnione 
częściowo.  
Uzgodniono z PGW, że część 
elementów wskazanych w 
piśmie jest zawarta w diagnozie. 
Dokument zostanie uzupełnione 
o brakujące elementy. 

2. 

4. Środowisko 
naturalne i 
infrastruktura 
 

- 
 

Brakuje analizy dotyczącej 
zagrożeń wynikających ze zmian 
klimatu  

Zmiany klimatyczne 
wymagają dostosowania 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
oraz infrastruktury do 
gwałtownych zjawisk 
pogodowych. 

Uwagi uwzględnione 
częściowo.  
Uzgodniono z PGW, że część 
elementów wskazanych w 
piśmie jest zawarta w diagnozie. 
Dokument zostanie uzupełnione 
o brakujące elementy. 

3. 04.05.2022   
Urząd Miejski 
Bartoszyce 

Zmiany edycyjno-redaktorskie, drobne uzupełnienia i modyfikacje tekstu bez wpływu na treści merytoryczne. 

 
Załączniki: 

1. Projekt „Strategii rozwoju miasta Bartoszyce do roku 2030” uwzględniający uwagi przekazane w toku konsultacji społecznych. 
2. Projekt Diagnozy społeczno-gospodarczej gminy miejskiej Bartoszyce (stanowiący załącznik nr 1 do Strategii) uwzględniający uwagi przekazane w toku konsultacji społecznych. 

 
 
 

Zatwierdził: 
 Piotr Petrykowski – Burmistrz Miasta Bartoszyce 
/-dokument podpisany elektronicznie-/ 


