PODSUMOWANIE DO STRATEGII ROZWOJU TURYSTYKI
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO DO ROKU
2025
Zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu
w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych
oraz inne informacje w zakresie określonym w art. 55 ust. 3
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

OLSZTYN, maj 2016 r.
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WSTĘP
Podsumowanie do Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Warmińsko
Mazurskiego do roku 2025 (SRTWWM 2025) zgodnie z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2016 r. poz.353) zawiera:
1)

Uzasadnienie

wyboru

przyjętego

dokumentu

w

odniesieniu

do

rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych;
2)

Informacje w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie
zostały uwzględnione:
a. ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko,
b. opinie właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58 ustawy
z dnia

3

października

2008

r.

o

udostępnianiu

informacji

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska

oraz

o

ocenach

oddziaływania

na

środowisko

(Dz. U. z 2016 r. poz.353),
c. zgłoszone uwagi i wnioski,
d. wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania
na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone,
e. propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania
monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu.

STRESZCZENIE SRTWWM 2025
Dokument Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego województwa
warmińsko – mazurskiego do roku 2025 oraz Strategii Rozwoju Turystyki
Województwa Warmińsko – Mazurskiego do roku 2025 są rozwinięciem dla zapisów
umieszczonych w „Strategii Rozwoju Kraju 20201”, w którym podkreślono iż „rozwój
miast powinien opierać się na wykorzystaniu specyfiki terytorialnej i pogłębianiu
specjalizacji decydujących o przewadze komparatywnej danego obszaru w tym
w szczególności turystyka”. SRTWWM 2025 zachowuje spójność z dokumentami
krajowymi i stwarza podstawę do twierdzenia, że rozwój miast, regionu opiera się
o wykorzystanie specyfiki terytorialnej i pogłębieniu specjalizacji regionu, a jak
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zauważono w SRSGWWM 2025 „jakość środowiska przyrodniczego jest jednym
z najsilniejszych atutów regionu”.
Mając na uwadze ten aspekt sformułowano następującą wizję rozwoju
turystyki w województwie warmińsko- mazurskim.
„Warmia i Mazury - to region unikalny w skali Europy, atrakcyjny dla wypoczynku
oraz rozwoju biznesów turystycznych.”2
Misją jest rozwijanie silnej pozycji turystycznej regionu Warmii i Mazur na mapie
Polski i Europy Środkowej, rozwijając konkurencyjną ofertę produktów oraz
wpływając na wysoką jakość i kreatywność kadr sektora.
W dokumencie SRTWWM 2025 wprowadzono również hasło wdrożeniowe
„Turystyka

nas

inspiruje”.3

Będące

mottem

przewodnim

wszelkich

działań

podejmowanych zgodnie z przyjętymi w Strategii Rozwoju Turystyki Województwa
Warmińsko – Mazurskiego do roku 2025 kierunkami i priorytetami.
Proponowany cel główny strategii, nawiązujący do misji i wizji został sformułowany
następująco:
“Turystyka staje się wiodącą, synergiczną dziedziną gospodarki województwa
warmińsko-mazurskiego, wywierając pozytywny wpływ na rozwój wielu innych
sektorów gospodarki regionu”. 4
Kierunki strategiczne:
 Synergia kultury i turystyki;
 Kreatywność w turystyce;
 Turystyka inteligentna;
 Eko – trendy w turystyce.
Priorytetami rozwojowymi strategii są:
 Produkt turystyczny;
 Wizerunek i promocja;
 Kadry kreatywne;
 Atrakcyjna przestrzeń i architektura.
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Ze strukturą priorytetów są związane bezpośrednio tzw. cele rozwojowe, do
których zaliczono:
 Rozwój regionalnych produktów turystycznych;
 Skuteczną promocję produktów turystycznych;
 Rozwój aktywności społecznej i zawodowej, doskonalenie kadr kreatywnych
oraz branżowych struktur organizacyjnych;
 Przywiązywanie dużej wagi do jakości powstającej architektury oraz
przestrzeni publicznych.
Założono, że dzięki realizacji dokumentu SRTWWM 2025 możliwe będzie
ograniczenie

fragmentaryzacji

rynku

turystycznego

poprzez

stworzenie

zintegrowanego podejścia wspierania gospodarki turystycznej, jako źródła aktywizacji
wokół produktów czy usług turystycznych, zarówno obszarów miejskich, jak
i wiejskich. Dokument ten, pozwoli rozwinąć innowacyjność oraz kreatywność sektora
turystyki, przy włączeniu przedstawicieli biznesu turystycznego (w tym przede
wszystkim MŚP, mikroprzedsiębiorstwa), JST oraz stowarzyszeń i organizacji
sektora

turystyki.

Nowoczesnym

instrumentem

wzmacniającym

specjalizacje

regionalne bądź lokalne będzie wspieranie rozwoju różnych form współpracy
z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju.

UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO
ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH
W oparciu o wyniki Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla Strategii
Rozwoju Turystyki Województwa Warmińsko – Mazurskiego do roku 2025 można
uznać, że cele i działania ujęte w Strategii mogą wywrzeć zarówno potencjalnie
pozytywny jak i potencjalnie negatywny wpływ na bioróżnorodność województwa
warmińsko-mazurskiego. Niektóre z proponowanych działań będą miały bezpośredni
lub

pośredni

wpływ

na

przeciwdziałanie

zdiagnozowanym

problemom

środowiskowym.
Przy ciągle planowanym wzroście gospodarczym oraz zmianie potrzeb
społeczeństwa,

trend

ten

będzie

zapewne

niezmienny.

Ponadto,

rosnąca

świadomość ludzi, coraz bardziej ceniących naturę i jej ochronę może spowodować,
że wzrost ruchu turystycznego dotyczyć będzie w szczególności obszarów cennych
przyrodniczo. Realizacja SRTWWM 2025 powinna być traktowana nie tylko jako
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imperatyw rozwoju turystyki, ale także jako „remedium” na nieuchronne zmiany
w intensyfikacji ruchu turystycznego.
W przypadku braku realizacji Strategii można spodziewać się następujących
negatywnych zmian w środowisku:
 brak rozwoju bądź zubożenie ekologicznej świadomości społeczeństwa,
 rozwój „dzikich” tras turystyki pieszej, rowerowej, kajakowej i narciarskiej,
 rozwój niekontrolowanych baz noclegowych, w tym na terenach przyrodniczo
cennych,
 niekontrolowany rozwój gatunków obcych i inwazyjnych (w szczególności przy
braku kontroli nad rozwojem wędkarstwa).
W przypadku braku realizacji zapisów SRTWWM 2025 istnieje ryzyko, iż rozwój
„dzikiej” turystyki może się nasilać.

INFORMACJE, W JAKI SPOSÓB ZOSTAŁY WZIĘTE POD UWAGĘ I W JAKIM
ZAKRESIE ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE USTALENIA ZAWARTE W PROGNOZIE
ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
W trakcie przeprowadzania Prognozowania Oddziaływania na Środowisko
zapisów SRTWWM 2025 autorzy zwrócili szczególną uwagę na następujące aspekty,
które należy koniecznie uwzględnić w Strategii Rozwoju Turystyki Województwa
Warmińsko –Mazurskiego do roku 2025:
 Utworzenie form ochrony przyrody tj. Parku Narodowego będzie wiązało się
z istotnym ograniczeniem prowadzenia i realizacji przedsięwzięć turystycznych
na tym obszarze. Ustawa o ochronie przyrody wprowadza szereg zakazów
uniemożliwiając realizacje celów i zadań wymienionych w SRTWWM 2025. Na
terenach

Parku

Narodowego

obowiązuje

całkowity

zakaz

realizacji

przedsięwzięć z wyłączeniem działań militarnych związanych z obronnością
kraju oraz działań edukacyjnych związanych ze Statusem Parku. W trakcie
prac nad SRTWWM 2025 podjęto decyzję o usunięciu zapisu dotyczącego
utworzenia Mazurskiego Parku Narodowego.
 Jakość wód na terenie województwa warmińsko-mazurskiego nie jest
zadowalająca. W wielu przypadkach stan jakości jednolitych części wód jest
zły, co nie tylko ogranicza rozwój turystyki, ale znacząco negatywnie wpływa
na stan zarybienia oraz warunki rybackie na tych wodach. Sugerowano
5

wprowadzenie zapisów mających za zadanie poprawę jakości wód oraz
przygotowanie planu naprawczego stanu zarybienia na terenie województwa.
Uwaga ta została uwzględniona w zapisach SRTWWM 2025 r.

INFORMACJE, W JAKI SPOSÓB ZOSTAŁY WZIĘTE POD UWAGĘ I W JAKIM
ZAKRESIE ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE OPINIE WŁAŚCIWYCH ORGANÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 57 I 58 USTAWY Z DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 2008 R.
O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE,
UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA ORAZ OCENACH
ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.
Województwo Warmińsko – Mazurskiego przedłożyło w dniu 29.01.2016 r.
Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Warmińsko –
Mazurskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Olsztynie
komplet dokumentów tj. Strategię Rozwoju Turystyki Województwa WarmińskoMazurskiego do roku 2025 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko celem
zaopiniowania wyżej wymienionych dokumentów.
19.02.2016 roku otrzymano opinię Warmińsko – Mazurskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie, iż pozytywnie, bez uwag
opiniuje projekt przedłożonego dokumentu.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie 09.02.2016 roku przedłożył
opinie zwracając uwagę na potrzebę wprowadzenia pewnych zmian w zapisach
zawartych w SRTWWM 2025 oraz w Prognozie.

Lp.
1.

Uwaga RDOŚ
Wymieniono dokumenty, które należałoby uzupełnić,
poprzez dodanie Długookresowej Strategii Rozwoju
Kraju do 2030 r.

Adnotacja nt. uwagi
Uwzględniono

2.

Należałoby wymienić oraz odnieść się do celów
i założeń dokumentu „Wielkie Jeziora Mazurskie
2020 – Strategia”.

Uwzględniono

3.

Wymieniając dokumenty należałoby również zwrócić
uwagę na strategie opracowywane przez Lokalne
Grupy Działania w ramach Rozwoju Lokalnego
Kierowanego przez Społeczność (RLKS) na lata
2014-2020.

Uwzględniono

4.

Należy zaktualizować zapis dotyczący Portu

Uwzględniono
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Uwaga RDOŚ
Lotniczego Olsztyn- Mazury w Szymanach (obiekt
działający).
Należy sprostować błąd dotyczący liczby rezerwatów
przyrody.

Adnotacja nt. uwagi

6.

Oprócz wymienionych w dokumencie parków oraz
rezerwatów należy uwzględnić pozostałe formy, np.
obszaru chronionego krajobrazu, użytki ekologiczne,
zespoły przyrodniczo – krajobrazowe, stanowiska
dokumentacyjne, pomniki przyrody oraz obszary
natura 2000.

Uwzględniono

7.

Listę muzeów warto byłoby uzupełnić o Muzeum
Przyrody w Olsztynie.

Uwzględniono

8.

W dokumencie, jako zagrożenie wskazano między
innymi:
 Niska jakość estetyczna powstających obiektów
sieci handlowych;
 Chaos estetyczno – architektoniczny obiektów
i reklam, w tym wzdłuż dróg krajowych, np. E7.
W tym miejscu należy wskazać, że rozwój wielkopowierzchniowych obiektów handlowych jest możliwy
wyłącznie wówczas, gdy uwzględniony jest on
w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego, dlatego też ich powstanie (lub
zahamowanie rozwoju sieci) zależy od woli i decyzji
rady gminy lub miasta. Odnośnie do usytuowania
reklam należy wskazać, że ustawa z dnia 24 kwietnia
2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze
wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U.
2015, poz. 774) wprowadziła zmiany w ustawie
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r.
poz. 199 ze zm.), dotyczące zmiany definicji i takich
pojęć jak reklama, tablica reklamowa, szyld,
urządzenie reklamowe oraz określiła zasady ich
sytuowania.

Uwzględniono

9.

Jako zagrożenia i słabe strony, warto byłoby
wskazać niezadowalający stan infrastruktury
technicznej, w tym wodno – kanalizacyjnej, sieci
komunikacyjnej dróg i okołoturystycznej.

Uwzględniono

10.

W dokumencie zawarto sformowanie: nisko
zanieczyszczony krajobraz przez działalność
przemysłową. Zapis (zredagowany nieodpowiednio)
wskazane byłoby zweryfikować, np. z uwagi na
ograniczony rozwój przemysłu na terenie

Uwzględniono

Lp.

5.

Uwzględniono
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Uwaga RDOŚ
województwa, walory krajobrazowe na większości
terenów zostały zachowane.
Rozdział IV.4 Prognozy wskazane uzupełnić poprzez
dodanie dokumentów:
 Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 Odnieść się do zapisów w zakresie lokalizacji
energetyki wiatrowej
 Strategia Rozwoju Rybactwa w Województwie
Warmińsko- Mazurskim do 2030.

W prognozie zwrócić uwagę na wdrażanie systemów
zarządzania środowiskiem takich jak EMAS

Adnotacja nt. uwagi

13.

Rozdział V.2.6 uzupełnić w zakresie zakazów
ustanowionych w odniesieniu do poszczególnych
form.

Uwzględniono

14.

Rozdział V.2.8 wskazane rozszerzyć, uwzględniając
Uwzględniono
zapisy rozdziału 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody w zakresie ochrony terenów
zieleni i zadrzewień.
W prognozie przytoczyć wymagania prawne dla
Uwzględniono
przyszłych inwestorów uwzględniające:
 Zezwolenia na usuniecie drzew w obrębie
pasa drogowego drogi publicznej,
 Zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru
zabytków (wydaje konserwator zabytków)
 Zgodnie z art. 118 istnieje obowiązek
zgłoszenia działań do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska.

W prognozie należy wskazać narzędzie odnowy
Uwzględniono
obszarów zdegradowanych społecznie i
infrastrukturalnie zgodnie z ustawą o rewitalizacji
z dnia 9 października 2015 r.

Lp.

11.

12.

15.

16.

Uwzględniono

Uwzględniono

17.

W zakresie oddziaływania na zabytki – należy
rozszerzyć poprzez wskazanie obowiązków
ochronny wynikającej z przepisów ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie i opiece nad zabytkami.

Uwzględniono

18.

Należy podać aktualne akty prawne.

Uwzględniono

19.

W tabeli nr 17 podano błędną nazwę Puszczy.

Uwzględniono

20.

W Prognozie wskazano 62 obszary Natura 2000
zamiast 60.

Uwzględniono
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Lp.

Uwaga RDOŚ

Adnotacja nt. uwagi

21.

Rozdział VII.6 – podstawy formalno – prawne –
część dokumentów nie odwoływała się do jednolitych
aktów prawnych.

Uwzględniono

INFORMACJE, W JAKI SPOSÓB ZOSTAŁY WZIĘTE POD UWAGĘ I W JAKIM
ZAKRESIE ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE ZGŁOSZONE UWAGI I WNIOSKI
W ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu
Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Warmińsko – Mazurskiego do roku 2025
trwały prace nad opracowaniem Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu
SRTWWM 2025. Możliwość udziału społeczeństwa

w strategicznej ocenie

oddziaływania na środowisko w trybie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
zapewniona była od 15 marca do 18 kwietnia 2016 r. Projekt dokumentu Strategii
Rozwoju Turystyki Województwa

Warmińsko – Mazurskiego do roku 2025 wraz

z przygotowaną dla niego Prognozą Oddziaływania na Środowisko dostępny był na
stronie

internetowej

Mazurskiego,

w

Urzędu

BIP

oraz

Marszałkowskiego
w siedzibie

Województwa

Departamentu

Warmińsko-

Turystyki

Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.
W takcie konsultacji w związku z udziałem społeczeństwa w strategicznej
ocenie oddziaływania na środowisko wpłynęły następujące wnioski i uwagi do
Dokumentu Prognozy Oddziaływania na Środowisko. Tabela z treścią uwag
i wniosków

oraz

sposobem

ich

rozpatrzenia

stanowi

Załącznik

Nr

1

do

Podsumowania do Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Warmińsko –
Mazurskiego do roku 2025.

INFORMACJE, W JAKI SPOSÓB ZOSTAŁY WZIĘTE POD UWAGĘ I W JAKIM
ZAKRESIE ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE WYNIKI POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO
TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO, JEŻELI ZOSTAŁO
PRZEPROWADZONE.

Przeprowadzone analizy skutków realizacji dokumentu Strategii Rozwoju
Turystyki Województwa Warmińsko – Mazurskiego do roku 2025 wskazują, że
9

zawarte

w

niej

działania

nie

będą

powodowały

istotnego

negatywnego

transgranicznego oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art.51 ust.2, pkt.
1lit. d) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko.

INFORMACJE, W JAKI SPOSÓB ZOSTAŁY WZIĘTE POD UWAGĘ I W JAKIM
ZAKRESIE ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE PROPOZYCJE DOTYCZĄCE METOD
I CZĘSTOTLIWOŚCI PRZEPROWADZANIA MONITORINGU SKUTKÓW REALIZACJI
POSTANOWIEŃ SRTWWM DO ROKU 2025.

Województwo warmińsko-mazurskie prowadzi monitoring realizacji Strategii
rozwoju

turystyki

województwa

warmińsko

-

mazurskiego,

którego

efekty

zamieszczane są w corocznych raportach.
Podstawowym narzędziem realizacji monitorowania realizacji Strategii
Rozwoju Turystyki Województwa Warmińsko – Mazurskiego do roku 2025 będzie
opracowanie i wdrożenie zdywersyfikowanego systemu zbierania danych w zakresie
wielkości oraz jakości ruchu turystycznego w regionie, który po poddaniu analizie
wskazywać będzie na zbliżony do rzeczywistego stan ruchu turystycznego
w regionie. Podstawowymi założeniami takiego narzędzia, zwanego Barometrem
Turystycznym będą:
 opracowanie szczegółowej koncepcji ciągłego lub cyklicznego zbierania
i agregacji danych tak, aby:


uwzględnić popularność obszarów oraz produktów turystycznych
regionu;



uwzględnić warunki pogodowe, zdrowotne oraz sytuacje społecznogospodarcze w kraju i w Europie (na głównych rynkach emisyjnych);



uwzględnić szereg osób dotychczas nierejestrowanych w oficjalnych
statystykach

jak

turyści

-

żeglarze

oraz

osoby

mieszkające

u znajomych lub w tzw. domach wakacyjnych;


uwzględnić miejsce pochodzenia turystów;



uwzględnić

skalę

i strukturę

wydatków

turystów;

uwzględnić

preferencje popytowe mieszkańców.
 zawiązanie szerokiego partnerstwa w zakresie podmiotów realizujących
gromadzenie i przetwarzanie danych tj. uczelni wyższych, instytucji kultury
10

(muzeów, skansenów), operatorów popularnych prywatnych atrakcji (parki
kulturowe, atrakcje przyrodnicze), zarządców największych przystani, portów
i marin w regionie itp.;
 bieżące gromadzenie i analizowanie danych w szczególności pod kątem
marketingowym oraz cykliczne opracowywanie raportów obejmujących
analizę rynku turystycznego regionu w aspekcie popytowym. Monitorowanie
Strategii powinno obejmować także inicjowanie lub realizację badań
syndykatowych w obszarze badań wizerunkowych, oceny satysfakcji turystów
oraz jakości ofert turystycznych (badania metodą CATI lub CAPI przy
powiększonej próbie 2 x 1100 dorosłych osób aktywnych turystycznie).
Działania w zakresie barometru oraz badań syndykatowych powinny być
prowadzone w oparciu o system certyfikowanych punktów i centrów
informacji turystycznej oraz dostępne w nich oprogramowanie dostarczane
przez

Polską

Organizację

Turystyczną

(Repozytorium

Informacji

Turystycznej).
Ewaluacja Ex – Middle – prowadzona będzie po 5 latach od rozpoczęcia
Strategii, dla okresu 2015-2020, realizowana będzie na podstawie rozsyłania
ankiety dotyczącej opinii w zakresie dotychczasowej realizacji oraz nowych
propozycji w zakresie wdrażania dokumentu, w tym w celu poprawy tego
procesu, skierowanych do partnerów współrealizujących zapisy Strategii. Proces
ewaluacji wdrażania Strategii, będzie się odbywał poprzez ocenę zakresu
realizacji

