
  

 

 

Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Koszalina #Koszalin2030 

przeprowadzonych w dniach 30.06.2021 r. – 6.08.2021 r. 

 

Na podstawie art. 30 ust 1 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 

poz. 713 ze zm.) oraz art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 

r. poz. 1057..) oraz zgodnie z Uchwałą nr XXVII/446/2021 Rady Miejskiej w Koszalinie z 21 stycznia 2021 r. w sprawie 

określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Koszalina #Koszalin2030, 

w tym trybu jej konsultacji, w dniach 30 czerwca 2021 r. – 6 sierpnia 2021 r. odbyły się konsultacje społeczne 

niniejszego projektu Strategii Rozwoju Koszalina #Koszalin2030. 

 

Przez okres trwania konsultacji uwagi przyjmowane były w następujących formach: 

 w formie pisemnej poprzez formularz uwag on-line, który udostępniono na stronie internetowej 

www.koszalin.pl oraz na stronie FB (Koszalińskie konsultacje) (złożono 2 formularze); 

 w formie pisemnej, również poprzez formularz uwag pisemny, który należało przesłać na wskazany adres 

mailowy lub dostarczyć do Urzędu Miejskiego (złożono 0 uwag); 

 w ramach konsultacji zaplanowane zostały trzy spotkania, które były okazją do dyskusji nad zasadniczymi 

zapisami konsultowanego dokumentu. Do debaty nad najważniejszymi dla rozwoju Miasta obszarami 

tematycznymi oraz celami prowadzonej polityki rozwoju zaproszono mieszkańców oraz szerokie grono 

podmiotów i środowisk tj. przedstawicieli instytucji publicznych, uczelni wyższych, partnerów społecznych  

i gospodarczych. Spotkania odbyły się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego. 

 

Harmonogram zorganizowanych spotkań konsultacyjnych: 

 we wtorek 6 lipca 2021 r. w godzinach 17:00-19:30 sala 300 Urzędu Miejskiego, formuła  

z moderatorem, jednocześnie online na platformie ZOOM; 

 w środę 14 lipca 2021 r. w godzinach 12:00-15:00 na Rynku w Koszalinie, spotkanie w formule otwartej, 

spotkanie z p. A. Kierzkiem, p. U. Miller-Grzybowską, ekspertem p. P. Zarębskim i pracownikami 

Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej  (rozdano wśród mieszkańców 100 ulotek 

informacyjnych, formularze oraz gadżety z logo konsultacji społecznych w Koszalinie) 

 w poniedziałek 19 lipca 2021 r. w godzinach 14.00-17.00 na Rynku w Koszalinie, spotkanie w otwartej 

formule (rozdano wśród mieszkańców 100 ulotek informacyjnych, formularze oraz gadżety z logo 

konsultacji społecznych w Koszalinie). 

 

Projekt Strategii Rozwoju Koszalina #Koszalin2030 w okresie konsultacji był dostępny w serwisie informacyjnym 

Urzędu Miejskiego pod adresem: https://www.koszalin.pl/pl/news/%20https://www.koszalin.pl/pl/page/strategia-

rozwoju-koszalinaraport-o-stanie-miasta oraz w Wydziale Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Urzędu Miejskiego  

w Koszalinie w godzinach pracy Urzędu. 

 

 

 

http://www.koszalin.pl/
https://www.koszalin.pl/pl/news/%20https:/www.koszalin.pl/pl/page/strategia-rozwoju-koszalinaraport-o-stanie-miasta
https://www.koszalin.pl/pl/news/%20https:/www.koszalin.pl/pl/page/strategia-rozwoju-koszalinaraport-o-stanie-miasta


  

Wysłano zaproszenia (listowne i mailowe) do zapoznania się z projektem Strategii Rozwoju Koszalina 

#Koszalin2030 i wzięcia udziału w trwających konsultacjach m.in. do: 

-  przedstawicieli władz samorządowych sąsiadujących gmin ( Wójt Gminy Będzino, Wójt Gminy Świeszyno, Burmistrz 

Gminy Sianów, Burmistrz Gminy Mielno, Wójt Gminy Manowo, Wójt Gminy Biesiekierz);  

- Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie; 

- Starostwa Powiatowego w Koszalinie; 

- władz lokalnych uczelni wyższych (Politechnika Koszalińska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa); 

- Radnych Rady Miejskiej w Koszalinie; 

- przedstawicieli Rad przy Prezydencie Miasta, 

- przedstawicieli organizacji pozarządowych; 

- lokalnych przedsiębiorców. 

