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Załącznik nr 1
Ustosunkowanie się do uwag i propozycji zmian do projektu Planu Inwestycyjnego i Promocji Gospodarczej Województwa Lubuskiego
wraz z uzasadnieniem w ramach konsultacji zewnętrznych

Lp.

Część
dokumentu, do
którego odnosi
się uwaga
(nr str., rozdział,
pkt tabeli, itp.)
Rozdział 6,
podrozdział 6.1,
str. 30-31

1.

1

Podmiot wnoszący
uwagę

Gmina Sulęcin

Treść uwagi (propozycja zmian)

Str. 30:
W pozostałych gminach, w których
funkcjonują podstrefy KSSSE, LSSE lub
WSSE, tj. Lubsko, Rzepin, Dobiegniew,
Świebodzin oraz Sulęcin.

Str. 31:
Łagowsko-Sulęciński Park Krajobrazowy
(gminy położone na tym obszarze
przyciągają największą liczbę turystów
zagranicznych ze wszystkich jednostek w
regionie) – Łagów, Sulęcin*.

Wypełnia Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.

Uzasadnienie uwagi

Gmina Sulęcin uzyskała wysoką ocenę w
zakresie potencjalnej atrakcyjności
inwestycyjnej w raporcie opracowanym
przez zespół autorów ze Szkoły Głównej
Handlowej na rzecz PAIiIZ. Wyróżniona
została gwiazdą pomarańczową, co
oznacza, iż uzyskała ponadprzeciętną
ocenę we wszystkich analizowanych
obszarach (gospodarki narodowej,
przemysłu, handlu, usług turystycznych
oraz usług profesjonalnych). Pomimo
walorów przyrodniczych regionu i
występujących na terenie Gminy Sulęcin
atrakcji turystycznych, wsparcie w
pierwszej kolejności powinno być
kierowane w celu rozwijania oferty
inwestycyjnej Gminy. Spodziewanym
rezultatem takowego podejścia w
perspektywie długofalowej jest
przyspieszenie rozwoju Gminy Sulęcin
poprzez przyciąganie nowych inwestycji

Odniesienie do uwagi1

Uwaga uwzględniona
Zapisy dokumentu zostaną rozszerzone o
wcześniej nie wskazane lokalizacje
specjalnych stref ekonomicznych.
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oraz tworzenie nowych miejsc pracy, a co
za tym idzie wzrost zamożności
mieszkańców i realny spadek bezrobocia.
Działania ukierunkowane na rozwijanie
oferty inwestycyjnej Gminy Sulęcin
wpisują się w wizję strategiczną
sformułowaną w Strategii Rozwoju Gminy
Sulęcin na lata 2015-2020, uwzględniają
trendy gospodarcze, potrzeby i potencjał
regionu (patrz wyniki cytowanego powyżej
raportu) i są zgodne z założeniami
Strategii Rozwoju Województwa
Lubuskiego 2020 w zakresie tworzenia
konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki.
Str.22, rozdz. 4.

Gmina Strzelce
Krajeńskie

Prosimy o zmianę obszaru dla Gminy
Strzelce.

W gminie Strzelce w miejscowości Długie
liczba hektarów przeznaczonych pod
turystyczne inwestycje wynosi 27 ha, a nie
jak podano blisko 10 ha.

Uwaga nieuwzględniona

Gmina Strzelce
Krajeńskie

W punkcie, w którym mowa o potencjalnych
terenach inwestycyjnych, które warto
rozwijać całkowicie pominięto gminę Strzelce
Krajeńskie.

Przypominamy, że podobnie jak
Dobiegniew (widniejący w zestawieniu)
gmina Strzelce Kraj. także posiada SSE
na obszarze 16 ha. Strefa również
znajduje się w bezpośredniej bliskości
drogi krajowej nr 22 i zaledwie 25 km od
trasy S3. Miasto z tego tytułu poniosło już
koszty, co świadczy o zaangażowaniu
samorządu w rozwój strefy. Od 2015 roku
tworzony jest tam plan miejscowy. Na
ukończeniu jest także dokumentacja na

Uwaga uwzględniona

2.