Strategii

w

kontekście

wdrażanych

Planów

zadań,

zgodnych

z przyjętymi kierunkami Strategii, w odniesieniu do celów i priorytetów. Ewaluacja
realizowana będzie przede wszystkim, przy użyciu kwestionariusza wywiadu lub
kwestionariusza ankiety.
Ewaluacja Ex – Post – prowadzona będzie dwuetapowo, nie wcześniej niż po
zakończeniu ostatniego roku realizacji Strategii dla okresu referencyjnego lat
2020-2025 oraz całego okresu realizacji strategii, lat 2015-2020.
Ewaluacja Ex-Post dla okresu lat 2020-2025 prowadzona będzie, podobnie do
poprzedniego okresu referencyjnego, poprzez ocenę zakresu realizacji Strategii
w kontekście wdrażanych Planów zadań, zgodnych z przyjętymi kierunkami
Strategii, w odniesieniu do celów i priorytetów. Ewaluacja realizowana będzie
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przede wszystkim, przy użyciu kwestionariusza wywiadu lub kwestionariusza
ankiety:
 Jakie działania / zadania / projekty realizowały najlepiej dane cele
Strategii?
 Które działania / zadania / projekty zostały wykonane w najbardziej
skuteczny sposób i w jaki sposób przyczyniły się do realizacji założeń
danego celu Strategii?
 Które działania / zadania / projekty wymagają doprecyzowania /zmiany/
innego sposobu realizacji i dlaczego?
 Na ile realizowane działania/ zadania / projekty, przyczyniły się
osiągnięcia założeń danego celu Strategii? (przykładowa skala ocen):
a) nie przyczyniły się wcale,
b) w sposób nieznaczny,
c) nastąpiła wyraźna - zauważalna realizacja celu/celów.
Dodatkowym elementem będzie ocena stopnia wdrożenia rekomendacji
w zakresie kontynuacji / zmian w zakresie realizacji Strategii, zaproponowanych
w raporcie ewaluacji Ex-Middle.
Natomiast ewaluacja Ex-Post dla całego okresu realizacji Strategii, lat 20152025, obejmować będzie analizę raportu ewaluacyjnego Ex- Middle, ewaluację
raportu Ex-Post dla okresu referencyjnego 2020-2025. Ewaluacja ta będzie
badać

głównie

osiągnięcie

zakładanych

wskaźników

realizacji

celu

strategicznego oraz celów opisujących poszczególne kierunki oraz priorytety
Strategii.
Porównanie procesu wdrożenia Strategii oraz skwantyfikowanych wartości
wskaźników pozwoli na precyzyjne określenie na ile cel został osiągnięty (%, lub
TAK/NIE). W tym procesie ewaluacji także kluczowym narzędziem realizacji
celów, będą badania prowadzone wśród partnerów Strategii dotyczące oceny
stopnia realizacji Strategii oraz wpływu zrealizowanych w badanym okresie
działań na założone cele.
Oddzielnym elementem będzie natomiast pomiar realizacji poszczególnych
działań, zadań i projektów i ich ocena, które będą przeprowadzane na poziomie
poszczególnych programów operacyjnych lub celów operacyjnych. 5

5
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ZAŁĄCZNIK Nr 1
DO PODSUMOWANIA DO STRATEGII
ROZWOJU TURYSTYKI WOJEWÓDZTWA
WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO
DO ROKU 2025

TABELA 1 - UWAGI DOTYCZĄCE PROJEKTU AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU TURYSTYKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO – UWAGI ZEBRANE PODCZAS KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 15.03-18.04.2016 r.

Tytuł
Autor
Dokument z dnia

Strategia Rozwoju Turystyki Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2025
Agencja Rozwoju Gdyni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
na zlecenie Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Marzec-kwiecień 2016 r.

Uwagi:

Lp.

1

2

Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)
strona 7, część:
Zagospodarowanie,
baza turystyczna,
produkt

strona 8, część:
Pozostałe, w tym
infrastruktura
okołoturystyczna

Zapis do którego
zgłaszana jest
uwaga

Treść uwagi
(propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

Zgłaszający
uwagę

Stanowisko autorów

Rozwój eko-marin
- na obszarach
pojeziernych, w
tym WJM,
obszarach Mazur
Wschodnich
(Pojezierze Ełckie)
i Zachodnich
(Pojezierze
Ostródzko–
Iławskie).
Słaba dostępność
komunikacyjna dla
mieszkańców
Europy Zachodniej
– brak portu
lotniczego w

Rozwój eko-marin - na
obszarach pojeziernych, w
tym WJM, obszarach Mazur
Wschodnich (Pojezierze Ełckie)
i Zachodnich (Pojezierze
Iławskie)

Pojezierze Iławskie to
makroregion geograficzny
w północno-wschodniej
Polsce. Leży między Wisłą,
Osą, Drwęcą i Pasłęką

Starostwo
Powiatowe w Iławie

uwaga uwzględniona

Słaba dostępność
komunikacyjna dla
mieszkańców Europy
Zachodniej – brak portu
lotniczego w regionie oraz
brak dojazdu autostradami lub

Iława jest ważnym węzłem
kolejowym, posiada
bezpośrednie połączenia
kolejowe z wieloma
miastami, w tym z
większością miast

Starostwo
Powiatowe w Iławie

uwaga
nieuwzględniona
zapis w diagnozie dot.
braku bezpośrednich
połączeń kolejowych

Lp.

Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)

3

strona 9, część:
Walory turystyczne
(przyrodnicze,
kulturowe
i społeczne)

4

strona 9, część:
Walory turystyczne
(przyrodnicze,
kulturowe i
społeczne)

Zapis do którego
zgłaszana jest
uwaga

regionie oraz brak
dojazdu
autostradami lub
drogami szybkie go
ruchu oraz brak
bezpośrednich
połączeń
kolejowych.
Kraina Tysiąca
Jezior - hydrografia
regionu wybitnie
sprzyja turystyce występuje tu około
2,5 tys. naturalnych
zbiorników
wodnych o
powierzchni
powyżej 1 ha, w
tym największe w
Polsce jeziora
Śniardwy i Mamry
Architektura
sakralna istotnie
wpływa na
atrakcyjność
turystyczną
krajobrazu regionu,
w tym obiekty
gotyckie, wybitne
przykłady
architektury
barokowej (np.
Święta Lipka), czy
sakralnej
architektury
drewnianej (np.
kościół ewangelicki

Treść uwagi
(propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

Zgłaszający
uwagę

Stanowisko autorów

drogami szybkiego ruchu oraz
brak bezpośrednich połączeń
kolejowych z wyjątkiem Iławy –
ważnego węzła kolejowego.

wojewódzkich (w tym
połączenia EIP)

całego województwa

Kraina Tysiąca Jezior hydrografia regionu wybitnie
sprzyja turystyce - występuje tu
około 2,5 tys. naturalnych
zbiorników wodnych o
powierzchni powyżej 1 ha, w
tym największe w Polsce jeziora
Śniardwy i Mamry, i najdłuższe Jeziorak

Jeziorak jest najdłuższym
oraz szóstym pod
względem powierzchni
jeziorem w Polsce.

Starostwo
Powiatowe w Iławie

uwaga uwzględniona

Architektura sakralna istotnie
wpływa na atrakcyjność
turystyczną krajobrazu regionu,
w tym obiekty gotyckie, wybitne
przykłady architektury barokowej
(np. Święta Lipka), czy sakralnej
architektury drewnianej (np.
kościół pw. Św. Barbary w
Lubawie, kościół ewangelicki w
Rychnowie - (gmina Grunwald)
a także obiekty o wybitnych
walorach artystycznych wnętrz
np. kościół ewangelicki
adoptowany na cerkiew
greckokatolicką
z odrestaurowanym

Kościół pw. św. Barbary
w Lubawie to jeden
z najcenniejszych zabytków
architektury sakralnej
w zachodniej części Warmii
i Mazur.

Starostwo
Powiatowe w Iławie

uwaga
nieuwzględniona
Strategia - w tym także
diagnoza, nie stanowi
spisu - inwentaryzacji
wszystkich literalnie
walorów, a jedynie
ocenę ich potencjału,
charakteru, wskazanie
na przykłady.
Dla tego typu celów
realizowane są inne
opracowania np.
programy wydarzeń,
atlasy i katalogi
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Lp.

5

Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)

strona 13, część:
Dostępność
komunikacyjna

Zapis do którego
zgłaszana jest
uwaga

w Rychnowie (gmina Grunwald),
a także obiekty
o wybitnych
walorach
artystycznych
wnętrz np. kościół
ewangelicki
adoptowany na
cerkiew
greckokatolicką
z odrestaurowanym
największym
malowidłem
sufitowym z 1660
roku na Warmii
i Mazurach ze
współczesnym
ikonostasem prof.
Jerzego
Nowosielskiego,
czy XVIII wieczny
kościół w
Ostrymkole, gmina
Prostki.
-

Treść uwagi
(propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

Zgłaszający
uwagę

największym

-

Stanowisko autorów

zabytków itp.

Konieczność uwzględnienia
dużych portów
śródlądowych – np. w
Iławie i Giżycku

Starostwo
Powiatowe w Iławie

uwaga częściowo
uwzględniona
Do diagnozy dopisano
Port Śródlądowy w
Giżycku, natomiast.
Diagnoza
przygotowywana była w
czasie, gdy port
śródlądowy w Iławie
jeszcze nie
funkcjonował. Potencjał
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Lp.

Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)

Zapis do którego
zgłaszana jest
uwaga

Treść uwagi
(propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

Zgłaszający
uwagę

Stanowisko autorów

portów ujęty jest w
rdzeniu produktu i
potencjale rozwojowym
PP.8 Turystyka aktywna
-żeglarstwo
6

strona 42, część:
Tabela 14. PW.2 –
Kraina Kanału
Elbląskiego

-

-

Konieczność uwzględnienia
atrakcji Jezioraka z nowym
Portem Śródlądowym
w Iławie

Starostwo
Powiatowe w Iławie

uwaga uwzględniona

7

strona 45, część:
Tabela 17. PP.1 „Mazury SPA &
Zdrowe Życie”

Dobrze rozwinięta
medycyna oraz
rehabilitacja
sportowa (Olsztyn,
Elbląg, Giżycko,
Węgorzewo).

Dobrze rozwinięta medycyna
oraz rehabilitacja sportowa
(Olsztyn, Elbląg, Giżycko,
Węgorzewo, Iława).

Na trasie ścieżek znajdują
się pomosty widokowe,
kładki dla wędkarzy, place
zabaw, siłownie
zewnętrzne i altany
wypoczynkowe. To
unikatowy kompleks w skali
kraju.

Starostwo
Powiatowe w Iławie

uwaga
nieuwzględniona

W nowym Porcie
Śródlądowym w Iławie
znajduje się jedyna w
Polsce sala konferencyjna
na wodzie
Konieczność uwzględnienia
Jezioraka w kontekście
turystyki żeglarskiej z uwagi
na najnowocześniejszą

Starostwo
Powiatowe w Iławie

Infrastruktura do
uprawiania
rekreacji ruchowej
oraz sportów w
plenerze.

8

9

Infrastruktura do uprawiania
rekreacji ruchowej oraz sportów
w plenerze, np. system ścieżek
pieszych i rowerowych wzdłuż
brzegów jeziora Jeziorak i rzeki
Iławki.

strona 47, część:
Tabela 19. PP.3 –
Mazury & EKO
MICE

-

-

strona 52, część:
Tabela 23. PP.7 –
Turystyka aktywna
- kajakowa

Drwęca

Iławka - Drwęca

Starostwo
Powiatowe w Iławie

Strategia - w tym także
diagnoza, nie stanowi
spisu - inwentaryzacji
wszystkich literalnie
walorów, a jedynie
ocenę ich potencjału,
charakteru, wskazanie
na przykłady.
Dla tego typu celów
realizowane są inne
opracowania np.
programy wydarzeń,
atlasy i katalogi
zabytków itp.
uwaga uwzględniona

uwaga uwzględniona
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Lp.

Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)

Zapis do którego
zgłaszana jest
uwaga

Treść uwagi
(propozycja zmian)

strona 61, część:
Tabela 32. PU.1 19
- Turystyka
pielgrzymkowa i
sakralna, część:
Sanktuaria

-

Główne wnioski z
diagnozy oraz
raportu ewaluacji

Przykładowe
wydarzenia typu
rekonstrukcje oraz
festyny historyczne:
Turniej Rycerski o
Muszlę św. Jakuba
w Kętrzynie

Przykładowe wydarzenia typu
rekonstrukcje oraz festyny
historyczne:
Turniej Rycerski o Muszlę św.
Jakuba – Gmina Kętrzyn

Przykładowe
wydarzenia typu
rekonstrukcje oraz
festyny historyczne:
- brak wydarzenia
Inscenizacja Bitwy
pod Wopławkami –
Karolewo, gmina

Przykładowe wydarzenia typu
rekonstrukcje oraz festyny
historyczne:
Inscenizacja Bitwy pod
Wopławkami – Karolewo, gmina
Kętrzyn

-

Uzasadnienie uwagi

Zgłaszający
uwagę

infrastrukturę w całym
regionie
Konieczność uwzględnienia
sanktuarium w Lipach pod
Lubawą oraz zabytkowych
kościołów Ziemi Lubawskiej

Starostwo
Powiatowe w Iławie

10

11

Obszar: wydarzenia
kulturalne.
sportowe, festyny
STRONA 11
Główne wnioski z
diagnozy oraz
raportu ewaluacji

12

Obszar: wydarzenia
kulturalne.
sportowe, festyny
strona 11

W tym roku Turniej
organizowany jest w
miejscowości Karolewo,
Gmina Kętrzyn.
Towarzystwo Miłośników
ziemi Kętrzyńskiej im. Z.
Licharewej organizuje
imprezę w mieście Kętrzyn
lub na terenie gminy
Kętrzyn
W tym roku będzie to już VI
Inscenizacja Bitwy pod
Wopławkami.
Nieopodal wsi Wopławki
znajduje się „Krwawa
Góra”. Ta góra i jej okolice
były świadkiem krwawych
wydarzeń z 1311 roku. Na

Urząd Gminy
Kętrzyn

Urząd Gminy
Kętrzyn

Stanowisko autorów

uwaga
nieuwzględniona
Strategia - w tym także
diagnoza, nie stanowi
spisu - inwentaryzacji
wszystkich literalnie
walorów, a jedynie
ocenę ich potencjału,
charakteru, wskazanie
na przykłady.
Dla tego typu celów
realizowane są inne
opracowania np.
programy wydarzeń,
atlasy i katalogi
zabytków itp.
uwaga uwzględniona

uwaga uwzględniona
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Lp.

Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)

Zapis do którego
zgłaszana jest
uwaga
Kętrzyn

Treść uwagi
(propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

Zgłaszający
uwagę

Stanowisko autorów

przedwiośniu, w czasie
zapustów, pod
Wopławkami doszło do
bitwy, okrzykniętej bitwą
stulecia, pomiędzy
rycerzami Zakonu
krzyżackiego
dowodzonymi przez
wielkiego komtura
Henryka von Plötzkau,
a wojami litewskimi
dowodzonymi przez
księcia litewskiego
Witenesa. (Witenes był
starszym bratem księcia
Giedymina, który był z kolei
dziadkiem króla
Władysława Jagiełły). Jak
pisał autor „Kroniki
mistrzów pruskich” Marcin
Maurinius, około 4000
wojów litewskich wracało z
łupieskiej wyprawy na
Warmię, gdzie z pogańską
srogością ludzi
pomordowali, kościoły
złupili a nawet miasto
Lidzbark spalili, prowadząc
ze sobą 1200 jeńców,
zatrzymali się na
odpoczynek w ziemi
barteńskiej. W obozowisku
pod Wopławkami książę
Witenes „krześcijanom
urągał, mówiąc: Gdzież jest
wasz Bóg, aby was ratował,
jako bogowie naszy nam
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Lp.

Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)

Zapis do którego
zgłaszana jest
uwaga

Treść uwagi
(propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

Zgłaszający
uwagę

Stanowisko autorów

pomogli?” W dniu 18
kwietnia (inni kronikarze
podają datę 28 kwietnia)
wielki komtur Henryk von
Plötzkau z rycerzami
zakonnymi napadł na
wojów litewskich i po
trzykrotnym przypuszczeniu
szturmu na ich obozowisko
rozgromił najeźdźców.
Wspomniany wcześniej
kronikarz tak opisuje
przebieg bitwy: „tam Litwę
posiekli, drugie powiesili, a
ostatek w jeziorze potopili„.
Nie wszyscy Litwini jednak
zginęli. Książę Witenes z
bitwy uszedł cało, zmarł w
1316 r., porażony
piorunem. Jak podaje inny
kronikarz z pola bitwy zbiec
miało 1000 Litwinów a
bitwa od obozu na
„Krwawej Górze”, obok
osady Góry, musiała się
przemieszczać w kierunku
jeziora Mój. W jeziorze
miały być utopione przez
Litwinów naczynia
liturgiczne pochodzące z
obrabowanych kościołów.
Była to pierwsza zwycięska
bitwa dla Zakonu
krzyżackiego z wojskami
litewskimi.
Po zwycięstwie nad
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Lp.

Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)

Zapis do którego
zgłaszana jest
uwaga

Treść uwagi
(propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

Zgłaszający
uwagę

Stanowisko autorów

Litwinami pod Wopławkami
wielki mistrz Zakonu
krzyżackiego Karol z
Trewiru ufundował
w Toruniu klasztor
benedyktynek. Klasztor
nie przetrwał do naszych
czasów gdyż w 1656
roku, podczas wojen ze
Szwedami, został
zniszczony.

-

13

-

Turystykę pielgrzymkową –
w połączeniu z historią regionu warto przenieść do kategorii
produktu niszowego, a nawet
podstawowego.
Nie pojawia się historyczne,
ciekawe, znane określenie
„Święta Warmia”
Należy zdecydowanie mocniej
wyeksponować fakt istnienia na
tej ziemi Zakonu Krzyżackiego,
który ma niskie konotacje w
społeczności polskiej, ale z
punktu widzenia Europy
zachodniej jest niezwykle

W roku 1936, na pamiątkę
tego wydarzenia, w 625
rocznicę bitwy, na „Krwawej
Górze „ (cmentarz wiejski)
ustawiony został kamień
z wyrytym wizerunkiem
skrzyżowanych mieczy,
pod którymi widnieje data
1311. Kamień stoi tam do
chwili obecnej.
Ze względu na potencjalny
rozwój tej turystyki
związanej z pw.
sanktuarium
w Gietrzwałdzie oraz
Świętym Gaju, a także
Stoczku Warmińskim.
Niestety strategia nie
opisuje ruchu
pielgrzymkowego, jaki
odbywa się w regionie.

Mieszkaniec
powiatu elbląskiego

uwaga
nieuwzględniona
Strategia - w tym także
diagnoza, nie stanowi
spisu - inwentaryzacji
wszystkich literalnie
walorów, a jedynie
ocenę ich potencjału,
charakteru, wskazanie
na przykłady.
Dla tego typu celów
realizowane są inne
opracowania np.
programy wydarzeń,

20

Lp.

Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)

Zapis do którego
zgłaszana jest
uwaga

Treść uwagi
(propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

Zgłaszający
uwagę

ciekawym zjawiskiem.
14

15

-

-

-

-

Projekt strategii nie informuje o
ważnym miejscu kultu
religijnego: miejscowości Święty
Gaj, gmina Rychliki,
domniemanego miejsca śmierci
Świętego Wojciecha, postaci o
znaczeniu europejskim.

Wydaje się, że zbyt mała rola
w realizacji strategii przypisana
jest Lokalnym Grupom
Działania, które przez wiele lat
będą dysponowały dużymi
środkami unijnymi i które są
żywotnie zainteresowane
rozwojem produktów
turystycznych. To ważny aktor
rozwoju turystyki.

Miejsce do którego
organizowane są
pielgrzymki z całego kraju,
istnieje tam dom
pielgrzyma

Mieszkaniec
powiatu elbląskiego

Mieszkaniec
powiatu elbląskiego

Stanowisko autorów

atlasy i katalogi
zabytków itp.
uwaga
nieuwzględniona
Strategia - w tym także
diagnoza, nie stanowi
spisu - inwentaryzacji
wszystkich literalnie
walorów, a jedynie
ocenę ich potencjału,
charakteru, wskazanie
na przykłady.
Dla tego typu celów
realizowane są inne
opracowania np.
programy wydarzeń,
atlasy i katalogi
zabytków itp.
uwaga uwzględniona
LGD są uwzględnione
w zapisach Strategii,
w tym m.in. podkreślono
rolę LGD w tabelach
określających główne
podmioty wdrażające
produkty/inne działania
(tabelka 12 Zestawienie
produktów turystycznych
regionu wg istotnych
parametrów wdrażania /

str. 40)

16

-

Warmia i Mazury mają duży
wkład w specyficzny rodzaj
turystyki młodzieżowej –
organizowanie obozów

Mieszkaniec
powiatu elbląskiego

uwaga
nieuwzględniona
Nastąpiła istotna zmiana
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Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)

Zapis do którego
zgłaszana jest
uwaga

Treść uwagi
(propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

Zgłaszający
uwagę

harcerskich. Warto podkreślić
ten fakt i promować
województwo jako miejsce
przyjazne temu – wszystko na to
wskazuje – reaktywującemu się i
rozwijającemu ruchowi
skautowskiemu.