W wyznaczonym terminie uzyskano 2 odpowiedzi (3 uwagi) 

 

Przebieg konsultacji: 

Konferencja prasowa 30.06.2021 roku 

W dniu 30.06.2021 roku zorganizowana została konferencja prasowa na sali 300 w Urzędzie Miejskim w Koszalinie  

z udziałem p. A. Kierzka i p. Urszuli Miller-Grzybowskiej, której tematem była informacja o rozpoczęciu konsultacji 

społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Koszalina #Koszalin2030. Na konferencji pojawili się 

przedstawiciele lokalnych gazet i telewizji. 

 

 

 Źródło: UM Koszalin  

 

 



  

Na potrzeby konsultacji dokumentu powstała ulotka informacyjna dla mieszkańców rozdawana podczas spotkań na Rynku, dostępna również na półce z formularzami  

w Urzędzie Miejskim w Koszalinie. 

 



   



  

 

W trakcie trwania konsultacji pojawiały się artykuły w lokalnych mediach m.in. 

https://gk24.pl/koszalin-2030-wizja-wlodarzy-wizja-mieszkancow-konsultacje-przed-nami-wideo/ar/c15-15689303 

 

 

Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami: 

 

1. 6 lipca 2021 roku sala 300 Urzędu Miejskiego w Koszalinie godz.17:00 

6 lipca 2021 roku o godzinie 17:00 w sali 300 koszalińskiego Ratusza odbyło się spotkanie konsultacyjne podczas, 

którego zaprezentowana została Strategia Rozwoju Koszalina #Koszalin2030, jej główne założenia, priorytety, cele 

strategiczne i operacyjne, model struktury funkcjonalno –przestrzennej miasta oraz można było porozmawiać na temat 

przyszłości naszego Miasta. Spotkanie miało charakter hybrydowy, można było wziąć w nim udział również online za 

pośrednictwem platformy ZOOM. W spotkaniu na sali wzięło udział 7 osób (mieszkańcy i przedstawiciele organizacji) 

oraz 5 osób na platformie ZOOM.  

Moderatorem spotkania był p. Przemysław Kluz. Urząd Miejski reprezentowali: p. Andrzej Kierzek – zastępca 

prezydenta PM ds. polityki gospodarczej, p. Urszula Miller-Grzybowska – Dyrektorka Wydziału Rozwoju i Współpracy 

Terytorialnej, dr Patrycjusz Zarębski – ekspert zewnętrzny oraz p. Marta Pieczątkiewicz i Anna Sakała-Diakun – 

pracownicy Referatu Rozwoju Miasta. 

       

Źródło: UM Koszalin 

https://gk24.pl/koszalin-2030-wizja-wlodarzy-wizja-mieszkancow-konsultacje-przed-nami-wideo/ar/c15-15689303
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2. 14 lipca 2021 roku na Rynku w Koszalinie 

W środę 14 lipca br. w godzinach 12:00 -15:00 odbyło się pierwsze spotkanie na Koszalińskim Rynku, podczas 

którego można było porozmawiać z pracownikami Urzędu Miejskiego o projekcie Strategii Rozwoju 

Koszalina #Koszalin2030. Z ramienia Urzędu w konsultacjach wzięli udział: p. Andrzej Kierzek – zastępca prezydenta PM 

ds. polityki gospodarczej, p. Urszula Miller-Grzybowska – Dyrektorka Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej,  

dr Patrycjusz Zarębski – ekspert zewnętrzny oraz pracownicy Referatu Rozwoju Miasta. Urzędnicy chętnie wyjaśniali jak 

wypełnić formularz konsultacyjny. W trakcie spotkania rozdano wśród mieszkańców 100 ulotek informacyjnych, 

formularze oraz gadżety z logo konsultacji społecznych w Koszalinie.  