Str.30, rozdz. 6.1.

3.

Informacja w dokumencie została podana na
podstawie ankiet, które zostały wypełnione
przez poszczególne JST. Ankieta
umożliwiała JST przekazanie najbardziej
aktualnych informacji na temat, między
innymi, terenów inwestycyjnych i ich
przeznaczenia. Ponadto informacja dotyczy
terenu objętego miejscowym planem
zagospodarowania, a nie terenu
przeznaczonego pod turystykę.
Zapisy dokumentu zostaną rozszerzone o
wcześniej nie wskazane lokalizacje
specjalnych stref ekonomicznych.
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uzbrojenie strefy. W 2019 roku, jak wynika
z Krajowego Programu Budowy Dróg, tuż
przy strefie ma biec obwodnica miasta,
która znakomicie skomunikuje tereny
inwestycyjne. To nie jedyne działania
mające na celu stymulowanie lokalnej
gospodarki. W 2015 burmistrz powołał
Radę Gospodarczą w skład w której
wchodzą przedstawiciele lokalnego
biznesu, oświaty, KSSSE, samorządu i
rzemieślnicy. Rada doradza w kluczowych
sprawach dotyczących rozwoju
gospodarczego. Miasto postawiło także
na nowatorski w skali kraju Program
szkolnictwa zawodowego w
podstawówkach. Od początku roku w
miejscowej szkole realizowane są zajęcia
rozwijające dzieci w zawodach
deficytowych na terenie powiatu
strzelecko-drezdeneckiego (programista,
architekt, budowlaniec, technik, ślusarz,
krawiec, ogrodnik, kucharz). Uczniowie
podnoszą swoje kwalifikacje na zajęciach,
a tok ich zawodowej kariery pilotują
doradcy zawodowi. Program będzie też
realizowany w gimnazjum, a jego kierunki
wytyczać będą przedstawiciele Rady
Gospodarczej. Miasto przygotowuje już
ankietę dla największych firm, w której
wskazane zostaną potrzeby kadrowe na
najbliższe 10 lat. To pozwoli dopasować
Program do rzeczywistych potrzeb rynku.
Od marca gmina wprowadziła szerokie
ulgi dla przedsiębiorców z tytułu podatku
od nieruchomości. Skorzystać z nich
mogą nie tylko duże firmy, ale nawet
zakłady usługowe. W ulgach
uwzględniono także popularną wśród
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inwestorów zagranicznych formę
leasingobiorcy. Uważamy, że dzięki
takiemu zaangażowaniu i potencjałowi
naszego miasta zasługujemy na
uwzględnienie we wspomnianym
rozdziale.

4.

Str.30, Rozdział 6.
Warunki wsparcia
przedsięwzięć,
Podrozdział 6.1

Gmina Żary o
statusie wiejskim

„Kolejnymi obszarami, w których
uzasadnione jest rozwijanie oferty terenów
inwestycyjnych są miasto Nowa Sól wraz z
gminą, miasto Żary i Żagań wraz z gminami
wiejskimi Żary i Żagań”

Z uwagi na współpracę 4 samorządów
(Żary, Żagań, gmina Żary, gmina Żagań)
w ramach Żarsko-Żagańskiego Obszaru
Funkcjonalnego, prosimy o uzupełnienie
zapisu w Planie o gminy wiejskie Żary i
Żagań.

Uwaga uwzględniona

Str. 21- Tabela 4.
Dostępne obiekty
i tereny pod
infrastrukturę
turystyczną.