Tab. 3. Wybrane
wnioski Diagnozy
województwa
warmińskomazurskiego

Brak Piramidy
w Rapie

Cały dokument

Brak:
- Pętli Żuławskiej,
- Szlaku
rowerowego R10
-spływu
kajakowego
Pasłęką,
- Sanktuarium w
Głotowie,

kierunków wyjazdu
młodych ludzi, z danych
przedstawionych przez
GUS wynika, iż maleje
zainteresowanie
korzystaniem z pól
namiotowych, w związku
z tym turystyka ta nie
została uwzględniona
w dokumencie.
Jedyna tak budowla w
Polsce

Urząd Gminy
w Baniach
Mazurskich

17

18

Wprowadzić te atrakcje

Stanowisko autorów

Są to elementy
wizerunkowe Warmii i
Zalewu Wiślanego

Starostwo
Powiatowe
w Braniewie

uwaga
nieuwzględniona
Strategia - w tym także
diagnoza, nie stanowi
spisu - inwentaryzacji
wszystkich literalnie
walorów, a jedynie
ocenę ich potencjału,
charakteru, wskazanie
na przykłady.
Dla tego typu celów
realizowane są inne
opracowania np.
programy wydarzeń,
atlasy i katalogi
zabytków itp.
uwaga uwzględniona
uzupełniono dokument
o szlak rowerowy R-10
w PP.9 Turystyka
aktywna -rowerowa w
części rdzeń produktu
oraz potencjał
rozwojowy, Pętlę
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Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)

Zapis do którego
zgłaszana jest
uwaga

Treść uwagi
(propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

Zgłaszający
uwagę

- kolei
nadzalewowej

19

Cały dokument
Strategii, a
szczególnie str. 9

W dokumencie
Strategii w
walorach
turystycznych
województwa
pominięto Żuławy
ze stacjami pomp,
Zalew Wiślany,
Wysoczyznę
Elbląską, J.
Drużno, cmentarze
i kościoły
menonickie, Miasto
Elbląg z
odbudowanym
Starym Miastem
oraz miasto Pasłęk
z zamkiem

Proponuje się uwzględnić te
produkty

Wymienione walory
turystyczne skupione są
głównie w obszarze Mazur.
Strategia pomija te walory
mino, że są bardzo istotne
dla całego województwa.

Starostwo
Powiatowe w
Elblągu

Stanowisko autorów

Żuławską i kolej
nadzalewową w tab.
PW.2 Kraina Kanału
Elbląskiego w części
rdzeń produktu oraz
potencjał rozwojowy,
Pętla Żuławska została
ujęta w tabeli PW.4,
spływ kajakowy Pasłęką
w tabeli PP.7 – turystyka
aktywna-kajakowa,
sanktuarium w Głotowie
– w tabeli PU.1 –
Turystyka
pielgrzymkowa i
sakralna
uwaga częściowo
uwzględniona
obecnie: –Menonici –
zapis funkcjonuje w
strategii w produkcie
PW.2 Kraina Kanału
Elbląskiego, Druzno –
zapis funkcjonuje w
produkcie PW.2 Kraina
Kanału Elbląskiego,
mieści się także w
zapisach PW.4.
Flagowe szlaki
kulturowe i przyrodnicze
regionu oraz PN1.
Turystyka przyrodnicza,
- Miasto Elbląg
z odbudowanym Starym
Miastem oraz miasto
Pasłęk z zamkiem
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Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)

20

Strona 40, tabela
12

21

Produkt turystyczny

Zapis do którego
zgłaszana jest
uwaga

Nazwa produktu:
Kraina Kanału
Elbląskiego
Wdrożenie:
Elbląski Klaster
Turystyczny
Brak oferty dla
turysty rosyjskiego

Treść uwagi
(propozycja zmian)

Zwiększyć listę podmiotów
odpowiedzialnych za wdrożenie
o LOT-y, LGD, PTTK, JST

Wprowadzić produkt

Uzasadnienie uwagi

Elbląski Klaster
Turystyczny bez udziału
LOT-ów, LGD, PTTK, JST i
innych podmiotów nie
będzie w stanie wywiązać
się z tego zadania
Ważny segment turystów

Zgłaszający
uwagę

Starostwo
Powiatowe w
Elblągu

Urząd Miasta
Braniewo

Stanowisko autorów

zostały ujęte w PW.2
Kraina Kanału
Elbląskiego
Pętla Żuławska została
ujęta w PW. 4 Flagowe
szlaki kulturowe i
przyrodnicze regionu
uwaga uwzględniona

uwaga
nieuwzględniona
Aspekt turystyki w
ramach tzw. Małego
Ruchu Granicznego,
został uwzględniony
w przykładowych
segmentach odbiorców.

STR. 48 Tabela 20.
PP.4 – Turystyka
sportowa

22

Rdzeń produkt oraz
potencjał
rozwojowy

„Stanica wodna w Nadbrzeżu
nad Zalewem Wiślanym Szkolenia żeglarskie,
kajakarskie, kitesurfing, bojery”

Brak zapisu w projekcie
spowoduje ominięcie nowo
otwartej stanicy ważnej dla
miłośników sporów
wodnych

Urząd Miasta i
Gminy Tolkmicko

uwaga uwzględniona
Wprowadzono zapisy do
tabeli PP.4:
 Sporty wodne, w

tym żeglarskie
(windsurfing,
kitesurfing,
żeglarstwo
regatowe) - zarówno
na poziomie
kadetów, juniorów,
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Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)

STR. 53 Tabela 24
PP.8

Zapis do którego
zgłaszana jest
uwaga

Treść uwagi
(propozycja zmian)

Rdzeń produkt oraz
potencjał
rozwojowy

„Droga wodna – Pętla Żuławska”

Rdzeń produkt oraz
potencjał
rozwojowy

„ELBLĄSKA DROGA
JAKUBOWA – TURYSTYCZNA
I KULTUROWA”

23

24

STR. 48 Tabela 20
PP.4

Uzasadnienie uwagi

Brak zapisu w projekcie
spowoduje ominięcie
bardzo ważnego odcinka
drogi wodnej od delty Wisły
przez Zalew Wiślany i nowo
wybudowanych marin
żeglarskich na całej trasie
Brak zapisu w projekcie
spowoduje ominięcie
bardzo ważnego odcinka
drogi pieszej nad Zalewem

Zgłaszający
uwagę

Urząd Miasta i
Gminy Tolkmicko

Stanowisko autorów

młodzieżowym oraz
seniorów i tzw.
master. Akweny
jeziorne Mazur
i Warmii, a także
morski Zalewu
Wiślanego.
 Szkolenia żeglarskie
- w tym
wyspecjalizowane
ośrodki wodniackie
oraz szkółki
żeglarskie,
windsurfingowe akweny pojezierne
(np. Wielkie Jeziora
Mazurskie, jez.
Ukiel, Kortowskie,
Drwęckie, Jeziorak,
Czos, Wulpińskie)
oraz Zalew Wiślany
(np. Stanica
w Nadbrzeżu)
uwaga uwzględniona
Zapis ujęty w tabeli
PW.4 Flagowe szlaki
kulturowe i przyrodnicze
regionu.

Urząd Miasta i
Gminy Tolkmicko

uwaga
nieuwzględniona
Brak związku z
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Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)

Zapis do którego
zgłaszana jest
uwaga

Treść uwagi
(propozycja zmian)

25

Tabela 20. PP.4 –
Turystyka sportowa
str. 48

Szkoła Mistrzostwa
Sportowego w
Mrągowie
(szkolenia młodych
żeglarzy), Mrągowo
opracowało
ponadto jako
jedyne miasto
w regionie
„Strategię rozwoju
sportu i
wolontariatu
sportowego”

Szkoła Mistrzostwa Sportowego
w Mrągowie (szkolenia młodych
żeglarzy), Mrągowo opracowało
ponadto „Strategię rozwoju
sportu i wolontariatu
sportowego”

26

Tabela 20. PP.4 –
Turystyka sportowa
str. 48

-

Olecko – Europejskie Miasto
Sportu ACES 2015 posiadające
unikalny kompleks sportowowypoczynkowy (enklawa zieleni,
spokoju i bezpieczeństwa)
realizujące Strategię
Upowszechniania Kultury
Fizycznej w Gminie Olecko na
lata 2014 – 2020, co roku
odwiedzane przez blisko 100
klubów lub obozów sportowych

STR. 49 Tabela 21.
PP.5 – Turystyka

Rdzeń produktu
oraz potencjał

Inne miejscowości tematyczne:
Mostkowo – Kraina Wyobraźni,

27

Uzasadnienie uwagi

Wiślanym prowadzącego z
Hiszpanii do Rosji i Litwy
W 2014 r. Olecko
opracowało i rozpoczęło
realizację Strategii
Upowszechniania Kultury
Fizycznej w Gminie Olecko
na lata 2014 – 2020

Zgłaszający
uwagę

Stanowisko autorów

turystyką sportową.
Mieszkaniec
powiatu oleckiego

uwaga uwzględniona

Olecki kompleks sportowy
jest unikalny na skalę
województwa ze względu
na zgrupowanie wielu
obiektów (w tym i hoteli) w
jednym miejscu, 500 m. od
centrum miasta. Młodzi
sportowcy nie muszą nawet
pokonywać ulic by móc
trenować kilkadziesiąt
sportów. W 2014 r. baza
sportowa została
doceniona przez
Stowarzyszenie ACES
i nagrodzona tytułem
Eureopean Town of Sport.
W 2016 r. Olecko zostało
wybrane sportową gminą
województwa.

Mieszkaniec
powiatu oleckiego

uwaga uwzględniona

Wioska Pana
Twardowskiego znajduje

Urząd Miasta i
Gminy Lidzbark

uwaga uwzględniona
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Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)
wiejska –
ekoturystyka

Analiza SWOT

28

Zapis do którego
zgłaszana jest
uwaga

Treść uwagi
(propozycja zmian)

rozwojowy
„Inne miejscowości
tematyczne:
Mostkowo – Kraina
Wyobraźni,
Lidzbark – Wioska
Pana
Twardowskiego,
Łukta – Wioska
Lipowych Skrzatów,
Stare Jabłonki –
Wioska Jabłkowych
Smaków, Ściborki –
dzikie Mazury.”

Idzbark – Wioska Pana
Twardowskiego, Łukta – Wioska
Lipowych Skrzatów, Stare
Jabłonki – Wioska Jabłkowych
Smaków, Ściborki – dzikie
Mazury

się w Idzbarku, a nie
Lidzbarku

W Analizie SWOT w
zagrożeniach należy dodać
zapis na temat problemu braku
ryb w jeziorach oraz dostępu do
wód publicznych

W projekcie Strategii
brakuje zapisów na temat
bogactwa wód. W Strategii,
jako jeden z produktów,
wskazana jest turystyka
wędkarska, jednakże, jeśli
nie będzie zmieniona
polityka rybacka, to już
niedługo nie będzie ryb
w jeziorach Warmii i Mazur.

Uzasadnienie uwagi

Zgłaszający
uwagę

Rada Dialogu
Społecznego

Stanowisko autorów

uwaga uwzględniona
częściowo
Wniosek zapisany przy
turystyce wędkarskiej
jako zagrożenie
rozwoju. Tabelka, PU4
Analiza SWOT - jest
syntetyczną formą
analizy strategicznej.
Nie musi uwzględniać
wszystkich słabych i
silnych stron czy
zagrożeń i szans a tylko
wybrane, uznane za
najistotniejsze.
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Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)
Cały dokument

Zapis do którego
zgłaszana jest
uwaga

-

Treść uwagi
(propozycja zmian)

Brakuje pełnej statystyki

29

Uzasadnienie uwagi

Zgłaszający
uwagę

Obecne statystki nie ujmują
ludzi wypoczywających
w regionie na łodziach
i w domkach letniskowych.
W Strategii powinno się
stworzyć system liczenia
turystów

Polska Izba
Turystyki

uwaga
nieuwzględniona
W projekcie Strategii
znalazły się zapisy na
temat potrzeby
zbudowania barometru
turystycznego, przy
pomocy którego
gromadzone mogą być
dane statystyczne dot.
turystyki w regionie.

Główne wnioski
z diagnozy/Walory
turystyczne str. 10

Obecnie Lidzbark
należy już do Sieci
Cittaslow,
a w Strategii
wskazany jest jako
miasto kandydujące

Należy dopisać do listy miast
należących do sieci Cittaslow
miasta, które w ostatnim czasie
dołączyły do sieci, w tym
Lidzbark

Obecnie Lidzbark należy
już do Sieci Cittaslow, a w
Strategii wskazany jest jako
miasto kandydujące.

Urząd Miasta i
Gminy Lidzbark

Priorytety
rozwojowe.
Priorytet 1 –

Rozwój
infrastruktury
flagowych szlaków,

Należy dopisać wybrzeże
Zalewu Wiślanego, Pętlę
Żuławską.

Za wyjątkiem Kanału
Elbląskiego oraz Pętli
Grunwaldzkiej wszystkie

Starostwo
Powiatowe
w Braniewie

uwaga
nieuwzględniona
Dokument strategii mówi
ogólnie o sieci miast
Cittaslow. W diagnozie
i rdzeniu produktu
podana została ilość
odpowiednia na czas
powstawania strategii,
co nie eliminuje nowych
członków. Eliminując
niepotrzebne
niedomówienia w tym
temacie wprowadza się
zmianę zapisu w tabeli
PW.3 na: „miasta
Cittaslow w regionie,
tworzące atrakcyjną sieć
do eksploracji turystyki
objazdowej, [...]”,

30
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Stanowisko autorów

uwaga uwzględniona
dopisano wybrzeże
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32

33

34

Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)
Produkt
turystyczny.
Tabela Szanse
(nazwa czynnika).
Strona 37.

Priorytety
rozwojowe.
Priorytet 1 –
Produkt
turystyczny. Tabela
12. Strona 40.

Priorytety
rozwojowe.
Priorytet 1 –
Produkt
turystyczny. Tabela
12. Strona 40.

Priorytety
rozwojowe.
Priorytet 1 –
Produkt
turystyczny. Tabela
12. Strona 40.

Zapis do którego
zgłaszana jest
uwaga

Treść uwagi
(propozycja zmian)

Zestawienie
produktów
turystycznych
regionu wg
istotnych
parametrów
wdrażania.
Produkty niszowe.

Zgłaszający
uwagę

zapisy dotyczą Mazur.
Województwo składa się z
4 krain Warmii, Powiśla,
Pojezierza Iławskiego i
Mazur.
Mazury są już znane
dlatego strategia powinna
reklamować mniej znane
produkty.

w tym m.in.

Zestawienie
produktów
turystycznych
regionu wg
istotnych
parametrów
wdrażania.
Produkty
wizerunkowe.
Zestawienie
produktów
turystycznych
regionu wg
istotnych
parametrów
wdrażania.
Produkty
podstawowe.

Uzasadnienie uwagi

PW.
Warmii, Powiśla, Pojezierza
Iławskiego.
(Zalew Wiślany, Pasłęka 3
najdłuższa rzeka wpadająca do
Bałtyku, Jezioro Pierzchalskie ,
jeziora wokół Iławy)
PP.1 – Warmia – Mazury SPA
& Zdrowe życie
PP.3. Warmia – Mazury & EKO
MICE
PP.6. Warmia – Mazury &
Winter Wonder

PN 4. Warmia Wondres &
Prestige

Stanowisko autorów

Zalewu Wiślanego oraz
Pętlę Żuławską do
produktu
wizerunkowego rozwoju
flagowych szlaków
PW.4.

Województwo składa się z
4 krain Warmii, Powiśla,
Pojezierza Iławskiego i
Mazur.
Mazury są już znane
dlatego strategia powinna
reklamować mniej znane
produkty.

Starostwo
Powiatowe
w Braniewie

uwaga
nieuwzględniona

Województwo składa się z
4 krain Warmii, Powiśla,
Pojezierza Iławskiego i
Mazur.
Mazury są już znane
dlatego strategia powinna
reklamować mniej znane
produkty.

Starostwo
Powiatowe
w Braniewie

uwaga uwzględniona

Województwo składa się z
4 krain Warmii, Powiśla,
Pojezierza Iławskiego i
Mazur.
Mazury są już znane
dlatego strategia powinna
reklamować mniej znane
produkty.

Starostwo
Powiatowe
w Braniewie

uwaga
nieuwzględniona
Zapis zostanie
zmieniony zgodnie z
uwagą z nr 33 WarmiaMazury Wonders &
Prestige

29

Lp.

Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)
Produkty
wizerunkowe
rozwinięcie. Tabela
16.
Strona 44.
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Produkty
podstawowe
rozwinięcie. Tabela
22.
Strona 51.

Zapis do którego
zgłaszana jest
uwaga

Flagowe szlaki
kulturowe
i przyrodnicze
terenu.

Turystyka zimowa.

Treść uwagi
(propozycja zmian)

Brak oferty dotyczącej innych
rejonów województwa.
Na byłej linii kolejowej 254
powstaje turystyka drezynowa.
Na ternie powiatów
braniewskiego i lidzbarskiego
szlaki dotyczące „trójkąta
lidzbarskiego” systemu obrony z
okresu II w.ś.
Ślizgi bojerów po Zalewie.
Góry z wyciągami narciarskimi
w Elblągu i Lidzbarku
Warmińskim.

Uzasadnienie uwagi

Rdzeń produktu opiera się
o gólnie znane atrakcje.
Nie promuje mniej znanych.
Strategia powinna
obejmować wszystkie
atrakcje a przede
wszystkim te mniej znane,
gdyż te powinny się stać
rozszerzeniem istniejącej
oferty.
Brak rozeznania w ofercie
sporów zimowych na
terenie województwa.

Zgłaszający
uwagę

Starostwo
Powiatowe
w Braniewie

Stanowisko autorów

uwaga częściowo
uwzględniona
Flagowe szlaki
kulturowe - powinny być
jednoznacznie nazwane,
a także precyzyjnie
opisane. Zapis ujęty
został w potencjale
PP.11 - Turystyka
kulturowa, miejska oraz
objazdowa

Starostwo
Powiatowe
w Braniewie

uwaga częściowo
uwzględniona
W tabeli PP6 – turystyka
zimowa w punkcie
Rdzeń produktu oraz
potencjał rozwojowy
rozszerzono zapis:
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Bojery - sportowa
specjalność regionu
(jeziora
na
obszarze
Mazur,
Warmii,
Powiśla
oraz
Zalew
Wiślany),
funkcjonują
tutaj
m.in.
szkoleniowe
ośrodki bojerowe dla
turystów - istnieje
możliwość edukacji,
szlifów
podstaw
żeglarstwa lodowego
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Lp.

Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)

Zapis do którego
zgłaszana jest
uwaga

Treść uwagi
(propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

Zgłaszający
uwagę

Stanowisko autorów

w czasie
pobytów
wypoczynkowych
i aktywnych.
Zarówno bojery jak
i turystyka narciarska,
zostały wymienione
w opisie w tabeli 22,
w której nie przytacza
się wszystkich nazw
akwenów czy gór
z wyciągami tylko
przykładowe. Bojery
można nawet uprawiać
na mniejszych
akwenach, których są
setki na Mazurach,
Warmii i Powiślu.

37
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Starostwo
Powiatowe
w Braniewie

Priorytet 2 –
Wizerunek i
promocja. Strona
64.

Dopisać
przedsięwzięcie 4
dotyczące Warmii i
Powiśla, z
opracowaniem
hasła
reklamowego.

-

Ukierunkowanie na mniej
znane krainy województwa.

Monitorowanie
i ewaluacja str. 86

Tabela 44
Propozycje
wskaźników
w zakresie
monitorowania oraz
ewaluacji strategii
do 2025 r.

W części „Prognoza 2020 r.”
o „Prognoza 2025 r.” litera e)
Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto osób
pracujących w zakresie
zakwaterowania i usług
gastronomicznych.