 

  

Źródło: UM Koszalin  

https://pl-pl.facebook.com/hashtag/koszalin?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDYe8GBTCqMYltNfsumZ3L4YhXnoKazgIowADadtZjem-X95OYbYjur3YhJKnIam9BWLkjEBsU1F71Mj8BQLLTB3HFDrVhe9syPW-7kXOnHg4MwKtH1geqUR8tIRc1B3PREbo8q2PTwmKHKx7bUeUSsrk5cFsBV_UzIXDw6siGcvVUoE42zPSDTAlefDtiG_Issv848Xtc5V1PmE4ct1OgizqCtlzA8zf2L7Q_-0KQkc0OLoJEvyOkF0h8XnVOzPgqDbVag1lxMvyhfqr7-3E6S4kpIaks0N24Ovi9zAPhXP0M7kb8ywJ91IipilDE8zbsZYsQNxcHZT7IUGbB4p41ZEpge4vx_XV6bixXI3ZuLdJ8-qo4P5NPbhvTrSiQxISjsbCfqXw&__tn__=%2ANK-R
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3. 19 lipca 2021 roku na Rynku w Koszalinie 

W poniedziałek - 19 lipca w godzinach 14:00 - 17:00 odbyło się kolejne spotkanie na Koszalińskim Rynku, podczas 

którego było można było porozmawiać z pracownikami Urzędu Miejskiego o projekcie Strategii Rozwoju 

Koszalina #Koszalin2030. Urzędnicy chętnie też wyjaśniali jak wypełnić formularz konsultacyjny. W trakcie spotkania 

rozdano wśród mieszkańców 100 ulotek informacyjnych, formularze oraz gadżety z logo konsultacji społecznych  

w Koszalinie. 

                   
Źródło: UM Koszalin 

https://pl-pl.facebook.com/hashtag/koszalin?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDYe8GBTCqMYltNfsumZ3L4YhXnoKazgIowADadtZjem-X95OYbYjur3YhJKnIam9BWLkjEBsU1F71Mj8BQLLTB3HFDrVhe9syPW-7kXOnHg4MwKtH1geqUR8tIRc1B3PREbo8q2PTwmKHKx7bUeUSsrk5cFsBV_UzIXDw6siGcvVUoE42zPSDTAlefDtiG_Issv848Xtc5V1PmE4ct1OgizqCtlzA8zf2L7Q_-0KQkc0OLoJEvyOkF0h8XnVOzPgqDbVag1lxMvyhfqr7-3E6S4kpIaks0N24Ovi9zAPhXP0M7kb8ywJ91IipilDE8zbsZYsQNxcHZT7IUGbB4p41ZEpge4vx_XV6bixXI3ZuLdJ8-qo4P5NPbhvTrSiQxISjsbCfqXw&__tn__=%2ANK-R
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Zestawienie uwag oraz sposób ich rozpatrzenia zaprezentowano w poniższej tabeli.  

 

Lp. 

Zgłaszający/

data 

wpływu 

Część 

dokumentu, do 

którego odnosi 

się uwaga, 

postulat, 

propozycja 

Treść uwagi Uzasadnienie uwagi Odpowiedź 

1. 
Mieszkaniec 

/04.07.2021 

Uwaga ogólna do 

dokumentu 

Strategii oraz do 

Wizji. 

W planowanej strategii jaki ma być 

Koszalin do 2030 roku, mieszkańcy, 

przedsiębiorcy i inwestorzy, 

oczekują bardziej konkretnych 

założeń infrastrukturalnych. 