Gmina Szprotawa

Dodać: Gmina Szprotawa. Charakterystyka:
starówka- plac, dawna wieża ciśnień, baszta
zachodnia zabytkowego muru miejskiego,
Brama Żagańska (XIV w. brama miejska),
Park Słowiański, Błonia Szprotawskie, Park
„Dęby”, stawy powyrobiskowe w
miejscowości Buczek.

W tabeli nie została uwzględniona
Szprotawa, pomimo wskazania obiektów
w przesłanej ankiecie.

Uwaga nieuwzględniona

inwestor@szprotaw
a-um.pl

5.

W ankiecie inwentaryzacyjnej terenów
inwestycyjnych gmina odniosła się jedynie
do zaplanowanej już inwestycji w obiekt o
przeznaczeniu turystycznym, tj. wieżę
ciśnień. Nie uwzględniono pozostałych
obiektów ani terenów, z możliwym
przeznaczeniem pod infrastrukturę
turystyczną.

Zapisy dokumentu zostaną rozszerzone o
wskazane lokalizacje, analogicznie jak w
przypadku lokalizacji terenu inwestycyjnego
Nowej Soli.

Zapisy o terenach i obiektach
przeznaczonych pod infrastrukturę
turystyczną są w PIiPG WL przywołane jako
alternatywny kierunek inwestowania, dla
wskazania możliwości rozwoju
gospodarczego w oparciu o ten aspekt.
Jednakże należy mieć na uwadze, że w
ramach RPO-L2020 nie ma możliwości
uzyskania dofinansowania na tworzenie
terenów inwestycyjnych na potrzeby
turystyki.
Z tego względu, tak szczegółowe
przytaczanie informacji o dostępnych
obiektach, w dokumencie którego głównym
celem jest ukierunkowanie wsparcia w
ramach RPO-L2020 nie znajduje
uzasadnienia.

Str. 25, wers 32
6.

Gmina Szprotawa
inwestor@szprotaw
a-um.pl

Należałoby się zastanowić czy rzeczywiście
problemem są niedostateczne kompetencje
pracowników w stosunku do oferowanego
wynagrodzenia.

Obecnie problemem jest emigracja z
Polski (a także migracja do innych –
bogatszych regionów w kraju)
specjalistów z „fachem w ręku” w
poszukiwaniu pracy, w której oferowane

Uwaga uwzględniona
Zapis zostanie przeformułowany na
następujący:
Kolejnym problemem dotyczącym
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7.

8.

Str. 26 - uwagi do
zapisu „
czynnikami
wpływającymi na
sukces w procesie
rozwoju
gospodarczego
województwa,
przyciągania
inwestycji są
również”: pdp.7 –
„Jedna z
podstawowych
kwestii…..”

Gmina Szprotawa

Str. 31

Gmina Szprotawa

inwestor@szprotaw
a-um.pl

inwestor@szprotaw
a-um.pl

wers 9 „ Władze samorządowe winny
pamiętać, że precyzyjne kształcenie…”
zastąpić „Władze samorządowe na szczeblu
powiatu i województwa winny pamiętać….”

Do przykładowo podanych walorów
przyrodniczych regionu prosimy dodać:
 Rezerwat przyrody „Buczyna

wynagrodzenie będzie odpowiadało
posiadanym kompetencjom.

dostępności kadr dla potencjalnych
pracodawców są niedostateczne
kompetencje pracowników w stosunku do
wymagań stawianych przez pracodawców.
Niezbędne jest więc podjęcie
kompleksowych działań mających na celu
zacieśnianie współpracy pracodawców i
instytucji szkolnictwa zawodowego.
Pojawiają się pierwsze inicjatywy w tym
zakresie. Prowadzona jest współpraca z
poszczególnymi powiatami (organami
prowadzącymi szkoły ponadgimnazjalne) w
ramach możliwości organizacji edukacji
zawodowej. Można wyciągnąć wnioski, że
powiat który najlepiej poradzi sobie
z dostosowaniem kształcenia zawodowego
do potrzeb rynku pracy, będzie atrakcyjnym
obszarem do zainwestowania w Lubuskim w
najbliższym czasie.