Sprawdzenie prognoz
wzrostu wynagrodzenia.
Oferowanie 2020 r. 2150 zł
brutto jest pomyłką – w
branży turystycznej
powinno się zatrudniać
osoby wykształcone za

uwaga
nieuwzględniona
Brak uzasadnienia
w dokumencie
regionalnym dla
planowania i realizacji
niezależnych kampanii
promocyjnych dla
każdego z obszarów
turystycznych regionu.

Starostwo
Powiatowe
w Braniewie

uwaga
nieuwzględniona
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Lp.

Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)

Zapis do którego
zgłaszana jest
uwaga

Treść uwagi
(propozycja zmian)

Należy dodać zapisy o rzece
Pasłęka

39

40

Cały dokument

-

Str. 54

-

Należy dodać zapisy na temat
szlaku R 10

Uzasadnienie uwagi

godziwe zarobki.
W strategii brakuje
informacji o największej
rzece – kręgosłupowi
Warmii jaką jest rzeka
Pasłęka (długość 210 km,
zaś Łyna na terytorium
Polski 190 km). Dużo mówi
się
o turystyce i
jej rozwojowi, a zamykamy
dla turystów jedną z
piękniejszych rzek naszego
regionu
Na stronie 54 wymienione
są m.in. dwa szlaki
rowerowe R 1 i R 64, a
brak jest szlaku R 10.
Międzynarodowy Szlak
Rowerowy R10 (Nadmorski
Szlak Hanzeatycki) to
Międzynarodowy okrężny
szlak rowerowy sieci
EuroVelo przebiegający
dookoła basenu Morza
Bałtyckiego. Polski odcinek
szlaku przebiega przez
tereny województw:
zachodniopomorskiego,
pomorskiego i warm.mazurskiego. Zaś
Międzynarodowy Szlak
Rowerowy R 64 jest zbyt
na wyrost nazwany
międzynarodowy gdyż
przebiega tylko przez dwa
województwa tj: pomorskie

Zgłaszający
uwagę

Stanowisko autorów

Towarzystwo
Miłośników
Braniewa

uwaga uwzględniona

Towarzystwo
Miłośników
Braniewa

uwaga uwzględniona

Zapisy dot. rzeki Pasłęki
wprowadzono w tabeli
PP.7 Turystyka aktywna
-kajakowa.
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Lp.

Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)

Str. 61

41

Zapis do którego
zgłaszana jest
uwaga

-

Treść uwagi
(propozycja zmian)

Należy dodać Warmińską
Jerozolimę w Głotowie

Uzasadnienie uwagi

i warmińsko-mazurskie.
Szlak bardziej znany jest
wszystkim jako Nadzalewowa Trasa
Rowerowa. Szlak prowadzi
wokół Zalewu Wiślanego.
Jego początek znajduje się
w Piaskach, zaś koniec
w Braniewie (PKP), a nie
jak podano w strategii
w Gronowie. Prowadzi on
przez teren Mierzei
Wiślanej, Żuław Wiślanych,
Wysoczyzny Elbląskiej i
Niziny Warmińskiej.
Długość szlaku- 187 km, w
tym w woj. warmińskomazurskim - 116,6 km.
Właśnie na potrzeby tego
szlaku było by bardzo
potrzebne połączenie
wodne: Piaski – Frombork
Na str. 61 wymienia się
Sanktuaria Warmii i Mazur:
Święta Lipka, Gietrzwałd,
Chwalęcin, Krosno,
Stoczek Klasztorny,
Zielonka Pasłęcka,
Bisztynek i Cerkiew
w Wojnowie. Brakuje nam
tutaj Warmińskiej
Jerozolimy w Głotowie

Zgłaszający
uwagę

Towarzystwo
Miłośników
Braniewa

Stanowisko autorów

uwaga
nieuwzględniona
Strategia - w tym także
diagnoza, nie stanowi
spisu - inwentaryzacji
wszystkich literalnie
walorów, a jedynie
ocenę ich potencjału,
charakteru, wskazanie
na przykłady. Dla tego
typu celów realizowane
są inne opracowania np.
programy wydarzeń,
atlasy i katalogi
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Lp.

Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)

Zapis do którego
zgłaszana jest
uwaga

Treść uwagi
(propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

Zgłaszający
uwagę

Stanowisko autorów

zabytków itp.
Cały dokument

42

-

Należy dodać zapis o
możliwości ponownego
uruchomienia Tramwaju
Wodnego na odcinku Frombork
– Piaski

Trudno w tym momencie
też nie wspomnieć o braku
w strategii możliwości
ponownego uruchomienia
Tramwaju Wodnego na
odcinku Frombork – Piaski,
gdyż inicjatywa ta nie jest
tylko w gestii samorządów
Fromborka i Krynicy
Morskiej, ale jest także po
stronie samorządów
województw: pomorskiego i
warmińsko-mazurskiego.
Chodzi o dotację od tych
samorządów do
regularnych połączeń
sezonowych komunikacji
wodnej na trasie Frombork
– Piaski. Ku uciesze
miejscowej ludności,
turystów odwiedzających
Mierzeję Wiślaną ale także
turystów rowerowych dla,
których przeprawa ta dała
by możliwości połączenia w
tzw. pętlę istniejącego
odcinka trasy wokół Zalewu
Wiślanego – szlaku R 64.
Komunikacja przez Zalew
jest też szansą na rozwój
Fromborka, gdyż turyści
przebywający w Piaskach
też chętnie by się
przemieścili do Grodu
Kopernika ...bo ile można

Towarzystwo
Miłośników
Braniewa

uwaga
nieuwzględniona
Strategia nie jest
dokumentem mającym
za zadanie rozważania
i wskazywania na
wszystkie możliwości
jakie obecnie istnieją
w obszarze turystyki
regionu, lecz przede
wszystkich tworzy
syntetyczne ramy dla
efektywnego rozwoju
turystyki, w tym
produktów oraz
proponuje wybrane
narzędzia dla ich
skutecznego wdrażania.
Frombork został
uwzględniony w
zapisach strategii,
podobnie jak turystyka
wodna i wypoczynkowa
na Zalewie. Dodano
także zapisy o szlaku
wodnym - Pętla
Żuławska.
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Lp.

Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)

Zapis do którego
zgłaszana jest
uwaga

Treść uwagi
(propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

Zgłaszający
uwagę

Stanowisko autorów

siedzieć nad morzem –
z Piasków widać Frombork
jak na dłoni - tylko nie ma
jak tam dopłynąć. Tak więc
komunikacja pasażerska
przez Zalew ruszy zapewne
turystykę w powiecie
braniewskim. Ideałem by
było uruchomienie też
promu samochodowego z
Piasków do np. Fromborka
czy Nowej Pasłęki - nawet
15 samochodów to 50
nowych klientów na Warmii,
a jazda z Pisaków do drogi
E7 jest upiorna, więc na
prom się zapewne
zdecyduje wielu turystów.
str. 64 Priorytet 2

Należy dopisać Mikołaja
Kopernika jako jeden z
najważniejszych produktów
turystycznych Warmii

Marginalnie potraktowana
jest Perła Warmii –
Frombork oraz sama osoba
Mikołaja Kopernika.
Wprawdzie w treści
Strategii jest kilkakrotnie
wspomniane o Szlaku
Kopernikowskim, ale to
osoba Kopernika jest sama
w sobie najważniejszym lub
jednym z najważniejszych
produktów turystycznych
Warmii

Towarzystwo
Miłośników
Braniewa

uwaga
nieuwzględniona

Należy dopisać więcej o Krainie
Zalewu Wiślanego, jego
atrakcjach, linia kolejowa nr 254,
oraz atrakcji przylegającej jaką

Mówi się często o Krainie
Wielkich Jezior, o Krainie
Kanału Elbląskiego, a
pomija się temat Krainy

Towarzystwo
Miłośników
Braniewa

uwaga uwzględniona

43

Cały dokument
44

Mikołaj Kopernik - jako
postać, stanowi główną
osnowę Szlaku
Kopernikowskiego, który
został zaliczony do
grupy Flagowych
szlaków kulturowych
(PW.4) .

Dodano zapisy m.in.
w tabeli PW.2 – Kraina
Kanału Elbląskiego oraz
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Lp.

Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)

Zapis do którego
zgłaszana jest
uwaga

Treść uwagi
(propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

jest Wysoczyzna Elbląska z
bogatymi wartościami
przyrodniczymi i turystycznymi
oraz urokliwymi
miejscowościami przylegającymi
do niej: Tolkmicko, Kadyny,
Suchacz.

Zalewu Wiślanego. Po raz
kolejny zapomina się o
fakcie, że Warmia leży nad
Zalewem Wiślanym. O
samym zalewie i jego
atrakcjach, a także
możliwościach wspomina
się jedynie w minimalnym
stopniu, a przecież przez
zalew Warmia od wieków
miała dostęp do Morza
Bałtyckiego, a samo
Braniewo było miastem
hanzeatyckim. Powinniśmy
dążyć do tego aby Zalew
Wiślany stał się drugim
Jeziorem Bodeńskim.
Jak jesteśmy przy zalewie
to trudno nie wspomnieć
o wielkiej atrakcji
przylegającej do
wspomnianego Zalewu
Wiślanego jaką jest
Wysoczyzna Elbląska ze
swoimi bogatymi
wartościami przyrodniczymi
i turystycznymi oraz
urokliwymi
miejscowościami
przylegającymi do niej:
Tolkmicko, Kadyny,
Suchacz.
Kolejnym tematem
związanym z Zalewem
Wiślanym jest wielka
atrakcja turystyczna
regionu jaką jest linia

Zgłaszający
uwagę

Stanowisko autorów

tabeli PP.8 – Turystyka
aktywna – żeglarstwo.
Ponadto punktowo ujęto
przy innych produktach
turystycznych regionu.
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Lp.

Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)

Cały dokument
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Zapis do którego
zgłaszana jest
uwaga

Treść uwagi
(propozycja zmian)

Podniesienie rangi
Międzynarodowego Festiwalu
Organowego we Fromborku

Uzasadnienie uwagi

kolejowa nr 254 (niestety
nieczynna). Linia nazywana
potocznie Koleją
Nadzalewową została
zbudowana wielkim
wysiłkiem lokalnych
prywatnych
przedsiębiorców latach
1897–1899 łącząc Elbląg z
Braniewem. W linii tej
drzemie wielki potencjał –
zakupienie odpowiedniego
taboru w postaci drezyn
(w tym drezyn rowerowych)
i stwarzamy turystą
niesamowitą frajdę. Można
podpiąć się pod markę
Greenvelo z oferta 50 km
nad Zalewem drezyną
rowerową.
Ważnym elementem jest
podniesienie rangi drugiego
w Polsce festiwalu jakim
jest festiwal fromborski
(organowy). To powinno
być wielkie wydarzenie
artystyczne, organizowane
pod patronatem i
kierunkiem Filharmonii w
Olsztynie, z dużą oprawą
medialna, sponsorowane
przez np. RMF Classic
(bardzo chętnie słuchane),
z wydawanymi ad hoc
płytami z koncertów itp.
Dotychczasowa formuła
koncertów wyczerpuje się,

Zgłaszający
uwagę

Towarzystwo
Miłośników
Braniewa

Stanowisko autorów

uwaga
nieuwzględniona
W projekcie Strategii na
str. 11 w wydarzeniach
kulturalnych, sportowych
i festynach, wymieniony
jest Festiwal Organowy
we Fromborku. Sam
zapis w Strategii nie
spowoduje wzrostu
rangi Festiwalu.
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Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)

Zapis do którego
zgłaszana jest
uwaga

Treść uwagi
(propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

Zgłaszający
uwagę

Stanowisko autorów

obniżająca się ranga
festiwalu nie daje
odpowiedniego rezultatu
promocyjnego.
Główne wnioski z
diagnozy oraz
raportu ewaluacji

Wydarzenia
kulturalne,
sportowe, festyny

Festiwal Kultury Średniowiecza
Masuria 2

Coroczne wydarzenie
objęte patronatem
Marszalka Województwa
Warmińsko-Mazurskiego,
wydarzenie ponadlokalna,
a nawet regionalne, udział
ok. 10 tyś. uczestników

Urząd Miasta i
Gminy Ryn

Coroczne wydarzenie
organizowane przez
jednostkę kultury, promuje
smaki lokalne i
regionalne(smalec i ogórki)

Urząd Miasta i
Gminy Ryn

Strategia - w tym także
diagnoza, nie stanowi
spisu - inwentaryzacji
wszystkich literalnie
walorów, a jedynie
ocenę ich potencjału,
charakteru, wskazanie
na przykłady.
Dla tego typu celów
realizowane są inne
opracowania np.
programy wydarzeń,
atlasy i katalogi
zabytków itp.

46

Główne wnioski
z diagnozy oraz
raportu ewaluacji

47

Wydarzenia
kulturalne,
sportowe, festyny

Ryńskie smalcowanie
z ogóreczkiem

uwaga
nieuwzględniona

uwaga
nieuwzględniona
Strategia - w tym także
diagnoza, nie stanowi
spisu - inwentaryzacji
wszystkich literalnie
walorów, a jedynie
ocenę ich potencjału,
charakteru, wskazanie
na przykłady.
Dla tego typu celów
realizowane są inne
opracowania np.
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Lp.

Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)

Zapis do którego
zgłaszana jest
uwaga

Treść uwagi
(propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

Zgłaszający
uwagę

Stanowisko autorów

programy wydarzeń,
atlasy i katalogi
zabytków itp.
Główne wnioski
z diagnozy/Walory
turystyczne str. 9

Sieć szlaków
kajakowych

Należy dodać zapis: Rzeka Wel
– posiada, bardzo rzadki w tym
regionie, odcinek o charakterze
górskim

Brak zapisu

Urząd Miasta i
Gminy Lidzbark

uwaga
nieuwzględniona
Strategia - w tym także
diagnoza, nie stanowi
spisu - inwentaryzacji
wszystkich literalnie
walorów, a jedynie
ocenę ich potencjału,
charakteru, wskazanie
na przykłady.
Dla tego typu celów
realizowane są inne
opracowania np.
programy wydarzeń,
atlasy i katalogi
zabytków itp.

48

Ponadto wskazany
zapis wskazuje szlak
kajakowy rzeką
Krutynią, jako jeden z
najpopularniejszych
w Polsce.
Główne wnioski
z diagnozy/Walory
turystyczne str. 9
49

Kompleksy leśne

Należy dodać zapis: Welski Park
Krajobrazowy, GórznieńskoLidzbarski Park Krajobrazowy

Brak zapisu

Urząd Miasta i
Gminy Lidzbark

uwaga
nieuwzględniona
Strategia - w tym także
diagnoza, nie stanowi
spisu - inwentaryzacji
wszystkich literalnie
walorów, a jedynie
ocenę ich potencjału,
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Lp.

Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)

Zapis do którego
zgłaszana jest
uwaga

Treść uwagi
(propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

Zgłaszający
uwagę

Stanowisko autorów

charakteru, wskazanie
na przykłady.
Dla tego typu celów
realizowane są inne
opracowania np.
programy wydarzeń,
atlasy i katalogi
zabytków itp.
Główne wnioski
z diagnozy/Wydarz
enia kulturalne,
sportowe, festyny
str.11

Bogaty kalendarz
imprez

Główne wnioski
z diagnozy/Baza
obiektów kultury
str.13

Muzea

Należy dodać następujące
wydarzenia: Bieg Majowy
„Lidzbarska 10-tka”, Triathlon
Trienergy, Dni Lidzbarka, Święto
Ryby, Święto Żurawiny

Brak zapisu

Należy dodać następujące
muzea: Muzeum Pożarnictwa w
Lidzbarku – jedyne w
województwie, Muzeum
Etnograficzne im. Edwarda
Klemensa w Jeleniu, Muzeum
Leśne przy siedzibie
Nadleśnictwa Lidzbark, Muzeum
Przyrody w siedzibie Welskiego
Parku Krajobrazowego w
Jeleniu

Brak zapisu

Urząd Miasta i
Gminy Lidzbark

Strategia - w tym także
diagnoza, nie stanowi
spisu - inwentaryzacji
wszystkich literalnie
walorów, a jedynie
ocenę ich potencjału,
charakteru, wskazanie
na przykłady.
Dla tego typu celów
realizowane są inne
opracowania np.
programy wydarzeń,
atlasy i katalogi
zabytków itp.

50

51

uwaga
nieuwzględniona

Urząd Miasta i
Gminy Lidzbark

uwaga
nieuwzględniona
Strategia - w tym także
diagnoza, nie stanowi
spisu - inwentaryzacji
wszystkich literalnie
walorów, a jedynie
ocenę ich potencjału,
charakteru, wskazanie
na przykłady.
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Lp.

Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)

Zapis do którego
zgłaszana jest
uwaga

Treść uwagi
(propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

Zgłaszający
uwagę

Stanowisko autorów

Dla tego typu celów
realizowane są inne
opracowania np.
programy wydarzeń,
atlasy i katalogi
zabytków itp.
Analiza
SWOT/TOWS
tabela nr 7 str. 26

Kluczowe szanse
z analizy
SWOT/Produkt
turystyczny

Szlak Miast Cittaslow

Brak zapisu

Urząd Miasta i
Gminy Lidzbark

uwaga
nieuwzględniona
Dokument strategii mówi
ogólnie o sieci miast
Cittaslow. W rdzeniu
produktu podana została
ilość odpowiednia na
czas powstawania
strategii, co nie eliminuje
nowych członków.
Eliminując niepotrzebne
niedomówienia w tym
temacie wprowadza się
zmianę zapisu w tabeli
PW.3 na: „miasta

52

Cittaslow w regionie,
tworzące atrakcyjną sieć
do eksploracji turystyki
objazdowej, [...]”

53

Analiza
SWOT/TOWS
tabela nr 7 str. 28
Eko Trendy w
turystyce

Kluczowe szanse
z analizy SWOT:
Produkt turystyczny
– rosnąca moda na
zdrowy tryb życia
oraz wypoczynek
aktywny blisko
natury (bieganie,
triathlon)

Kluczowe szanse z analizy
SWOT: Produkt turystyczny –
rosnąca moda na zdrowy tryb
życia oraz wypoczynek aktywny
blisko natury (bieganie, triathlon
– triathlon Trienergy 2-3 lipca)

Brak zapisu

Urząd Miasta i
Gminy Lidzbark

uwaga
nieuwzględniona
Analiza SWOT/TOWS
w strategii wskazuje
kluczowe szanse do
rozwoju produktów
turystycznych w całym
województwie. Nie
należy tu wymieniać
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Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)

Zapis do którego
zgłaszana jest
uwaga

Treść uwagi
(propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

Zgłaszający
uwagę

Stanowisko autorów

konkretnych imprez
gdyż Triathlon Trienergy
nie jest jedynym
wydarzeniem
związanym ze zdrowym
trybem życia w regionie.
Priorytety
rozwojowe
strategii/Priorytet 1
- produkt
turystyczny str. 37

Szanse: Rozwój
infrastruktury
flagowych szlaków,
w tym m.in. Kanału
Elbląskiego, WJM,
Kopernikowskiego,
Fortyfikacji
Mazurskich, Pętli
Grunwaldzkiej,
Frontu
Wschodniego I
Wojny Światowej

Należy dodać zapis TZW. „Małe
Mazury”, Lidzbark jako brama
wjazdowa na Mazury

Brak zapisu oraz promocji
wizerunkowej jako
kluczowego miejsca na
mapie Polski

Urząd Miasta i
Gminy Lidzbark

Produkty
wizerunkowe –
rozwinięcie str. 41

Tabela 13

Należy dodać zapis TZW. „Małe
Mazury”, Lidzbark jako brama
wjazdowa na Mazury

Brak zapisu oraz promocji
wizerunkowej jako
kluczowego miejsca na
mapie Polski

Urząd Miasta i
Gminy Lidzbark

Brak zapisu

Urząd Miasta i
Gminy Lidzbark

54

Brak przesłanek dla
identyfikacji Lidzbarka
jako "bramy wjazdowej
na Mazury". Tego typu
propozycje powinny
wynikać ze strategii
produktów
wizerunkowych i
szlaków flagowych np.
Szlaku Wielkich Jezior
Mazurskich czy szlaków
Kopernikowskiego czy
Pętli Grunwaldzkiej.