- czy do 2030 roku zamierza się przebudować 

centrum Koszalina według zwycięskiej koncepcji 

rewitalizacji centrum? - czy do 2030 roku Koszalin 

będzie miał nowoczesne targowisko zgodnie z 

wielokrotnie prezentowanym projektem? - czy w 

2030 roku będziemy dysponować morskim 

portem jachtowym na Jamnie i czy będą 

podejmowane działania mające na celu 

umożliwienie przeprawy jachtowej z jeziora Jamno 

na Bałtyk (inwestycja bezpośrednio niezależna od 

władz miasta, ale mająca decydujący wpływ na 

jego rozwój)? Trzeba tu zaznaczyć, że ta 

inwestycja jest dla Koszalina kluczowa w 

perspektywie kolejnych lat. Obecnie pomiędzy 

Starostwem Powiatowym a Wodami Polskimi 

ustalany jest projekt budowy nowego mostu, przy 

biernym udziale władz Koszalina. Most 

najprawdopodobniej nie będzie zwodzony, a 

jedynie miał zwiększone światło, co ograniczy na 

lata wpływanie niektórych jednostek do Koszalina. 

Z dobrymi intencjami sugeruję nie tylko pisać o 

"mieście z potencjałem, miejscu do życia i 

wypoczynku", lecz także zająć stanowisko w tej 

ważnej dla przyszłości mieszkańców kwestii. - czy 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

W projekcie dokumentu znajdują się już 

zapisy do przedmiotowych inwestycji: 

- Rewitalizacja Centrum Koszalina  

(I cel strategiczny INTELIGENTNIE 

ZRÓWNOWAŻÓNE MIASTO, cel 

operacyjny 1.1. Rozwój atrakcyjnej 

przestrzeni publicznej, działanie 1.1.2. 

Rewitalizacja centrum Koszalina); 

- targowisko miejskie (str.72 Rysunek 10: 

Model struktury funkcjonalno– 

przestrzennej Koszalina wraz z obszarami i 

kierunkami interwencji) obrazuje 

umiejscowienie targowiska na mapie; 

- port jachtowy na Jamnie (str.72 

Rysunek 10: Model struktury 

funkcjonalno– przestrzennej Koszalina 

wraz z obszarami i kierunkami interwencji) 

obrazuje umiejscowienie przystani 

jachtowej na mapie; 

- parking wielopoziomowy  

(I cel INTELIGENTNIE ZRÓWNOWAŻONE 



  

w 2030 roku Koszalin będzie miastem 

dysponującym miejskim parkingiem 

wielopoziomowym? Myślę, że te założenia 

powinny zostać ujęte w wizji miasta w roku 2030.   

MIASTO, cel operacyjny 1.4. Rozwój 

zintegrowanego wewnętrznie i 

zewnętrznie układu komunikacyjnego, 

działanie 1.4.3. Rozbudowa 

infrastruktury parkingowej. 

Wizja Koszalina do 2030 została 

przedstawiona zarówno opisowo jak i 

graficznie na stronach 41-44 i odnosi do 

głównych wyzwań stojących przed 

miastem. 

2.  

Uwaga ogólna do 

dokumentu 

Strategii 

Cele pokazane w prezentacji 

projektu są zbyt ogólnikowe, w 

zasadzie nic z nich nie wynika. 

W tej formie można je przedstawić do wielu 

innych miast w Polsce i wszędzie te ogólniki będą 

pasowały. Strategia musi mieć bardziej konkretne 

założenia inwestycyjne. Miasto musi założyć co 

chce wybudować do 2030 roku, za czym chce 

lobbować i jaki kierunek obiera. To, czy te 

założenia uda się zrealizować, zależy od wielu 

czynników ekonomiczno - gospodarczych, 

niemniej założenia trzeba zrobić. 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

Strategia rozwoju miasta to podstawowy 

dokument zarządzania miastem – ogólny, 

długofalowy plan jego rozwoju.  