Organem prowadzącym dla szkolnictwa
zawodowego oraz ponadgimnazjalnego
nie jest gmina, należy więc doprecyzować
szczebel władz samorządowych.

Uwaga częściowo uwzględniona
Zapis zostanie przeformułowany:
Władze samorządowe (w szczególności na
szczeblu powiatowym oraz wojewódzkim)
winny pamiętać, że precyzyjne kształcenie,
(…)

Uwaga uwzględniona
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Szprotawska” – Gmina Szprotawa.
Str. 34

Gmina Szprotawa
inwestor@szprotaw
a-um.pl

Zapis „ Podejmowane działania powinny
koncentrować się na działaniach w zakresie
promocji lubuskich przedsiębiorców na
zagranicznych rynkach przede wszystkim z
branż, które odgrywają istotne znaczenie w
gospodarce regionalnej lub lokalnej”.

9.

10.

11.

Str. 36

Gmina Szprotawa

Pkt. 6.3.
Narzędzia
promocji
gospodarczej dla
JST (…)

inwestor@szprotaw
a-um.pl

Str. 38

Gmina Szprotawa

tabela Nazwa

inwestor@szprotaw

W rozdziale należałoby uwzględnić rolę
przedstawicieli gminnych JST w procesie
planowania promocji gospodarczej.

Usunąć kryterium

Nie jest zasadne, aby pierwszeństwo w
zakresie działań promocyjnych miały
branże zaliczane do znaczących w
województwie. Istnieją branże niszowe
(nie zaliczane do lubuskich produktów
tradycyjnych i regionalnych), a mające
bardzo duże znaczenie dla gospodarki
regionalnej. Przykładem w gminie
Szprotawa jest jej największe
przedsiębiorstwo BEWA produkujące
urządzenia infrastruktury sanitarnej, nadal
prężnie się rozwijające (skoncentrowane
na rozwoju nowych produktów), również
eksportowo i w związku z tym
potrzebujące wsparcia promocyjnego.
Tego typu zapis, przekładający się na
kryteria punktowe, preferujące
rozwiązania rekomendowane w PIiPG WL
(Str.38) automatycznie negatywnie
przekłada się na ocenę merytoryczną
wniosku.

Uwaga nieuwzględniona

W poprzedniej perspektywie decyzje
dotyczące formy i zakresu promocji
gospodarczej zapadały na szczeblu
Urzędu Marszałkowskiego we współpracy
z COIE. Samorządy gminne
niejednokrotnie otrzymywały informacje o
planowanych wydarzeniach ze znacznym
opóźnieniem, a także z pominięciem ich
opinii. Zasadnym wydaje się włączenie
przedstawicieli gminnych JST w proces
promocji już na etapie planowania.

Uwaga uwzględniona

Nie powinno mieć znaczenia, czy
wnioskodawca posiada doświadczenie,

Uwaga nieuwzględniona

Przytoczony zapis z PIiPG WL w żaden
sposób nie wyklucza możliwości wspierania
lokalnych przedsiębiorców. Jednakże
działania wspierające skoncentrowane są
przede wszystkim na branżach istotnych dla
rozwoju całego województwa. Ważne jest
osiągnięcie masy krytycznej w rozwoju
gospodarczym przy ograniczonych środkach
finansowych dostępnych w ramach RPOL2020.
Należy zauważyć, że wskazane są
preferencje co do skali oddziaływania
jednakże sam RPO-L2020 w ramach
Działania 1.4 Promocja regionu i
umiędzynarodowienie sektora MŚP – typ II
projektu: Ekspansja gospodarcza MŚP nie
wyklucza indywidualnych przedsięwzięć w
zakresie promocji przedsiębiorstw mających
lokalne znaczenie.
PIiPG WL zostanie uzupełniony o
rekomendację dotycząca zasadności
współpracy samorządów w zakresie
planowania i koordynacji działań
promocyjnych.
W treści dokumentu zostanie
zaproponowane kryterium dotyczące
konieczności przeprowadzenia rozeznania
potrzeb wśród grupy docelowej, która ma
zostać objęta planowanym projektem.
Kryterium zaproponowane w PIiPG WL ma
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kryterium i opis
kryterium

a-um.pl

zwłaszcza aż 5 letnie w zakresie działań
promocyjnych, doradczych czy
wspierających przedsiębiorców w rozwoju
internacjonalizacji (?)