56

Tabela 16 Flagowe
szlaki kulturowe
i przyrodnicze/rdze
ń produktu oraz
potencjał

Należy dodać zapis: rezerwaty
przyrody: Bagno Koziana,
Klonowo, Jar Brynicy z
Pomnikiem przyrody Dębem
Rzeczypospolitej

uwaga
nieuwzględniona
Tabela PW.1 dotyczy
produktu
wizerunkowego – Kraina
Wielkich Jezior
Mazurskich

55

Produkty
wizerunkowe –
rozwinięcie str. 44

uwaga
nieuwzględniona

uwaga
nieuwzględniona
W opisie rdzenia
produktu znajduje się
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Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)

Zapis do którego
zgłaszana jest
uwaga

Treść uwagi
(propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

Zgłaszający
uwagę

zapis dot., zasobów
walorów naturalnych
oddziaływujących na
atrakcyjność oferty
szlaków. Nie ma
potrzeby i możliwości
wymieniania wszystkich
zasobów i rezerwatów
przyrody znajdujących
się na terenie szlaków.

rozwojowy

Produkty
podstawowe –
rozwinięcie str.48

Tabela 20
Turystyka sportowa

Produkty
podstawowe –
rozwinięcie str.54

Tabela 25

Należy dodać zapis: Triathlon
Trienergy, znany sportowiec:
olimpijczyk kanadyjkarz Paweł
Baraszkiweicz

Brak zapisu

Należy dopisać szlaki piesze i
rowerowe na terenie Welskiego
Parku Krajobrazowego

Brak zapisu

Urząd Miasta i
Gminy Lidzbark

uwaga
nieuwzględniona
Strategia - w tym także
diagnoza, nie stanowi
spisu - inwentaryzacji
wszystkich literalnie
walorów, a jedynie
ocenę ich potencjału,
charakteru, wskazanie
na przykłady.
Dla tego typu celów
realizowane są inne
opracowania np.
programy wydarzeń,
atlasy i katalogi
zabytków itp.

57

58

Stanowisko autorów

Urząd Miasta i
Gminy Lidzbark

uwaga
nieuwzględniona
W opisie rdzenia
produktu oraz potencjału
rozwojowego znajduje
się zapis: „Obszary
parków krajobrazowych
regionu oraz
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Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)

Zapis do którego
zgłaszana jest
uwaga

Treść uwagi
(propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

Zgłaszający
uwagę

Stanowisko autorów

infrastruktura tras
rowerowych w parkach”.
Zapis ten obejmuje
wszystkie parki na
terenie województwa i
nie ma potrzeby ich
literalnego wymienia.
Priorytet 2 –
wizerunek i
promocja str. 64

Szanse

Należy dodać zapis TZW. „Małe
Mazury”, Lidzbark jako brama
wjazdowa na Mazury

Brak zapisu oraz promocji
wizerunkowej jako
kluczowego miejsca na
mapie Polski

Urząd Miasta i
Gminy Lidzbark

Mazurski Festiwal Rybny
organizowany w
Mikołajkach jest najstarszą
(w tym roku organizowany
po raz 9) i największą
imprezą promującą
mazurskie ryby ich
spożywanie organizowaną
w naszym województwie.
Wielokrotnie w organizację
tej imprezy zaangażowany
był również Zarząd
Województwa, co świadczy
o jej wartości i znaczeniu
promocyjnym dla całego
regionu.

Gmina Mikołajki

Strategia wskazuje na
możliwości wspierania
inicjatyw
marketingowych LGD,
klastrów, SJT czy LOTów. Natomiast nie
decyduje o
formie/sposobie
promocji na poziomie
lokalnym.

59

Główne wnioski z
diagnozy/Wydarzen
ia kulturalne,
sportowe, festyny
str.11

60

Wnioskujemy o wprowadzenie
zapisu w przykładowych
wydarzeniach promujących
rozwój kulinariów w regionie:
Mazurski Festiwal Rybny „Rybka
na zdrowie” organizowany w
Mikołajkach

uwaga
nieuwzględniona

uwaga uwzględniona
Dopisano wskazane
wydarzenia do
diagnozy. Zapisy w
tabeli PP.2 Podróż
kulinarna Warmia,
Mazury, Powiśle
obejmują już tego typu
wydarzenia.
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Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)
Główne wnioski
z diagnozy/Analiza
przestrzenna pod
kątem rozwoju
turystyki str.14

Zapis do którego
zgłaszana jest
uwaga

Produkty
wizerunkowerozwinięcie, str. 41
Tabela 13 PW.1 –
Kraina Wielkich
Jezior Mazurskich

Uzasadnienie oraz
rekomendacje:
Utworzenie
Mazurskiego Parku
Narodowego po
finalizacji
uzgodnień z
kluczowymi
interesariuszami.

Treść uwagi
(propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

Wnioskujemy o wprowadzenie
zapisu w wybranych
rekomendacjach z analizy
przestrzenno-architektonicznej: utworzenie spójnego i drożnego
systemu szlaków dla turystyki
aktywnej (Rowerowa Pętla
Mazurska – szlak wokół
Wielkich Jezior Mazurskich),
infrastruktura portowa,
zagospodarowanie nadbrzeży
wraz z infrastrukturą
towarzszącą

Działania te prezentują
zintegrowane podejście do
działań w obszarach
cennych przyrodniczo,
nastawione zarówno na
efekty ekologiczne,
ekonomiczne, jak i
społeczne, które zarówno
pozytywnie oddziałują na
stan ekosystemów, jak
również tworzą warunki do
rozwoju społecznogospodarczego obszaru.
Przedsięwzięcia są
przykładem rozwoju
infrastruktury związanej z
właściwym
ukierunkowaniem ruchu
turystycznego na
obszarach cennych
przyrodniczo –
zapewniających z jednej
strony lepszą ochronę
wartości przyrodniczych,
a jednocześnie
przyczyniających się do
zwiększenia atrakcyjności
turystycznej tych obszarów.
Wnosimy o
niewskazywanie w
Strategii potrzeby
utworzenia Mazurskiego
Parku Narodowego. Należy
podkreślić, że w 2011 r. na
zlecenie Zarządu
Województwa WarmińskoMazurskiego powstało

61

62

Wnioskujemy o całkowite
usunięcie tego zapisu.

Zgłaszający
uwagę

Gmina Mikołajki

Stanowisko autorów

uwaga
nieuwzględniona
Takie zapisy są ujęte
w tabeli PW1
Rekomendacje

Gmina Mikołajki

uwaga uwzględniona
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Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)

Zapis do którego
zgłaszana jest
uwaga

Treść uwagi
(propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

Zgłaszający
uwagę

Stanowisko autorów

obszerne opracowanie pt.
Analiza społecznogospodarcza skutków
utworzenia Mazurskiego
Parku Narodowego, która
w oparciu o
przeprowadzone analizy, w
sposób bardzo
szczegółowy określa
problemy i skutki
utworzenia parku.
Koncepcja utworzenia
Mazurskiego Parku
Narodowego została
stworzona i jest
promowana przez niewielką
inicjatywę społeczną i nigdy
dotąd nie była
konsultowana z lokalną
społecznością tj.
z samorządami,
nadleśnictwami,
instytucjami życia
społeczno-gospodarczego,
lokalnym środowiskiem
przedsiębiorców i rolników.
Nie wskazano dotąd
chociażby jasnych zarysów
granic obszarów
planowanych do objęcia
ochroną parkową, czy też
przeznaczonych pod
otulinę parku. Inicjatorzy
idei parku nie przedstawili
też założeń dotyczących
funkcjonowania obszarów
parkowych zarówno pod
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Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)

Zapis do którego
zgłaszana jest
uwaga

Treść uwagi
(propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

Zgłaszający
uwagę

Stanowisko autorów

względem ochrony
przyrody i krajobrazu jak
również funkcjonowania
gospodarczego
i turystycznego tych
terenów.
Mazury to przede
wszystkim teren o wysokiej
wartości przyrodniczej,
krajobrazowej
i turystycznej. Gospodarka
tego obszaru opiera się
przede wszystkim na
turystyce,
a zagospodarowanie
przestrzenne i rozwój
jakiejkolwiek infrastruktury
technicznej jest temu
podporządkowany.
Obecnie obszar Wielkich
Jezior Mazurskich, to jeden
z najbardziej rozwiniętych
turystycznie regionów
Polski. Turystyka Wielkich
Jezior opiera się głównie na
żeglarstwie oraz aktywnej
turystyce przyrodniczokrajobrazowych na
obszarach wiejskich i jest to
główny kierunek rozwoju
tych obszarów. Lokalna
społeczność rozumie, że
podstawowy potencjał
gospodarczy tkwi w
walorach przyrodniczych
i krajobrazowych w związku
z czym nie podejmuje
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Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)

Zapis do którego
zgłaszana jest
uwaga

Treść uwagi
(propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

Zgłaszający
uwagę

Stanowisko autorów

działań zmierzających do
jego unicestwienia. Jednak
zgoda na tworzenie parku
może wiązać się z
poważnymi skutkami
gospodarczymi,
społecznymi, a także
przyrodniczym, może w
wielu przypadkach
zahamować podjęte już
próby działań
wspierających lokalny
rozwój w obszarach o
najniższych wskaźnikach
dochodów mieszkańców w
kraju, a o najwyższym
bezrobociu. Może znacznie
ograniczyć ruch żeglowny
na Szlaku Wielkich Jezior
Mazurskich. Na terenie
parku, zgodnie
z przepisami ustawy
o ochronie przyrody, poza
szczególnymi wyjątkami
zabroniona jest jakakolwiek
działalność gospodarcza,
obowiązują poważne
ograniczenia ruchu
turystycznego, nie można
zbierać grzybów, jagód i
łowić ryb, palić ognisk,
natomiast jazda rowerem i
konna dozwolona jest tylko
po określonych trasach.
Jednak rzeczą godzącą
najbardziej w mieszkańców
Mazur może okazać się
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Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)

Zapis do którego
zgłaszana jest
uwaga

Treść uwagi
(propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

Zgłaszający
uwagę

Stanowisko autorów

zakaz używania łodzi
motorowych i innego
sprzętu motorowodnego,
pływania i żeglowania po
wodach parku.
Należy wskazać, że
powołanie parku wywoła
skutki finansowe i
ekonomiczne na poziomie
gmin związane np.
z brakiem podatku leśnego,
obniżeniem dochodów
z pozostałych podatków,
zmniejszeniem zatrudnienia
w leśnictwie i zakładach
powiązanych
z pozyskiwaniem,
transportem i przerobem
drzewa oraz w innych
dziedzinach gospodarki
w zależności od specyfiki
parku, ograniczeniami
w pozyskiwaniu drewna
opałowego i runa leśnego
przez lokalną ludność,
licznymi ograniczeniami
w gospodarce rolnej,
problemami związanymi ze
szkodami rolniczymi
wywołanymi rzez dziką
zwierzynę, brakami
możliwości regulacji rzek,
konserwacji urządzeń
melioracyjnych,
wyłączeniami niektórych
terenów z ruchu
turystycznego, itp. Z
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Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)

Zapis do którego
zgłaszana jest
uwaga

Treść uwagi
(propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

Zgłaszający
uwagę

Stanowisko autorów

danych zgormadzonych od
gmin posiadających
znaczne obszary w obrębie
parków narodowych i ich
otulin wynika, ze
uszczuplenie wpływów i
skutki finansowe mogą
sięgać nawet 40%
rocznych dochodów.
Należy natomiast
wprowadzić uregulowania
prawne, które umożliwią
skuteczną ochronę
zasobów przyrodniczych w
ramach istniejących form
ochrony przyrody,
a w szczególności w
ramach NATURY 2000. W
tym celu konieczne jest
stworzenie spójnych
narzędzi współpracy
organów różnego szczebla
zarówno rządowych, jak
i samorządowych oraz
zmiany w przepisach z
zakresu gospodarki
przestrzennej.
Analiza SWOTProdukt turystyczny
str. 20
63

Analiza SWOTProdukt turystyczny

Silne strony:
• Brak docenienia walorów
naturalnych, kulturalnych
i historycznych obszaru Warmii
i terenów nad Zalewem.
• Opisane są tylko silne strony
Mazur
• Za uznane centra turystyczne
uznano Giżycko, Mikołajki,
Mrągowo- zabrakło tu znanego

Mieszkaniec
powiatu
braniewskiego

uwaga
nieuwzględniona
Pętla Żuławska znalazła się w analizie
SWOT w obszarze
Wizerunek i promocja jako potencjalna szansa
- obecnie nie
wykorzystana
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Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)

Zapis do którego
zgłaszana jest
uwaga

Treść uwagi
(propozycja zmian)

w skali międzynarodowej
Fromborka
• Zabrakło tu produktu
wizerunkowego jak Pętla
Żuławska- projekt
międzywojewódzki
Słabe strony:
Należałoby dodać
• bardzo duża liczba zabytków
nie odbudowanych lub
niezrestaurowanych po
zniszczeniach II wojny światowej
• Niewykorzystany potencjał
Zalewu Wiślnego i historycznej
Warmii ( Frombork, Braniewo,
Tolkmicko) - zwrócona uwaga
jest tyko na miasta Cittaslow-,
dlaczego premiuje się tylko
miasta należące do tego
Stowarzyszenia
• Brak zainteresowania Urzędu
Marszałkowskiego rejonem
Zalewu Wiślanego i zachodnią
częścią województwa
• Brak projektów
międzywojewódzkichz województwem pomorskim
skupiających się wokół Zalewu
Wiślnego
• Niewykorzystany potencjał
turystów przybywających na
Mierzeję Wiślną
Szanse:
Brakuje:
• Szansy związanego z
przekopem Mierzei
• Potencjału ciągłego wzrostu

Uzasadnienie uwagi

Zgłaszający
uwagę

Stanowisko autorów

dostatecznie.
Zastany na etapie
diagnozy potencjał
produktu - Pętla
Żuławska, jest obecnie
zbyt słaby, żeby określić
produkt - jako silną
stronę oferty
turystycznej regionu.
Produkt na tym etapie
potrzebuje silnej
promocji. O ten
potencjał została
uzupełniona tabela
PW.2 i PW.4
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Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)

Analiza SWOTwizerunek i
promocja str. 21

Zapis do którego
zgłaszana jest
uwaga

Analiza SWOTwizerunek i
promocja

64

65

Tabela 12
Zestawienie
produktów
turystycznych
regionu wg.
parametrów
wdrażania str.40

Tabela 12
Zestawienie
produktów
turystycznych
regionu wg.
parametrów
wdrażania

Treść uwagi
(propozycja zmian)

turystów na Mierzei
• Fluktuacyjny, ale stała
obecność turystów rosyjskich
• Regulacji rzeki Pasłęki na
odcinku Braniewo( przystań
kajakowa w ramach Pętli
Żuławskiej) – Nowa Pasłęka
• nie uwzględniono potencjału
i międzynarodowej marki
Fromborka
• zapomniano o potencjale
Zalewu Wiślnego – Nowa
Pasłęka, Frombork
• brak w hasłach promocyjnych
marki Warmii
• brak wzmianki o
przebiegającym przez
województwo
międzynarodowego szlaku św.
Jakuba (biegnącego przez całą
Europę aż do Santiago de
Compostela)
• brak zauważenia szansy na
ożywienia związanego z
Przekopem Mierzei.

•W produktach wizerunkowych
zabrakło Zalewu Wiślanego –
koncentracja tylko na Mazurach
i preferencja dla Cittaslow
• W produktach podstawowych
Mazury SPA & Zdrowe Życie,
Mazury &EKO MICE, Mazury
&Winter Wonder– dlaczego tylko
Mazury. A gdzie Warmia
• W turystyce aktywnej zabrakło

Uzasadnienie uwagi

Zgłaszający
uwagę

Mieszkaniec
powiatu
braniewskiego

Stanowisko autorów

uwaga
nieuwzględniona
Pętla Żuławska znalazła się w analizie
SWOT w obszarze
Wizerunek i promocja jako potencjalna szansa
- obecnie nie
wykorzystana
dostatecznie.
Dokument obejmuje
także miejscowości
Frombork oraz Nowy
Pasłęk. Ponadto
Frombork leży na
Szlaku Kopernikowskim,
o którym wspomina się
wielokrotnie.

Mieszkaniec
powiatu
braniewskiego

uwaga częściowo
uwzględniona
- Zalew Wiślany uzupełniono tabelę
PW.2
- Pętla Żuławska i kolej
nadzalewową uzupełniono w tab.
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Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)

Zapis do którego
zgłaszana jest
uwaga

Treść uwagi
(propozycja zmian)

– żeglarstwa morskiego na
Zalewie oraz potencjały
windserfingu
• Brak takich produktów jak np.
Kolej Nadzalewowa czy
ożywienia komunikacyjnego na
Zalewie
• Brak promocji i ewentualnej
kontynuacji i nawiązania do
projektu Pętli Żuławskiej
• Brak takich obiektów jak Kolej
Nadzalewowa czy imprez jak
bitwa morska na Zalewie
• Brak takich produktów jak:
Piwowary Braniewskie, święto
śledzia w Nowej Pasłęce
W kolejnych tabelach rozwinięte
uszczegółowienie produktów,
które skoncentrowane są na
promocji i rozwoju turystycznego
Mazur

Uzasadnienie uwagi

Zgłaszający
uwagę

Stanowisko autorów

PW.2 Kraina Kanału
Elbląskiego w części
rdzeń produktu oraz
potencjał rozwojowy,
- Pętla Żuławska uzupełniono tabele
PW.4
- dokonano zmian
w zakresie nazewnictwa
produktów, zgodnie z
poz. 33 niniejszego
zestawienia.
- wprowadzono zapis do
tabeli PP.4:
 Sporty wodne, w

tym żeglarskie
(windsurfing,
kitesurfing,
żeglarstwo
regatowe) - zarówno
na poziomie
kadetów, juniorów,
młodzieżowym oraz
seniorów i tzw.
master. Akweny
jeziorne Mazur
i Warmii, a także
morski Zalewu
Wiślanego.
Ponadto, strategia - w
tym także diagnoza, nie
stanowi spisu -
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Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)

Zapis do którego
zgłaszana jest
uwaga

Treść uwagi
(propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

Zgłaszający
uwagę

Stanowisko autorów

inwentaryzacji
wszystkich literalnie
walorów, a jedynie
ocenę ich potencjału,
charakteru, wskazanie
na przykłady.
Dla tego typu celów
realizowane są inne
opracowania np.
programy wydarzeń,
atlasy i katalogi
zabytków itp.

Str. 43

Miasta Cittaslow – preferencja
do promocji tylko wybranych 15
miast – dyskryminacja innych
miast, które nie należą do tego
stowarzyszenia, albo nawet jak
przystąpią, to nie będą
zakwalifikowane do wybranej
15tki.

Mieszkaniec
powiatu
braniewskiego

uwaga uwzględniona

W turystyce sportowej zabrakło
choćby wzmianki o
możliwościach rozwoju sportu

Mieszkaniec
powiatu
braniewskiego

uwaga uwzględniona
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Str. 48

Dokument strategii mówi
ogólnie o sieci miast
Cittaslow. W rdzeniu
produktu podana została
ilość odpowiednia na
czas powstawania
strategii, co nie eliminuje
nowych członków.
Eliminując niepotrzebne
niedomówienia w tym
temacie wprowadza się
zmianę zapisu w tabeli
PW.3 na: „miasta
Cittaslow w regionie,
tworzące atrakcyjną sieć
do eksploracji turystyki
objazdowej, [...]”.

Wprowadzono zapis do
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Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)

Zapis do którego
zgłaszana jest
uwaga

Treść uwagi
(propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

Zgłaszający
uwagę

na Zalewie – widserfing,
kiteserfing, bojery, żeglarstwo
morskie

68

Str.49

Turystyka kajakowa
str. 52
69

Stanowisko autorów

tabeli PP.4:
- Sporty wodne, w tym
żeglarskie (windsurfing,
kitesurfing, żeglarstwo
regatowe) - zarówno na
poziomie kadetów,
juniorów, młodzieżowym
oraz seniorów i tzw.
master. Akweny jeziorne
Mazur i Warmii, a także
morski Zalewu
Wiślanego.