Obszary i kierunki interwencji ukazano 

graficznie na Rysunku 10 Modelu 

struktury funkcjonalno-przestrzennej 

Koszalina, a wśród nich m.in. budowa 

przystani jachtowej, budowa targowiska 

i parkingów wielopoziomowych a także 

lobbing za budową dróg S6 i S11. 

Instrumentem wdrażania Strategii są 

sektorowe programy rozwoju (załącznik nr 

1 str. 82), które określają szczegółowo 

zakresy przyszłych działań. 

3. 
Mieszkanka 

/06.07.2021 

Uwaga ogólna do 

dokumentu 

Strategii 

Zmiany klimatu - aktualny problem, z 

którym mierzy się wiele miast w Polsce i 

na świecie wymagający stałej kontroli, 

uwagi a także podjęcia działań w 

dłuższej perspektywie czasowej. 

Postępujący wzrost temperatury 

powietrza wzmaga nasilanie się 

Z badań przeprowadzanych w ramach mojej pracy 

licencjackiej o odporności miasta Koszalina na 

zmiany klimatu wynika, że północna część 

Koszalina w 2050 roku zostanie zalana. Ze 

względu na szeroką skalę zjawiska zmian klimatu 

ciężko stwierdzić w jakim stopniu to rzeczywiście 

UWAGA UWZGLĘDNIONA 

Cel I INTELIGENTNIE ZRÓWNOWAŻONE 

MIASTO (cel.1.2. str. 48 projektu 

dokumentu) zawiera zapisy odwołujące 

się do adaptacji do zmian klimatu. 

„Realizacja przyjętych w tym celu 



  

ekstremalnych zjawisk pogodowych, 

które również dotykają nasze miasto. 

Jak było można zauważyć w dniu - 5.07. 

w efekcie silnego deszczu doszło do 

podtopień mienia ludzkiego, czego 

przyczyną jest niewydolny system 

kanalizacyjny. Warto byłoby skupić się 

na budowie infrastruktury chroniącej 

ludzi przed tego typu zjawiskami, które 

będą się nasilać wraz z postępującym 

globalnym ociepleniem. Warto byłoby 

zacząć edukować koszalińskie 

społeczeństwo na temat zmian klimatu i 

jego skutkach. Ulewne deszcze i 

powodzie to nie jedyne zagrożenie z 

jakim przyjdzie się zmierzyć miastu. Fale 

upałów czy susz również stanowią 

zagrożenie. Promocja działań wśród 

obywateli i zwiększanie ich świadomości 

o tego typu zjawiskach powinna być na 

porządku dziennym. Koszalin nie 

posiada żadnego dokumentu, który 

dotyczyłby stricte adaptacji miasta do 

zmian klimatu a warto byłoby nad 

takowym się zastanowić. 

się stanie i czy w ogóle do tego dojdzie, ale może 

również przyjść to ze zdwojoną siłą. Tego nie wie 

nikt. Jednakże trzeba przygotowywać miasto na 

tego typu zdarzenia. Złożoność procesu zmian 

klimatu i jego skutków jest ogromna, a więc 

wymaga podjęcia działań przez miasto i jego 

mieszkańców aby uchronić zamieszkiwaną 

przestrzeń. 

kierunków działań stanowi proces 

dostosowywania do obecnych lub 

przewidywanych warunków klimatycznych 

i ich skutków. Działania miejskie będą 

miały charakter adaptacyjny i będą 

przybierały różnorodne formy, by 

zwiększyć odporność Koszalina przed 

ewentualnymi skutkami zmian klimatu, jak 

i pozwolą wykorzystać możliwe szanse z 

nimi związane. Adaptacja do zmian 

klimatu to nowy element polityki 

rozwojowej miast, ważne jest, by 

prowadzić ją w sposób 

zindywidualizowany, uwzględniając 

specyfikę struktury i uwarunkowań 

potencjalnych zagrożeń klimatycznych w 

Koszalinie.” 

W zestawieniu proponowanych 

programów sektorowych zostanie 

dopisana pozycja:  

„Plan adaptacji do zmian klimatu dla 

miasta Koszalina”. 

 

  

 