„Doświadczenie
wnioskodawcy lub
Partnera”

znaczenie w przypadku działań
promocyjnych w szczególności doradczych,
wspierających proces internacjonalizacji.
Doświadczenie podmiotów organizujących
tego typu przedsięwzięcia przekłada się na
jakość oferty, skuteczność realizowanych
działań oraz dostęp podmiotów mających
wpływ na realizację przedsięwzięcia, a przez
to wpływają na efektywność wydatkowania
środków programu.
Dokument jedynie rekomenduje kryteria,
które są zatwierdzane przez Komitet
Monitorujący RPO-L2020 (KM).
W dokumencie również nie zostało
wskazane jaki charakter powinno mieć to
kryterium. Czy będzie ono obowiązujące
oraz o jego charakterze
(dopuszczającym/premiującym) zdecyduje
KM.

12.

13.

Str. 38

Gmina Szprotawa

tabela Nazwa
kryterium

inwestor@szprotaw
a-um.pl

Koncentracja działań w zakresie promocji na
branżach, które odgrywają istotne znaczenie
w gospodarce regionalnej lub lokalnej.

Uwaga nieuwzględniona
Zapisy PIiPG WL nie wykluczają możliwości
realizacji działań z zakresu promocji w
ramach branż istotnych dla lokalnej
gospodarki. Jednakże biorąc pod uwagę
konieczność koncentracji działań,
kompleksowości rozwiązywania problemów,
preferowane są działania skoordynowane i
wpływające na rozwój gospodarczy w skali
całego województwa.

„Koncentracja
działań w zakresie
promocji na
branżach, które
odgrywają istotne
znaczenie w
gospodarce
regionu”
Str. 38

Gmina Szprotawa

tabela Opis
kryterium

inwestor@szprotaw
a-um.pl

1. Czy działania zaplanowane w ramach
projektu dotyczą branż o istotnym znaczeniu
gospodarczym dla regionu? zastąpić
Czy działania zaplanowane w ramach

Tego typu zapis, automatycznie przekłada
się na niższą ocenę merytoryczną
wniosku składanego przez Wnioskodawcę
z branży niszowej w województwie, a
mającej duży wpływ na rozwój i

Uwaga nieuwzględniona
Przedstawione w PIiPG WL kryteria są
materiałem wyjściowym do przedstawienia
Komitetowi Monitorującemu RPO-L2020,
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projektu dotyczą branż o istotnym znaczeniu
gospodarczym dla regionu lub obszaru
lokalnego?

rozpoznawalność gospodarki
lokalnej/gminnej, patrz pkt.

który ostatecznie je zatwierdza.

Przedstawiona inwentaryzacja terenów
inwestycyjnych jest w naszej ocenie
niepełna. Skupienie się jedynie na bazie
dostępnych terenów inwestycyjnych na
podstawie danych PAIiIZ i SSE daje
nieprawdziwy obraz potencjału
rozwojowego województwa. Gmina
Torzym posiada 669 ha terenów
inwestycyjnych objętych miejscowymi
planami zagospodarowania
przestrzennego ( część terenów należy do
właścicieli prywatnych). Teren
zlokalizowany w rejonie miejscowości
Kownaty zlokalizowany jest w pobliżu
węzła autostradowego w Torzymiu i drogi
wojewódzkiej 138 i krajowej 92.