W turystyce wiejskiej
wymieniono rezerwaty i ciekawe
przyrodniczo miejsca, ale
zapomniano o: * atrakcjach
przyrodniczych Zalewu,
* jeziorze Pierzchalskim z
elektrownią wodną
*ostojach bobrów na Pasłęce,
* dolinie Wałszy k.Pieniężna
* Wschodnim Szlaku
Rowerowym Green Velo

Mieszkaniec
powiatu
braniewskiego

W turystyce kajakowej
wymieniono rzeki do uprawiania
kajakarstwa ale zapomniano o
rzece Pasłęce, i jeziorze
Pierzchalskim.
• Wymieniono centra do rozwoju

Mieszkaniec
powiatu
braniewskiego

uwaga
nieuwzględniona
Strategia - w tym także
diagnoza, nie stanowi
spisu - inwentaryzacji
wszystkich literalnie
walorów, a jedynie
ocenę ich potencjału,
charakteru, wskazanie
na przykłady.
Dla tego typu celów
realizowane są inne
opracowania np.
programy wydarzeń,
atlasy i katalogi
zabytków itp.
uwaga uwzględniona
Rdzeń - dopisano
Pasłękę oraz Jezioro
Pierzchalskie
Cel 1 - rozszerzenie
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Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)

Zapis do którego
zgłaszana jest
uwaga

Treść uwagi
(propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

Zgłaszający
uwagę

turystyki kajakowej –
Bartoszyce, ale nie wspomniano
o możliwościach wykorzystania
już wybudowanej infrastruktury
w ramach Pętli Żuławskiej –
Braniewo, Nowa Pasłęka,
Tolkmicko
• Wymieniono województwa do
współpracy w ramach rozwoju
i wspólnych działań, ale
zapomniano o województwie
pomorskim!!

Tabela 32. PU.1 –
Turystyka
pielgrzymkowa
i sakralna
70

71

Główne wnioski

Rdzeń produktu
oraz potencjał
rozwojowy

zapisu:
podjęcie
współpracy
z ościennymi
województwami
celem pełnego
wykorzystania
szlaków: Ełku
(z województwem
podlaskim),
Drwęcy
(z województwem
kujawskopomorskim), drogi
wodnej R70 –
w tym szlaku
Pętli Żuławskiej
(z pomorskim)
UWAGA: O Zalewie
Wiślanym jest mowa
przy turystyce
aktywnej żeglarskiej Tabela 24.



W turystyce pielgrzymkowej
zapomniano o takich ośrodkach
jak Pieniężno- zakon i muzeum
Misjonarzy Werbistów, Braniewo
– klasztor założycielki
Zgromadzenia Sióstr św.
Katarzyny oraz Frombork, – jako
miejsce pracy naukowej i
pochówku Mikołaja Kopernika
Wnioskujemy o wprowadzenie

Stanowisko autorów

Mieszkaniec
powiatu
braniewskiego

Działania te prezentują

Gmina Pisz

uwaga
nieuwzględniona
W turystyce
pielgrzymkowej i
sakralnej skupiono się
na głównych
sanktuariach, nie zaś
zespołach klasztornych
czy pracy naukowej.
uwaga
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72

Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)
z diagnozy/Analiza
przestrzenna pod
kątem rozwoju
turystyki str.14

Zapis do którego
zgłaszana jest
uwaga

Produkty
wizerunkowerozwinięcie, str. 41
Tabela 13 PW.1 –
Kraina Wielkich
Jezior Mazurskich

Uzasadnienie oraz
rekomendacje:
Utworzenie
Mazurskiego Parku
Narodowego po
finalizacji
uzgodnień
z kluczowymi
interesariuszami.

Treść uwagi
(propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

zapisu w wybranych
rekomendacjach z analizy
przestrzenno-architektonicznej: utworzenie spójnego i drożnego
systemu szlaków dla turystyki
aktywnej (Rowerowa Pętla
Mazurska – szlak wokół
Wielkich Jezior Mazurskich),
infrastruktura portowa,
zagospodarowanie nadbrzeży
wraz z infrastrukturą
towarzszącą

zintegrowane podejście do
działań w obszarach
cennych przyrodniczo,
nastawione zarówno na
efekty ekologiczne,
ekonomiczne, jak i
społeczne, które zarówno
pozytywnie oddziałują na
stan ekosystemów, jak
również tworzą warunki do
rozwoju społecznogospodarczego obszaru.
Przedsięwzięcia są
przykładem rozwoju
infrastruktury związanej
z właściwym
ukierunkowaniem ruchu
turystycznego na
obszarach cennych
przyrodniczo –
zapewniających z jednej
strony lepszą ochronę
wartości przyrodniczych,
a jednocześnie
przyczyniających się do
zwiększenia atrakcyjności
turystycznej tych obszarów.

Wnioskujemy o całkowite
usunięcie tego zapisu.

Wnosimy o
niewskazywanie w Strategii
potrzeby utworzenia
Mazurskiego Parku
Narodowego. Należy
podkreślić, że w 2011 r. na
zlecenie Zarządu
Województwa WarmińskoMazurskiego powstało

Zgłaszający
uwagę

Stanowisko autorów

nieuwzględniona
Zapisy o utworzeniu
Rowerowej Pętli
Mazurskiej są ujęte
w tabeli PW1
Rekomendacje

Gmina Pisz

uwaga uwzględniona
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Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)

Zapis do którego
zgłaszana jest
uwaga

Treść uwagi
(propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

Zgłaszający
uwagę

Stanowisko autorów

obszerne opracowanie pt.
Analiza społecznogospodarcza skutków
utworzenia Mazurskiego
Parku Narodowego, która
w oparciu o
przeprowadzone analizy, w
sposób bardzo
szczegółowy określa
problemy i skutki
utworzenia parku.
Koncepcja utworzenia
Mazurskiego Parku
Narodowego została
stworzona i jest
promowana przez niewielką
inicjatywę społeczną i nigdy
dotąd nie była
konsultowana z lokalną
społecznością tj. z
samorządami,
nadleśnictwami,
instytucjami życia
społeczno-gospodarczego,
lokalnym środowiskiem
przedsiębiorców i rolników.
Nie wskazano dotąd
chociażby jasnych zarysów
granic obszarów
planowanych do objęcia
ochroną parkową, czy też
przeznaczonych pod
otulinę parku. Inicjatorzy
idei parku nie przedstawili
też założeń dotyczących
funkcjonowania obszarów
parkowych zarówno pod
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Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)

Zapis do którego
zgłaszana jest
uwaga

Treść uwagi
(propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

Zgłaszający
uwagę

Stanowisko autorów

względem ochrony
przyrody i krajobrazu jak
również funkcjonowania
gospodarczego i
turystycznego tych
terenów.
Mazury to przede
wszystkim teren o wysokiej
wartości przyrodniczej,
krajobrazowej
i turystycznej. Gospodarka
tego obszaru opiera się
przede wszystkim na
turystyce,
a zagospodarowanie
przestrzenne i rozwój
jakiejkolwiek infrastruktury
technicznej jest temu
podporządkowany.
Obecnie obszar Wielkich
Jezior Mazurskich, to jeden
z najbardziej rozwiniętych
turystycznie regionów
Polski. Turystyka Wielkich
Jezior opiera się głównie na
żeglarstwie oraz aktywnej
turystyce przyrodniczokrajobrazowych na
obszarach wiejskich i jest to
główny kierunek rozwoju
tych obszarów. Lokalna
społeczność rozumie, że
podstawowy potencjał
gospodarczy tkwi w
walorach przyrodniczych i
krajobrazowych w związku
z czym nie podejmuje
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Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)

Zapis do którego
zgłaszana jest
uwaga

Treść uwagi
(propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

Zgłaszający
uwagę

Stanowisko autorów

działań zmierzających do
jego unicestwienia. Jednak
zgoda na tworzenie parku
może wiązać się z
poważnymi skutkami
gospodarczymi,
społecznymi, a także
przyrodniczym, może w
wielu przypadkach
zahamować podjęte już
próby działań
wspierających lokalny
rozwój w obszarach o
najniższych wskaźnikach
dochodów mieszkańców w
kraju, a o najwyższym
bezrobociu. Może znacznie
ograniczyć ruch żeglowny
na Szlaku Wielkich Jezior
Mazurskich. Na terenie
parku, zgodnie z
przepisami ustawy o
ochronie przyrody, poza
szczególnymi wyjątkami
zabroniona jest jakakolwiek
działalność gospodarcza,
obowiązują poważne
ograniczenia ruchu
turystycznego, nie można
zbierać grzybów, jagód i
łowić ryb, palić ognisk,
natomiast jazda rowerem i
konna dozwolona jest tylko
po określonych trasach.
Jednak rzeczą godzącą
najbardziej w mieszkańców
Mazur może okazać się
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Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)

Zapis do którego
zgłaszana jest
uwaga

Treść uwagi
(propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

Zgłaszający
uwagę

Stanowisko autorów

zakaz używania łodzi
motorowych i innego
sprzętu motorowodnego,
pływania i żeglowania po
wodach parku.
Należy wskazać, że
powołanie parku wywoła
skutki finansowe i
ekonomiczne na poziomie
gmin związane np.
z brakiem podatku leśnego,
obniżeniem dochodów
z pozostałych podatków,
zmniejszeniem zatrudnienia
w leśnictwie i zakładach
powiązanych
z pozyskiwaniem,
transportem i przerobem
drzewa oraz w innych
dziedzinach gospodarki
w zależności od specyfiki
parku, ograniczeniami
w pozyskiwaniu drewna
opałowego i runa leśnego
przez lokalną ludność,
licznymi ograniczeniami
w gospodarce rolnej,
problemami związanymi ze
szkodami rolniczymi
wywołanymi rzez dziką
zwierzynę, brakami
możliwości regulacji rzek,
konserwacji urządzeń
melioracyjnych,
wyłączeniami niektórych
terenów z ruchu
turystycznego, itp. Z
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Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)

Główne wnioski
z diagnozy/Analiza
przestrzenna pod
kątem rozwoju
turystyki str.14

Zapis do którego
zgłaszana jest
uwaga

Treść uwagi
(propozycja zmian)

Wnioskujemy o wprowadzenie
zapisu w wybranych
rekomendacjach z analizy
przestrzenno-architektonicznej: utworzenie spójnego i drożnego
systemu szlaków dla turystyki
aktywnej (Rowerowa Pętla
Mazurska – szlak wokół
Wielkich Jezior Mazurskich),
infrastruktura portowa,

Uzasadnienie uwagi

danych zgormadzonych od
gmin posiadających
znaczne obszary w obrębie
parków narodowych i ich
otulin wynika, ze
uszczuplenie wpływów i
skutki finansowe mogą
sięgać nawet 40%
rocznych dochodów.
Należy natomiast
wprowadzić uregulowania
prawne, które umożliwią
skuteczną ochronę
zasobów przyrodniczych w
ramach istniejących form
ochrony przyrody, a w
szczególności w ramach
NATURY 2000. W tym
celu konieczne jest
stworzenie spójnych
narzędzi współpracy
organów różnego szczebla
zarówno rządowych, jak
i samorządowych oraz
zmiany w przepisach z
zakresu gospodarki
przestrzennej.
Działania te prezentują
zintegrowane podejście do
działań w obszarach
cennych przyrodniczo,
nastawione zarówno na
efekty ekologiczne,
ekonomiczne, jak i
społeczne, które zarówno
pozytywnie oddziałują na
stan ekosystemów, jak

Zgłaszający
uwagę

Stowarzyszenie
Wielkie Jeziora
Mazurskie 2020

Stanowisko autorów

uwaga
nieuwzględniona
Zapisy o utworzeniu
Rowerowej Pętli
Mazurskiej są ujęte
w tabeli PW1
Rekomendacje
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Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)

Produkty
wizerunkowerozwinięcie, str. 41
Tabela 13 PW.1 –
Kraina Wielkich
Jezior Mazurskich

74

Zapis do którego
zgłaszana jest
uwaga

Uzasadnienie oraz
rekomendacje:
Utworzenie
Mazurskiego Parku
Narodowego po
finalizacji
uzgodnień
z kluczowymi
interesariuszami.

Treść uwagi
(propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

zagospodarowanie nadbrzeży
wraz z infrastrukturą
towarzyszącą.

również tworzą warunki do
rozwoju społecznogospodarczego obszaru.
Przedsięwzięcia są
przykładem rozwoju
infrastruktury związanej
z właściwym
ukierunkowaniem ruchu
turystycznego na
obszarach cennych
przyrodniczo –
zapewniających z jednej
strony lepszą ochronę
wartości przyrodniczych,
a jednocześnie
przyczyniających się do
zwiększenia atrakcyjności
turystycznej tych obszarów.

Wnioskujemy o całkowite
usunięcie tego zapisu.

Wnosimy o
niewskazywanie w Strategii
potrzeby utworzenia
Mazurskiego Parku
Narodowego. Należy
podkreślić, że w 2011 r. na
zlecenie Zarządu
Województwa WarmińskoMazurskiego powstało
obszerne opracowanie pt.
Analiza społecznogospodarcza skutków
utworzenia Mazurskiego
Parku Narodowego, która
w oparciu o
przeprowadzone analizy, w
sposób bardzo
szczegółowy określa

Zgłaszający
uwagę

Stowarzyszenie
Wielkie Jeziora
Mazurskie 2020

Stanowisko autorów

uwaga uwzględniona
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Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)

Zapis do którego
zgłaszana jest
uwaga

Treść uwagi
(propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

Zgłaszający
uwagę

Stanowisko autorów

problemy i skutki
utworzenia parku.
Koncepcja utworzenia
Mazurskiego Parku
Narodowego została
stworzona i jest
promowana przez niewielką
inicjatywę społeczną i nigdy
dotąd nie była
konsultowana z lokalną
społecznością tj.
z samorządami,
nadleśnictwami,
instytucjami życia
społeczno-gospodarczego,
lokalnym środowiskiem
przedsiębiorców i rolników.
Nie wskazano dotąd
chociażby jasnych zarysów
granic obszarów
planowanych do objęcia
ochroną parkową, czy też
przeznaczonych pod
otulinę parku. Inicjatorzy
idei parku nie przedstawili
też założeń dotyczących
funkcjonowania obszarów
parkowych zarówno pod
względem ochrony
przyrody i krajobrazu jak
również funkcjonowania
gospodarczego
i turystycznego tych
terenów.
Mazury to przede
wszystkim teren o wysokiej
wartości przyrodniczej,
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Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)

Zapis do którego
zgłaszana jest
uwaga

Treść uwagi
(propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

Zgłaszający
uwagę

Stanowisko autorów

krajobrazowej
i turystycznej. Gospodarka
tego obszaru opiera się
przede wszystkim na
turystyce,
a zagospodarowanie
przestrzenne i rozwój
jakiejkolwiek infrastruktury
technicznej jest temu
podporządkowany.
Obecnie obszar Wielkich
Jezior Mazurskich, to jeden
z najbardziej rozwiniętych
turystycznie regionów
Polski. Turystyka Wielkich
Jezior opiera się głównie na
żeglarstwie oraz aktywnej
turystyce przyrodniczokrajobrazowych na
obszarach wiejskich i jest to
główny kierunek rozwoju
tych obszarów. Lokalna
społeczność rozumie, że
podstawowy potencjał
gospodarczy tkwi w
walorach przyrodniczych i
krajobrazowych w związku
z czym nie podejmuje
działań zmierzających do
jego unicestwienia. Jednak
zgoda na tworzenie parku
może wiązać się z
poważnymi skutkami
gospodarczymi,
społecznymi, a także
przyrodniczym, może w
wielu przypadkach
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Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)

Zapis do którego
zgłaszana jest
uwaga

Treść uwagi
(propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

Zgłaszający
uwagę

Stanowisko autorów

zahamować podjęte już
próby działań
wspierających lokalny
rozwój w obszarach o
najniższych wskaźnikach
dochodów mieszkańców w
kraju, a o najwyższym
bezrobociu. Może znacznie
ograniczyć ruch żeglowny
na Szlaku Wielkich Jezior
Mazurskich. Na terenie
parku, zgodnie
z przepisami ustawy
o ochronie przyrody, poza
szczególnymi wyjątkami
zabroniona jest jakakolwiek
działalność gospodarcza,
obowiązują poważne
ograniczenia ruchu
turystycznego, nie można
zbierać grzybów, jagód i
łowić ryb, palić ognisk,
natomiast jazda rowerem i
konna dozwolona jest tylko
po określonych trasach.
Jednak rzeczą godzącą
najbardziej w mieszkańców
Mazur może okazać się
zakaz używania łodzi
motorowych i innego
sprzętu motorowodnego,
pływania i żeglowania po
wodach parku.
Należy wskazać, że
powołanie parku wywoła
skutki finansowe i
ekonomiczne na poziomie

66

Lp.

Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)

Zapis do którego
zgłaszana jest
uwaga

Treść uwagi
(propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

Zgłaszający
uwagę

Stanowisko autorów

gmin związane np.
z brakiem podatku leśnego,
obniżeniem dochodów
z pozostałych podatków,
zmniejszeniem zatrudnienia
w leśnictwie i zakładach
powiązanych
z pozyskiwaniem,
transportem i przerobem
drzewa oraz w innych
dziedzinach gospodarki
w zależności od specyfiki
parku, ograniczeniami
w pozyskiwaniu drewna
opałowego i runa leśnego
przez lokalną ludność,
licznymi ograniczeniami
w gospodarce rolnej,
problemami związanymi ze
szkodami rolniczymi
wywołanymi rzez dziką
zwierzynę, brakami
możliwości regulacji rzek,
konserwacji urządzeń
melioracyjnych,
wyłączeniami niektórych
terenów z ruchu
turystycznego, itp. Z
danych zgormadzonych od
gmin posiadających
znaczne obszary w obrębie
parków narodowych i ich
otulin wynika, ze
uszczuplenie wpływów i
skutki finansowe mogą
sięgać nawet 40%
rocznych dochodów.
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Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)

Zapis do którego
zgłaszana jest
uwaga

Treść uwagi
(propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

Zgłaszający
uwagę

Stanowisko autorów

Należy natomiast
wprowadzić uregulowania
prawne, które umożliwią
skuteczną ochronę
zasobów przyrodniczych
w ramach istniejących form
ochrony przyrody,
a w szczególności w
ramach NATURY 2000. W
tym celu konieczne jest
stworzenie spójnych
narzędzi współpracy
organów różnego szczebla
zarówno rządowych, jak
i samorządowych oraz
zmiany w przepisach z
zakresu gospodarki
przestrzennej.
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Treść uwagi
dotyczy całej
strategii rozwoju
turystyki.
Proponowane
zapisy wynikają z
dyskusji podczas
spotkania Rady
Działalności
Pożytku
publicznego
Województwa
WarmińskoMazurskiego w dniu
14.04.2016 roku

Cały dokument
Strategii

Strategia powinna zawierać
zapis/y wskazujące – na
poziomie diagnozy, odbiorców
działań , iż jednym z istotnych
obszarów oddziaływania
strategii jest angażowanie grup
zagrożonych wykluczeniem
społecznym (np. osób
niepełnosprawnych, starszych)
nie tylko jako odbiorców
turystyki,(np. przez likwidację
barier), ale też angażowanie
tych grup - mieszkańców
województwa warmińskomazurskiego w działania
wynikające ze strategii.

Strategia powinna bowiem
wskazać, iż w rozwoju
turystycznym naszego
regionu jesteśmy wyczuleni
na grupy zagrożone
wykluczeniem społecznym,
gdzie rozwój turystyki może
podnieść ich poziom życia
np. poprzez dostęp do
pracy, świadczenia usług w
obszarze turystyki (np.
produkty, pamiątki i in.)

Federacja
Organizacji
Socjalnych
Województwa
WarmińskoMazurskiego FOSa
w Olsztynie, Rada
Działalności
Pożytku
Publicznego
Województwa
WarmińskoMazurskiego

uwaga uwzględniona
wprowadzono zapis na
str. 14, tabela 2, Funkcja
turystyczna oraz
struktury organizacyjne:
Zapis - podpunkt:
 Potrzeba rozszerzenia
odbiorców działań
strategii - jednym z
istotnych obszarów
oddziaływania strategii
będzie angażowanie
grup zagrożonych
wykluczeniem
społecznym (np. osób
niepełnosprawnych,
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76

Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)

SWOT/TOWS
(Słabe Strony)
Cały dokument

SWOT/TOWS
(Szanse)
Cały dokument

Zapis do którego
zgłaszana jest
uwaga

Treść uwagi
(propozycja zmian)

Słaba integracja
oferty turystyki
zdrowotnej
i medycznej
regionu

Nie nadanie turystyce
zdrowotnej i medycznej regionu,
cech zorganizowanego,
zintegrowanego działania
programowego.

Wzrost popytu na
ofertę turystyki
zdrowotnej regionu

Wykorzystanie walorów
przyrodniczych zasobów regionu
do zorganizowania
i wypromowania jednolitego
systemu wraz z zintegrowaną
ofertą prozdrowotnej, zdrowotnej
i medycznej turystyki na terenie
Warmii, Mazur i Powiśla.