Uwaga nieuwzględniona

2. Czy zaplanowane działania w ramach
projektu wpływają na rozpoznawalność
regionu? zastąpić
Czy zaplanowane działania w ramach
projektu wpływają na rozpoznawalność
regionu lub obszaru lokalnego?

Rozdział 4.

14.

Powiat Sulęciński

Brak informacji o terenach inwestycyjnych
przeznaczonych na cele turystyczne w
Gminie Torzym. Proponujemy dopisać, że
Torzym posiada 2 miejscowe plan
zagospodarowania przestrzennego w
obrębie miejscowości Kownaty i Garbicz z
przeznaczeniem terenu na cele turystyczne
(tj. zabudowę usługową, hotelową, sportową,
parkingi, parki rozrywki).

Propozycja kryteriów w PIiPG WL wskazuje
na konieczność podjęcia skoordynowanych i
skoncentrowanych działań w zakresie
promocji gospodarczej z uwzględnieniem
ograniczonych środków, które mogą być
przeznaczone na ten cel. Zgodnie z
kierunkami określonymi w RPO-L2020
region został zobligowany do podejmowania
efektywnych, skutecznych działań.
Jednocześnie przedsięwzięcia zaplanowane
do realizacji przez JST i przedsiębiorstwa
powinny prócz efektu lokalnego wpływać na
rozpoznawalność i atrakcyjność całego
regionu.
Informacja o dostępnych terenach
inwestycyjnych w regionie została
opracowana na podstawie danych
pochodzących z PAIiIZ, SSE oraz danych
pochodzących z ankiet inwentaryzacyjnych
przekazanych przez JST. Jak wskazano nie
wszystkie jednostki samorządu
terytorialnego je odesłały lub zrobiły to w
ograniczonym zakresie.
Istotne jest, w przypadku informacji o
dostępności terenów inwestycyjnych
funkcjonowanie ich w bazach skupiających
tego typu informacje. Ułatwia to dostęp do
informacji dla potencjalnych
zainteresowanych.
PIiPG WL jest bazą informacji, które będą
poddawane cyklicznej aktualizacji o dane nt.
dostępnych terenach inwestycyjnych na
terenie województwa lubuskiego.
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Rozdział 6.1 ,

Powiat Sulęciński

Str. 30

W podpunkcie o treści „ w gminach
zlokalizowanych wzdłuż kluczowych szlaków
komunikacyjnych ………. Z gmin wcześniej
nie wymienionych są to: Międzyrzecz,
Skwierzyna, Szprotowa, Krosno Odrzańskie”
dopisać: Torzym, Sulęcin.

Nie zgadzamy się na pominięcie gmin
Torzym i Sulęcin, a tym samym na
wykluczenie ich z możliwości
pozyskiwania środków na rozwój i
tworzenie obszarów inwestycyjnych. Od
kilku lat trwają negocjacje z inwestorami
oraz prace przygotowawcze pod
utworzenie pierwszego w województwie
lubuskim parku rozrywki w miejscowości
Kownaty (tzw. Majaland). Inwestycja ma
ogromne znaczenie dla rozwoju turystyki
regionu. Pominięcie gminy Torzym i
zablokowanie drogi dostępu do środków
pomocowych znacznie utrudni i odłoży w
czasie realizację planowanych na tym
terenie przedsięwzięć.

Uwaga uwzględniona

Brak informacji o terenach inwestycyjnych
przeznaczonych na cele turystyczne w
Gminie Torzym. Proponujemy dopisać że
Torzym posiada 2 miejscowe plan
zagospodarowania przestrzennego w
obrębie miejscowości Kownaty i Garbicz z
przeznaczeniem terenu na cele turystyczne
(tj. zabudowę usługową, hotelową, sportową,
parkingi, parki rozrywki).

Przedstawiona inwentaryzacja terenów
inwestycyjnych jest w naszej ocenie
niepełna. Skupienie się jedynie bazie
dostępnych terenów inwestycyjnych na
podstawie danych PAIiIZ i SSE daje
nieprawdziwy obraz potencjału
rozwojowego województwa. Gmina
Torzym posiada 669 ha terenów
inwestycyjnych objętych miejscowymi
planami zagospodarowania
przestrzennego ( część terenów należy do
właściciel prywatnych).Stopień ich
wykorzystania nie przekracza 20%
Ponadto teren zlokalizowany w rejonie
miejscowości Kownaty w sąsiedztwie
węzła autostradowego w Torzymiu z
ustalonymi dojazdami do węzła drogami
wojewódzką 138 i krajową 92. W
istniejącym układzie dróg trudno zaliczyć
do węzłów lokalnych Rozwój i
podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej

Uwaga nieuwzględniona

15.

Rozdział 4.

16.

Miasto i Gmina
Torzym

Na podstawie analizy pn.: Potencjał
inwestycyjny i eksportowy województwa
lubuskiego w aspekcie rozwoju
gospodarczego gmin i przedsiębiorstw z
terenu województwa lubuskiego, Raport
końcowy, uzupełniono Plan o dodatkowe
lokalizacje: Świebodzin, Dobiegniew,
Strzelce Krajeńskie, Krzeszyce, Słońsk oraz
Torzym i Sulęcin.

Informacja o dostępnych terenach
inwestycyjnych w regionie została
opracowana na podstawie danych
pochodzących z PAIiIZ, SSE oraz danych
pochodzących z ankiet inwentaryzacyjnych
przekazanych przez JST. Jak wskazano nie
wszystkie jednostki samorządu
terytorialnego je odesłały lub zrobiły to w
ograniczonym zakresie.
Istotne jest, w przypadku informacji o
dostępności terenów inwestycyjnych
funkcjonowanie ich w bazach skupiających
tego typu informacje. Ułatwia to dostęp do
informacji dla potencjalnych
zainteresowanych.
PIiPG WL jest bazą informacji, które będą
poddawane cyklicznej aktualizacji.
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regionu, jest możliwe do uzyskania w
działaniach skupiających się na
obszarach stanowiących potencjał
rozwojowy.
Rozdział 6.1 ,
Str. 30

17.

Miasto i Gmina
Torzym

W podpunkcie o treści „ w gminach
zlokalizowanych wzdłuż kluczowych szlaków
komunikacyjnych ………. Z gmin wcześniej
nie wymienionych są to: Międzyrzecz,
Skwierzyna, Szprotowa, Krosno Odrzańskie”
dopisać: Torzym.

Nie zgadzamy się na pominięcie gminy
Torzym a tym samym na wykluczenie jej
z możliwości pozyskiwania środków na
rozwój i tworzenie obszarów
inwestycyjnych. Opracowany MPZP dla
utworzenie pierwszego w województwie
lubuskim parku rozrywki w miejscowości
Kownaty (tzw. Majaland). Zaplanowany I
etap zakończenia inwestycji na 2018r. ma
ogromne znaczenie dla rozwoju turystyki i
usług zdrowotnych uwzględniając
posiadaną bazę w regionie. Pominięcie
gminy Torzym i zablokowanie drogi
dostępu do środków pomocowych
znacznie utrudni i odłoży w czasie
realizację planowanych na tym terenie
przedsięwzięć.

Uwaga uwzględniona
Wskazana lokalizacja zostanie
uwzględniona.
Na podstawie analizy pn.: Potencjał
inwestycyjny i eksportowy województwa
lubuskiego w aspekcie rozwoju
gospodarczego gmin i przedsiębiorstw z
terenu województwa lubuskiego, Raport
końcowy, uzupełniono Plan o dodatkowe:
Świebodzin, Dobiegniew, Strzelce
Krajeńskie, Krzeszyce, Słońsk oraz Torzym i
Sulęcin.