77
Rosnąca
konkurencyjność
Polski na rynku
turystyki medycznej
i zdrowotnej

78

Główne wnioski
z diagnozy/Analiza
przestrzenna pod
kątem rozwoju
turystyki str.14

Wykorzystanie doświadczeń
promocji turystyki medycznej
Polski realizowanej przez Min.
Gospodarki dla uruchomienia
systemu aktywnej turystyki
prozdrowotnej, w tym medycznej
regionu we współdziałaniu całej
Ściany Wschodniej.
Wnioskujemy o wprowadzenie
zapisu w wybranych
rekomendacjach z analizy
przestrzenno-architektonicznej: utworzenie spójnego i drożnego

Uzasadnienie uwagi

Zgłaszający
uwagę

W-M Izba
Rzemiosła
i Przedsiębiorczości
w Olsztynie /
WRDS w Olsztynie
Oferta turystyki
prozdrowotnej jest
najbardziej przekrojowo
aktywującą wszystkie
zasoby, kompleksową
i kontynuatorską wobec
wcześniejszych działań
infrastrukturalnych oraz
promocyjnych. Najbardziej
przemawia w zawołaniu: „
Po relaks i zdrowie na
Mazury – do cudu Natury!”
Oferujemy i sprzedajemy
wartości-dobra
najprzedniejszej w Europie
jakości!

W-M Izba
Rzemiosła
i Przedsiębiorczości
w Olsztynie /
WRDS w Olsztynie

Działania te prezentują
zintegrowane podejście do
działań w obszarach
cennych przyrodniczo,
nastawione zarówno na

Gmina Orzysz

Stanowisko autorów

starszych) np. jako
przewodników
lokalnych, czy
artystów rzemieślników - wyrób
produktów
artystycznych,
pamiątek.
uwaga
nieuwzględniona
Pozostawiono zapis
w formie skróconej,
bardziej czytelnej.
uwaga
nieuwzględniona
Obecne zapisy w
analizie SWOT są
wystarczające
w zakresie oceny
turystyki zdrowotnej.

uwaga
nieuwzględniona
Zapisy o utworzeniu
Rowerowej Pętli
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Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)

Zapis do którego
zgłaszana jest
uwaga

Treść uwagi
(propozycja zmian)

systemu szlaków dla turystyki
aktywnej (Rowerowa Pętla
Mazurska – szlak wokół
Wielkich Jezior Mazurskich),
infrastruktura portowa,
zagospodarowanie nadbrzeży
wraz z infrastrukturą
towarzszącą

Produkty
wizerunkowerozwinięcie, str. 41
Tabela 13 PW.1 –
Kraina Wielkich
Jezior Mazurskich
79

Uzasadnienie oraz
rekomendacje:
Utworzenie
Mazurskiego Parku
Narodowego po
finalizacji
uzgodnień
z kluczowymi
interesariuszami.

Wnioskujemy o całkowite
usunięcie tego zapisu.

Uzasadnienie uwagi

efekty ekologiczne,
ekonomiczne, jak i
społeczne, które zarówno
pozytywnie oddziałują na
stan ekosystemów, jak
również tworzą warunki do
rozwoju społecznogospodarczego obszaru.
Przedsięwzięcia są
przykładem rozwoju
infrastruktury związanej
z właściwym
ukierunkowaniem ruchu
turystycznego na
obszarach cennych
przyrodniczo –
zapewniających z jednej
strony lepszą ochronę
wartości przyrodniczych,
a jednocześnie
przyczyniających się do
zwiększenia atrakcyjności
turystycznej tych obszarów.
Wnosimy o
niewskazywanie w Strategii
potrzeby utworzenia
Mazurskiego Parku
Narodowego. Należy
podkreślić, że w 2011 r. na
zlecenie Zarządu
Województwa WarmińskoMazurskiego powstało
obszerne opracowanie pt.
Analiza społecznogospodarcza skutków
utworzenia Mazurskiego
Parku Narodowego, która w

Zgłaszający
uwagę

Stanowisko autorów

Mazurskiej są ujęte
w tabeli PW1
Rekomendacje

Gmina Orzysz

uwaga uwzględniona
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Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)

Zapis do którego
zgłaszana jest
uwaga

Treść uwagi
(propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

Zgłaszający
uwagę

Stanowisko autorów

oparciu o przeprowadzone
analizy, w sposób bardzo
szczegółowy określa
problemy i skutki
utworzenia parku.
Koncepcja utworzenia
Mazurskiego Parku
Narodowego została
stworzona i jest
promowana przez niewielką
inicjatywę społeczną i nigdy
dotąd nie była
konsultowana z lokalną
społecznością tj.
z samorządami,
nadleśnictwami,
instytucjami życia
społeczno-gospodarczego,
lokalnym środowiskiem
przedsiębiorców i rolników.
Nie wskazano dotąd
chociażby jasnych zarysów
granic obszarów
planowanych do objęcia
ochroną parkową, czy też
przeznaczonych pod
otulinę parku. Inicjatorzy
idei parku nie przedstawili
też założeń dotyczących
funkcjonowania obszarów
parkowych zarówno pod
względem ochrony
przyrody i krajobrazu jak
również funkcjonowania
gospodarczego
i turystycznego tych
terenów.
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Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)

Zapis do którego
zgłaszana jest
uwaga

Treść uwagi
(propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

Zgłaszający
uwagę

Stanowisko autorów

Mazury to przede
wszystkim teren o wysokiej
wartości przyrodniczej,
krajobrazowej
i turystycznej. Gospodarka
tego obszaru opiera się
przede wszystkim na
turystyce,
a zagospodarowanie
przestrzenne i rozwój
jakiejkolwiek infrastruktury
technicznej jest temu
podporządkowany.
Obecnie obszar Wielkich
Jezior Mazurskich, to jeden
z najbardziej rozwiniętych
turystycznie regionów
Polski. Turystyka Wielkich
Jezior opiera się głównie na
żeglarstwie oraz aktywnej
turystyce przyrodniczokrajobrazowych na
obszarach wiejskich i jest to
główny kierunek rozwoju
tych obszarów. Lokalna
społeczność rozumie, że
podstawowy potencjał
gospodarczy tkwi w
walorach przyrodniczych i
krajobrazowych w związku
z czym nie podejmuje
działań zmierzających do
jego unicestwienia. Jednak
zgoda na tworzenie parku
może wiązać się z
poważnymi skutkami
gospodarczymi,
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Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)

Zapis do którego
zgłaszana jest
uwaga

Treść uwagi
(propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

Zgłaszający
uwagę

Stanowisko autorów

społecznymi, a także
przyrodniczym, może w
wielu przypadkach
zahamować podjęte już
próby działań
wspierających lokalny
rozwój w obszarach o
najniższych wskaźnikach
dochodów mieszkańców w
kraju, a o najwyższym
bezrobociu. Może znacznie
ograniczyć ruch żeglowny
na Szlaku Wielkich Jezior
Mazurskich. Na terenie
parku, zgodnie
z przepisami ustawy
o ochronie przyrody, poza
szczególnymi wyjątkami
zabroniona jest jakakolwiek
działalność gospodarcza,
obowiązują poważne
ograniczenia ruchu
turystycznego, nie można
zbierać grzybów, jagód i
łowić ryb, palić ognisk,
natomiast jazda rowerem i
konna dozwolona jest tylko
po określonych trasach.
Jednak rzeczą godzącą
najbardziej w mieszkańców
Mazur może okazać się
zakaz używania łodzi
motorowych i innego
sprzętu motorowodnego,
pływania i żeglowania po
wodach parku.
Należy wskazać, że
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Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)

Zapis do którego
zgłaszana jest
uwaga

Treść uwagi
(propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

Zgłaszający
uwagę

Stanowisko autorów

powołanie parku wywoła
skutki finansowe i
ekonomiczne na poziomie
gmin związane np.
z brakiem podatku leśnego,
obniżeniem dochodów z
pozostałych podatków,
zmniejszeniem zatrudnienia
w leśnictwie i zakładach
powiązanych
z pozyskiwaniem,
transportem i przerobem
drzewa oraz w innych
dziedzinach gospodarki
w zależności od specyfiki
parku, ograniczeniami
w pozyskiwaniu drewna
opałowego i runa leśnego
przez lokalną ludność,
licznymi ograniczeniami
w gospodarce rolnej,
problemami związanymi ze
szkodami rolniczymi
wywołanymi rzez dziką
zwierzynę, brakami
możliwości regulacji rzek,
konserwacji urządzeń
melioracyjnych,
wyłączeniami niektórych
terenów z ruchu
turystycznego, itp. Z
danych zgormadzonych od
gmin posiadających
znaczne obszary w obrębie
parków narodowych i ich
otulin wynika, ze
uszczuplenie wpływów i
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80

81

Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)

Priorytety
Rozwojowe
Priorytet 1 –
Produkt turystyczny
Tabela 13.PW.1 –
Uzasadnienie oraz
rekomendacje str.
41
Główne wnioski z
diagnozy/Analiza
przestrzenna pod
kątem rozwoju
turystyki str.14

Zapis do którego
zgłaszana jest
uwaga

Utworzenie
Mazurskiego Parku
Narodowego po
finalizacji
uzgodnień
z kluczowymi
interesariuszami

Treść uwagi
(propozycja zmian)

Usunąć

Wnioskujemy o wprowadzenie
zapisu w wybranych
rekomendacjach z analizy
przestrzenno-architektonicznej: utworzenie spójnego i drożnego
systemu szlaków dla turystyki

Uzasadnienie uwagi

skutki finansowe mogą
sięgać nawet 40%
rocznych dochodów.
Należy natomiast
wprowadzić uregulowania
prawne, które umożliwią
skuteczną ochronę
zasobów przyrodniczych
w ramach istniejących form
ochrony przyrody,
a w szczególności w
ramach NATURY 2000. W
tym celu konieczne jest
stworzenie spójnych
narzędzi współpracy
organów różnego szczebla
zarówno rządowych, jak
i samorządowych oraz
zmiany w przepisach z
zakresu gospodarki
przestrzennej.
Utworzenie Parku
Narodowego zablokuje
wszelkie inwestycje
rozwojowe na jego terenie
i w otulinie. Rozwój
infrastruktury turystycznej
zostanie zablokowany,
przez co cała strategia
stanie się nie możliwa do
realizacji.
Działania te prezentują
zintegrowane podejście do
działań w obszarach
cennych przyrodniczo,
nastawione zarówno na
efekty ekologiczne,

Zgłaszający
uwagę

Stanowisko autorów

Nadleśnictwo
Giżycko

uwaga uwzględniona

Gmina Piecki

uwaga
nieuwzględniona
Zapisy o utworzeniu
Rowerowej Pętli
Mazurskiej są ujęte
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Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)

Zapis do którego
zgłaszana jest
uwaga

Treść uwagi
(propozycja zmian)

aktywnej (Rowerowa Pętla
Mazurska – szlak wokół
Wielkich Jezior Mazurskich),
infrastruktura portowa,
zagospodarowanie nadbrzeży
wraz z infrastrukturą
towarzszącą

Produkty
wizerunkowerozwinięcie, str. 41
Tabela 13 PW.1 –
Kraina Wielkich
Jezior Mazurskich
82

Uzasadnienie oraz
rekomendacje:
Utworzenie
Mazurskiego Parku
Narodowego po
finalizacji
uzgodnień
z kluczowymi
interesariuszami.

Wnioskujemy o całkowite
usunięcie tego zapisu.

Uzasadnienie uwagi

ekonomiczne, jak i
społeczne, które zarówno
pozytywnie oddziałują na
stan ekosystemów, jak
również tworzą warunki do
rozwoju społecznogospodarczego obszaru.
Przedsięwzięcia są
przykładem rozwoju
infrastruktury związanej
z właściwym
ukierunkowaniem ruchu
turystycznego na
obszarach cennych
przyrodniczo –
zapewniających z jednej
strony lepszą ochronę
wartości przyrodniczych,
a jednocześnie
przyczyniających się do
zwiększenia atrakcyjności
turystycznej tych obszarów.
Wnosimy o
niewskazywanie w Strategii
potrzeby utworzenia
Mazurskiego Parku
Narodowego. Należy
podkreślić, że w 2011 r. na
zlecenie Zarządu
Województwa WarmińskoMazurskiego powstało
obszerne opracowanie
pt. Analiza społecznogospodarcza skutków
utworzenia Mazurskiego
Parku Narodowego, która
w oparciu o

Zgłaszający
uwagę

Stanowisko autorów

w tabeli PW.1
Rekomendacje

Gmina Piecki

uwaga uwzględniona
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Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)

Zapis do którego
zgłaszana jest
uwaga

Treść uwagi
(propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

Zgłaszający
uwagę

Stanowisko autorów

przeprowadzone analizy, w
sposób bardzo
szczegółowy określa
problemy i skutki
utworzenia parku.
Koncepcja utworzenia
Mazurskiego Parku
Narodowego została
stworzona i jest
promowana przez niewielką
inicjatywę społeczną i nigdy
dotąd nie była
konsultowana z lokalną
społecznością tj.
z samorządami,
nadleśnictwami,
instytucjami życia
społeczno-gospodarczego,
lokalnym środowiskiem
przedsiębiorców i rolników.
Nie wskazano dotąd
chociażby jasnych zarysów
granic obszarów
planowanych do objęcia
ochroną parkową, czy też
przeznaczonych pod
otulinę parku. Inicjatorzy
idei parku nie przedstawili
też założeń dotyczących
funkcjonowania obszarów
parkowych zarówno pod
względem ochrony
przyrody i krajobrazu jak
również funkcjonowania
gospodarczego
i turystycznego tych
terenów.
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Lp.

Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)

Zapis do którego
zgłaszana jest
uwaga

Treść uwagi
(propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

Zgłaszający
uwagę

Stanowisko autorów

Mazury to przede
wszystkim teren o wysokiej
wartości przyrodniczej,
krajobrazowej
i turystycznej. Gospodarka
tego obszaru opiera się
przede wszystkim na
turystyce,
a zagospodarowanie
przestrzenne i rozwój
jakiejkolwiek infrastruktury
technicznej jest temu
podporządkowany.
Obecnie obszar Wielkich
Jezior Mazurskich, to jeden
z najbardziej rozwiniętych
turystycznie regionów
Polski. Turystyka Wielkich
Jezior opiera się głównie na
żeglarstwie oraz aktywnej
turystyce przyrodniczokrajobrazowych na
obszarach wiejskich i jest to
główny kierunek rozwoju
tych obszarów. Lokalna
społeczność rozumie, że
podstawowy potencjał
gospodarczy tkwi w
walorach przyrodniczych i
krajobrazowych w związku
z czym nie podejmuje
działań zmierzających do
jego unicestwienia. Jednak
zgoda na tworzenie parku
może wiązać się z
poważnymi skutkami
gospodarczymi,
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Lp.

Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)

Zapis do którego
zgłaszana jest
uwaga

Treść uwagi
(propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

Zgłaszający
uwagę

Stanowisko autorów

społecznymi, a także
przyrodniczym, może w
wielu przypadkach
zahamować podjęte już
próby działań
wspierających lokalny
rozwój w obszarach o
najniższych wskaźnikach
dochodów mieszkańców w
kraju, a o najwyższym
bezrobociu. Może znacznie
ograniczyć ruch żeglowny
na Szlaku Wielkich Jezior
Mazurskich. Na terenie
parku, zgodnie
z przepisami ustawy
o ochronie przyrody, poza
szczególnymi wyjątkami
zabroniona jest jakakolwiek
działalność gospodarcza,
obowiązują poważne
ograniczenia ruchu
turystycznego, nie można
zbierać grzybów, jagód i
łowić ryb, palić ognisk,
natomiast jazda rowerem i
konna dozwolona jest tylko
po określonych trasach.
Jednak rzeczą godzącą
najbardziej w mieszkańców
Mazur może okazać się
zakaz używania łodzi
motorowych i innego
sprzętu motorowodnego,
pływania i żeglowania po
wodach parku.
Należy wskazać, że
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Lp.

Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)

Zapis do którego
zgłaszana jest
uwaga

Treść uwagi
(propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

Zgłaszający
uwagę

Stanowisko autorów

powołanie parku wywoła
skutki finansowe i
ekonomiczne na poziomie
gmin związane np.
z brakiem podatku leśnego,
obniżeniem dochodów
z pozostałych podatków,
zmniejszeniem zatrudnienia
w leśnictwie i zakładach
powiązanych
z pozyskiwaniem,
transportem i przerobem
drzewa oraz w innych
dziedzinach gospodarki
w zależności od specyfiki
parku, ograniczeniami
w pozyskiwaniu drewna
opałowego i runa leśnego
przez lokalną ludność,
licznymi ograniczeniami
w gospodarce rolnej,
problemami związanymi ze
szkodami rolniczymi
wywołanymi rzez dziką
zwierzynę, brakami
możliwości regulacji rzek,
konserwacji urządzeń
melioracyjnych,
wyłączeniami niektórych
terenów z ruchu
turystycznego, itp. Z
danych zgormadzonych od
gmin posiadających
znaczne obszary w obrębie
parków narodowych i ich
otulin wynika, ze
uszczuplenie wpływów i
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Lp.

Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)

Tabela 22. P.6, str.
51

Zapis do którego
zgłaszana jest
uwaga

Treść uwagi
(propozycja zmian)

Pięć miejsc
z wyciągami
narciarskimi w
regionie

Uwzględnienie wyciągu
narciarskiego – Kurza Góra w
Kurzętniku

Rdzeń produktu
oraz potencjał

Uwzględnienie drogi krzyżowej
znajdującej się w Kurzętniku

Uzasadnienie uwagi

skutki finansowe mogą
sięgać nawet 40%
rocznych dochodów.
Należy natomiast
wprowadzić uregulowania
prawne, które umożliwią
skuteczną ochronę
zasobów przyrodniczych w
ramach istniejących form
ochrony przyrody,
a w szczególności w
ramach NATURY 2000. W
tym celu konieczne jest
stworzenie spójnych
narzędzi współpracy
organów różnego szczebla
zarówno rządowych, jak
i samorządowych oraz
zmiany w przepisach z
zakresu gospodarki
przestrzennej.
Kurza Góra jest niedawno
powstałym ośrodkiem
narciarskim z kompleksem
gastronomicznym oraz
zimowym parkiem rozrywki
dla dzieci.

Zgłaszający
uwagę

Urząd Gminy
w Kurzętniku

Tabela 32. PU.1,
str.61

Droga Krzyżowa w
Kurzętniku może stanowić

uwaga częściowo
uwzględniona
Ilość miejsc z
wyciągami narciarskimi
w regionie może
zmieniać się
w perspektywie
dłuższego czasu,
dlatego wprowadza się
zapis „miejsca
z wyciągami
narciarskimi w regionie
– w tym największe …”.
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84

Stanowisko autorów

Urząd Gminy

uwaga
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Lp.

Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)

Zapis do którego
zgłaszana jest
uwaga

Treść uwagi
(propozycja zmian)

rozwojowy

Tabela 20. PP.4,
str. 48

Uzasadnienie uwagi

Zgłaszający
uwagę

uzupełninie oferty w
zakresie Turystyki
pielgrzymkowej i sakralnej

w Kurzętniku

86

nieuwzględniona
Strategia - w tym także
diagnoza, nie stanowi
spisu - inwentaryzacji
wszystkich literalnie
walorów, a jedynie
ocenę ich potencjału,
charakteru, wskazanie
na przykłady. Dla tego
typu celów realizowane
są inne opracowania np.
programy wydarzeń,
atlasy i katalogi
zabytków itp.

Wydarzenia
sportowe, w tym
rangi krajowej
i międzynarodowej

Uwzględnienie w zapisie
wydarzenia sportowego –
Koguciej Dychy

Jest to impreza odbywająca
się cyklicznie,
przyciągająca rzesze
biegaczy i turystów

Urząd Gminy
w Kurzętniku

Rdzeń produktu
oraz potencjał
rozwojowy

Uwzględnienie w zapisie Jezioro Nielbark - Siedlisko
mewy śmieszki

Siedlisko mewy śmieszki
jako atrakcja dla turystów
będących pasjonatami
przyrody

Urząd Gminy
w Kurzętniku

uwaga
nieuwzględniona
Strategia - w tym także
diagnoza, nie stanowi
spisu - inwentaryzacji
wszystkich literalnie
walorów, a jedynie
ocenę ich potencjału,
charakteru, wskazanie
na przykłady. Dla tego
typu celów realizowane
są inne opracowania np.
programy wydarzeń,
atlasy i katalogi
zabytków itp.
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Tabela 28. PN. 1
Str. 57

Stanowisko autorów

uwaga
nieuwzględniona
Strategia - w tym także
diagnoza, nie stanowi
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Lp.

Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)

Zapis do którego
zgłaszana jest
uwaga

Treść uwagi
(propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

Zgłaszający
uwagę

Stanowisko autorów

spisu - inwentaryzacji
wszystkich literalnie
walorów, a jedynie
ocenę ich potencjału,
charakteru, wskazanie
na przykłady. Dla tego
typu celów realizowane
są inne opracowania np.
programy wydarzeń,
atlasy i katalogi
zabytków itp.
Tabela 34. PU.3
str. 63

Rdzeń produktu
oraz potencjał
rozwojowy

Uwzględnienie w zapisie –
Jezioro Nielbark

Produkt turystyczny

Silne strony:
 Brakuje docenienia walorów
naturalnych, kulturalnych i
historycznych obszaru
Warmii i terenów nad

Powierzchnia łowiska
wynosi ok. 60 ha.
Połączenie z Drwęcą
umożliwia okresową
migracje ryb, co czyni
akwen atrakcyjnym dla
wędkujących.

Urząd Gminy
w Kurzętniku

Strategia - w tym także
diagnoza, nie stanowi
spisu - inwentaryzacji
wszystkich literalnie
walorów, a jedynie
ocenę ich potencjału,
charakteru, wskazanie
na przykłady. Dla tego
typu celów realizowane
są inne opracowania np.
programy wydarzeń,
atlasy i katalogi.
Dokument w tym
punkcie nie wskazuje
wszystkich łowisk,
zabytków itp.
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Analiza SWOT str.
20
88

uwaga
nieuwzględniona

Gmina Miasta
Braniewa

uwaga
nieuwzględniona
W analizie jest mowa
zarówno o obszarze
Warmii i Powiśla np.
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Lp.

Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)

Zapis do którego
zgłaszana jest
uwaga

Treść uwagi
(propozycja zmian)

Zalewem


Opisane są tylko silne
strony Mazur



Za uznane centra
turystyczne uznano
Giżycko, Mikołajki, Mrągowo
– zabrakło tu znanego w
skali międzynarodowej
Fromborka



Zabrakło tu produktu
wizerunkowego jak Pętla
Żuławska – projekt
międzywojewódzki

Uzasadnienie uwagi

Zgłaszający
uwagę

Stanowisko autorów

Kraina Kanału
Elbląskiego, Bitwa pod
Grunwaldem, szlak
dziedzictwa kulinarnego
Warmii, Mazur i Powiśla.
Analiza SWOT ma
formę analizy
syntetycznej, nie
kompleksowej, stąd
prezentowane
silne/słabe strony,
uwzględniają wybrane,
najważniejsze atuty czy
słabości oferty
turystycznej.

Słabe strony:
Należałoby dodać:
 Bardzo duża liczba
zabytków nie
odbudowanych lub
niezrestaurowanych po
zniszczeniach II wojny
światowej


Niewykorzystany potencjał
Zalewu Wiślanego i
historycznej Warmii
(Frombork, Braniewo,
Tolkmicko) – zwrócona
uwaga jest tylko na miasta
Cittaslow -, dlaczego
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Lp.

Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)

Zapis do którego
zgłaszana jest
uwaga

Treść uwagi
(propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

Zgłaszający
uwagę

Stanowisko autorów

promuje się tylko miasta
należące do tego
Stowarzyszenia???


Brak zainteresowania
Urzędu Marszałkowskiego
rejonem Zalewu Wiślanego
o zachodnią częścią
województwa



Brak projektów
międzywojewódzkich –
z województwem
pomorskim skupiających się
wokół Zalewu Wiślanego



Niewykorzystany potencjał
turystów przybywających na
Mierzeję Wiślaną.



89

Analiza SWOT str.

Wizerunek

Szanse
Brakuje:
Szansy związanej z
przekopem Mierzei



Potencjału ciągłego wzrostu
turystów na Mierzei



Fluktuacyjna, ale stała
obecność turystów
rosyjskich

Uwagi tak jak powyżej

Gmina Miasta

uwaga
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Lp.

Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)
21

Zapis do którego
zgłaszana jest
uwaga

i promocja

Treść uwagi
(propozycja zmian)



Nie uwzględniono
potencjału
i międzynarodowej marki
Fromborka



Zapomniano o potencjale
Zalewu Wiślanego



Brak w hasłach
promocyjnych marki Warmii



Brak wzmianki
o przebiegającym przez
województwo
międzynarodowym szlaku
Św. Jakuba (biegnącego
przez całą Europę aż do
Santiago de Compostela)
czy szlaku bursztynowego



Brak zauważenia szansy na
ożywienie związanego
z przekopem Mierzei



Brak szlaku Pętli Żuławskiej
i Międzynarodowej Drogi
Wodnej E-70



Brak jakiejkolwiek analizy
pod kątem żeglugi morskiej
na Zalewie



Brak wzmianek o
historycznych tradycjach

Uzasadnienie uwagi

Zgłaszający
uwagę

Braniewa

Stanowisko autorów

nieuwzględniona
Analiza SWOT ma
formę analizy
syntetycznej, nie
kompleksowej, stąd
prezentowane
silne/słabe strony,
uwzględniają wybrane,
najważniejsze atuty czy
słabości oferty
turystycznej.
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Lp.

Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)

Zapis do którego
zgłaszana jest
uwaga

Treść uwagi
(propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

Zgłaszający
uwagę

Stanowisko autorów

Hanzy
Tabela 12
zestawienie
produktów
turystycznych
regionu wg
parametrów
wdrażania str. 40

90

- W produktach wizerunkowych
zabrakło Zalewu Wiślanego –
koncentracja tylko na Mazurach
i preferencja Cittaslow.
- W produktach podstawowych
Mazury SPA & Zdrowe Życie,
Mazury & EKO MICE, Mazury &
Winter Wonder – dlaczego tylko
Mazury? A gdzie Warmia?
- W turystyce aktywnej zabrakło
żeglarstwa morskiego na
Zalewie oraz potencjału
windsurfingu.
- Brak takich produktów jak np.
Kolej Nadzalewowa czy
ożywienia komunikacyjnego na
Zalewie.
- Brak promocji i ewentualnej
kontynuacji i nawiązania do
projektu Pętli Żuławskiej
- Brak takich obiektów jak Kolej
Nadzalewowa czy imprez jak
bitwa morska na Zalewie
- Brak oferty nastawionej na
turystów, których można
przyciągnąć z Mierzei Wiślanej.
- Brak oferty dla perspektywy
związanej z przekopem Mierzei
- Brak oferty/produktu dla
turystów z Obwodu
Kaliningradzkiego.
- Brak kampanii
promocyjnej/oferty/produktów
dla kibiców piłkarskich –
Mistrzostwa świata w piłce

Czytając całość dokumentu
odnosi się wrażenie, że jest
to Strategia Rozwoju
Turystyki tylko Mazur, a nie
całego Województwa

Gmina Miasta
Braniewa

uwaga częściowo
uwzględniona
- Zalew Wiślany uzupełniono tabelę
PW.2
- Pętla Żuławska i kolej
nadzalewową uzupełniono w tab.
PW.2 Kraina Kanału
Elbląskiego w części
rdzeń produktu oraz
potencjał rozwojowy,
- Pętla Żuławska uzupełniono tabele
PW.4
- dokonano zmian
w zakresie nazewnictwa
produktów, zgodnie z
poz. 33 niniejszego
zestawienia.
- wprowadzono zapis do
tabeli PP.4:
 Sporty wodne, w

tym żeglarskie
(windsurfing,
kitesurfing,
żeglarstwo
regatowe) - zarówno
na poziomie
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Lp.

Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)

Zapis do którego
zgłaszana jest
uwaga

Treść uwagi
(propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

Zgłaszający
uwagę

nożnej 2018 rok – mecze w
Kaliningradzie.
W kolejnych tabelach
rozwinięte uszczegółowienie
produktów, które
skoncentrowane są na
promocji i rozwoju produktu
turystycznego Mazur.
Wniosek: Wykreowanie, choć
jednego produktu czy hasła
promocyjnego, który w
nazwie zawiera : Warmia,
Zalew Wiślany lub też
Powiśle.

Str. 43

91

Miasta Cittaslow

Preferencja do promocji tylko
wybranych 15 miast –
dyskryminacja innych miast,
albo nawet jak przystąpią , to nie
będą zakwalifikowane do
wybranej 15tki.

Gmina Miasta
Braniewa

Stanowisko autorów

kadetów, juniorów,
młodzieżowym oraz
seniorów i tzw.
master. Akweny
jeziorne Mazur
i Warmii, a także
morski Zalewu
Wiślanego.
Propozycje kampanii
promocyjnych,
konkretnych produktów
powinny wynikać ze
strategii produktów
wizerunkowych i
szlaków flagowych np.
Szlaku
Kopernikowskiego.
uwaga
nieuwzględniona
Dokument strategii mówi
ogólnie o sieci miast
Cittaslow. W diagnozie
i rdzeniu produktu
podana została ilość
odpowiednia na czas
powstawania strategii,
co nie eliminuje nowych
członków. Eliminując
niepotrzebne
niedomówienia w tym
temacie wprowadza się
zmianę zapisu w tabeli
PW.3 na: „miasta
Cittaslow w regionie,
tworzące atrakcyjną sieć
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Lp.

Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)

Zapis do którego
zgłaszana jest
uwaga

Treść uwagi
(propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

Zgłaszający
uwagę

Stanowisko autorów

do eksploracji turystyki
objazdowej, [...]”.
Str. 48 i str. 51

W turystyce
sportowej i zimowej

Zabrakło choćby wzmianki
o możliwościach rozwoju sportu
na Zalewie – windsurfing,
kiteserfing, bojery, żeglarstwo
morskie.

Gmina Miasta
Braniewa

uwaga uwzględniona
Dopisano wybrzeże
Zalewu Wiślanego oraz
Pętlę Żuławską do
produktu
wizerunkowego rozwoju
flagowych szlaków
PW.4.
Dokonano zmian
w zakresie nazewnictwa
produktów, zgodnie z
poz. 33 niniejszego
zestawienia.

Dlaczego hasło „Mazury &
Winter Wonder” a nie „WarmiaMazury & Winter Wonder”?

Wprowadzono zapis do
tabeli PP.4:

92

* Sporty wodne, w tym
żeglarskie
(windsurfing,
kitesurfing, żeglarstwo
regatowe) - zarówno
na poziomie kadetów,
juniorów,
młodzieżowym oraz
seniorów i tzw.
master. Akweny
jeziorne Mazur
i Warmii, a także
morski Zalewu
Wiślanego.
93

Str. 49

W turystyce

Wymieniono rezerwaty i ciekawe

Gmina Miasta

uwaga
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Lp.

Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)

Zapis do którego
zgłaszana jest
uwaga

wiejskiej

Str. 52

94

W turystyce
kajakowej

Treść uwagi
(propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

Zgłaszający
uwagę

przyrodniczo miejsca, ale
zapomniano o atrakcjach
przyrodniczych Zalewu,
Ostojach bobrów na Pasłęce,
czy doliny Wałszy k. Pieniężna.

Braniewa

- wymieniono rzeki do
uprawniania kajakarstwa, ale
zapomniano o rzece Pasłęce,
Pierzchałach
- wymieniono centra do rozwoju
turystyki kajakowej –
Bartoszyce, ale nie wspomniano
o możliwościach wykorzystania
już wybudowanej infrastruktury
w ramach Pętli Żuławskiej –
Braniewo, Nowa Pasłęka,
Tolkmicko
- wymieniono województwa do
współpracy w ramach rozwoju
i wspólnych działań, ale
zapomniano o województwie
pomorskim.

Gmina Miasta
Braniewa

Stanowisko autorów

nieuwzględniona
W opisie rdzenia
produktu znajdują się
zapisy dot. zasobów
naturalnych
oddziaływujących na
jego atrakcyjność. Nie
ma potrzeby i
możliwości wymieniania
wszystkich zasobów i
rezerwatów przyrody.
uwaga uwzględniona
Rdzeń - dopisano
Pasłękę oraz Jezioro
Pierzchalskie
Cel 1 - rozszerzenie
zapisu:

podjęcie
współpracy
z ościennymi
województwami
celem pełnego
wykorzystania
szlaków: Ełku
(z województwem
podlaskim),
Drwęcy
(z województwem
kujawskopomorskim), drogi
wodnej R70 - w
tym szlaku Pętli
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Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)

Zapis do którego
zgłaszana jest
uwaga

Treść uwagi
(propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

Zgłaszający
uwagę

Stanowisko autorów

Żuławskiej
(z pomorskim)
UWAGA: O Zalewie
Wiślanym jest mowa
przy turystyce aktywnej
żeglarskiej - Tabela 24.

Str. 61

W turystyce
pielgrzymkowej

95

Projekty
wizerunkowe str.
54, tabela 25 –
Turystyka aktywna
rowerowa

96

Dopisanie w tej
tabeli informacji o
planowanej ścieżce
rowerowej, która
połączy miasta
powiatu
kętrzyńskiego z
trasą „Green Velo”
oraz „Wielką Pętlę
Mazurską”
Powiat Kętrzyński
„Kętrzyńska trasa
rowerowa” Cele
operacyjne,
Segmenty,
Uzasadnienie oraz

Zapomniano o takich ośrodkach
jak Pieniężno – zakon i muzeum
Misjonarzy Werbistów, Braniewo
– klasztor założycielski zakonu
Katarzynek oraz Frombork –
jako miejsce pochówku
Kopernika.

Szlaki projektowane –
„Kętrzyńska Trasa Rowerowa”

Gmina Miasta
Braniewa

uwaga
nieuwzględniona
W turystyce
pielgrzymkowej i
sakralnej skupiono się
na głównych
sanktuariach, nie zaś
zespołach klasztornych
czy pracy naukowej.

Planowane ścieżki
rowerowe połączą dwie
wielkie inwestycje naszego
województwa jakimi są
Green Vello oraz Pętla
Mazurska. Jest to
niewątpliwie wielka szansa
dla regionu jak i dla
województwa.

Urząd Miasta
Kętrzyn

uwaga
nieuwzględniona
Strategia nie analizuje
szlaków lokalnych, w
tym przypadku jest
rzeczą naturalną, że
szlaki lokalne będą
integrowane z
większymi projektami
jak Green Velo czy
Wielką Pętlą Mazurską.
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97

98

Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)

Bilans diagnozy,
Główne wnioski
z diagnozy oraz
raportu z ewaluacji
Tabela 2 wnioski
z raportu z
ewaluacji Strategii
Rozwoju Turystyki
Województwa
WarmińskoMazurskiego 2014
r.
Str. 11

Bilans diagnozy,
Główne wnioski
z diagnozy oraz
raportu z ewaluacji
Tabela 2 wnioski
z raportu z
ewaluacji Strategii
Rozwoju Turystyki
Województwa
WarmińskoMazurskiego 2014
r.
Str. 11

Zapis do którego
zgłaszana jest
uwaga

rekomendacje bez
zmian.
Wydarzenia
kulturalne,
sportowe, festyny

Wydarzenia
kulturalne,
sportowe, festyny

Treść uwagi
(propozycja zmian)

„Mazurski Festiwal Filmów
Wojennych i Historycznych
Walkirie Filmowe”

Mazurskie święto kaszy

Uzasadnienie uwagi

Pierwsza edycja (29-30
lipca) to dwudniowy
przegląd filmów
fabularnych,
dokumentalnych
telewizyjnych o tematyce
wojskowej, wojennej,
batalistycznej i historycznej
wzbogacony o prelekcje
i panele dyskusyjne.
Podczas trwania przeglądu
odbędzie się konkurs kina
lokalnego „Młodzi o
historii”, który umożliwi
młodym twórcom filmowy,
zwłaszcza z regionu Warmii
i Mazur, zaprezentowania
swoich sposobów
przedstawiania historii
wojny w kinie.
Pierwsza edycja (16 lipca)
podczas której odbędzie się
przyrządzanie tradycyjnych,
mazurskich potraw z kaszy,
konkurs kulinarny
lokalnych restauratorów,
jarmark lokalnych
producentów żywności oraz
koncert.

Zgłaszający
uwagę

Urząd Miasta
Kętrzyn

Stanowisko autorów

uwaga
nieuwzględniona
Strategia - w tym także
diagnoza, nie stanowi
spisu - inwentaryzacji
wszystkich literalnie
walorów, a jedynie
ocenę ich potencjału,
charakteru, wskazanie
na przykłady. Dla tego
typu celów realizowane
są inne opracowania np.
programy wydarzeń,
atlasy i katalogi
zabytków itp.

Urząd Miasta
Kętrzyn

uwaga
nieuwzględniona
Strategia - w tym także
diagnoza, nie stanowi
spisu - inwentaryzacji
wszystkich literalnie
walorów, a jedynie
ocenę ich potencjału,
charakteru, wskazanie
na przykłady. Dla tego
typu celów realizowane
inne opracowania np.
programy wydarzeń,
atlasy i katalogi
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Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)

Zapis do którego
zgłaszana jest
uwaga

Treść uwagi
(propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

Zgłaszający
uwagę

Stanowisko autorów

zabytków itp.
Główne wnioski
z diagnozy/Analiza
przestrzenna pod
kątem rozwoju
turystyki str.14

Wnioskujemy o wprowadzenie
zapisu w wybranych
rekomendacjach z analizy
przestrzenno-architektonicznej: utworzenie spójnego i drożnego
systemu szlaków dla turystyki
aktywnej (Rowerowa Pętla
Mazurska – szlak wokół
Wielkich Jezior Mazurskich),
infrastruktura portowa,
zagospodarowanie nadbrzeży
wraz z infrastrukturą
towarzszącą

99

10
0

Produkty
wizerunkowerozwinięcie, str. 41
Tabela 13 PW.1 –
Kraina Wielkich
Jezior Mazurskich

Uzasadnienie oraz
rekomendacje:
Utworzenie
Mazurskiego Parku
Narodowego po
finalizacji
uzgodnień

Wnioskujemy o całkowite
usunięcie tego zapisu.

Działania te prezentują
zintegrowane podejście do
działań w obszarach
cennych przyrodniczo,
nastawione zarówno na
efekty ekologiczne,
ekonomiczne, jak i
społeczne, które zarówno
pozytywnie oddziałują na
stan ekosystemów, jak
również tworzą warunki do
rozwoju społecznogospodarczego obszaru.
Przedsięwzięcia są
przykładem rozwoju
infrastruktury związanej
z właściwym
ukierunkowaniem ruchu
turystycznego na
obszarach cennych
przyrodniczo –
zapewniających z jednej
strony lepszą ochronę
wartości przyrodniczych,
a jednocześnie
przyczyniających się do
zwiększenia atrakcyjności
turystycznej tych obszarów.
Wnosimy o
niewskazywanie w Strategii
potrzeby utworzenia
Mazurskiego Parku
Narodowego. Należy
podkreślić, że w 2011 r. na
zlecenie Zarządu

Urząd Miasta i
Gminy RucianeNida

uwaga
nieuwzględniona
Zapisy o utworzeniu
Rowerowej Pętli
Mazurskiej są ujęte
w tabeli PW.1
Rekomendacje

Urząd Miasta i
Gminy RucianeNida

uwaga uwzględniona
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Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)

Zapis do którego
zgłaszana jest
uwaga

z kluczowymi
interesariuszami.

Treść uwagi
(propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

Zgłaszający
uwagę

Stanowisko autorów

Województwa WarmińskoMazurskiego powstało
obszerne opracowanie pt.
Analiza społecznogospodarcza skutków
utworzenia Mazurskiego
Parku Narodowego, która w
oparciu o przeprowadzone
analizy, w sposób bardzo
szczegółowy określa
problemy i skutki
utworzenia parku.
Koncepcja utworzenia
Mazurskiego Parku
Narodowego została
stworzona i jest
promowana przez niewielką
inicjatywę społeczną i nigdy
dotąd nie była
konsultowana z lokalną
społecznością tj. z
samorządami,
nadleśnictwami,
instytucjami życia
społeczno-gospodarczego,
lokalnym środowiskiem
przedsiębiorców i rolników.
Nie wskazano dotąd
chociażby jasnych zarysów
granic obszarów
planowanych do objęcia
ochroną parkową, czy też
przeznaczonych pod
otulinę parku. Inicjatorzy
idei parku nie przedstawili
też założeń dotyczących
funkcjonowania obszarów
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Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)

Zapis do którego
zgłaszana jest
uwaga

Treść uwagi
(propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

Zgłaszający
uwagę

Stanowisko autorów

parkowych zarówno pod
względem ochrony
przyrody i krajobrazu jak
również funkcjonowania
gospodarczego
i turystycznego tych
terenów.
Mazury to przede
wszystkim teren o wysokiej
wartości przyrodniczej,
krajobrazowej
i turystycznej. Gospodarka
tego obszaru opiera się
przede wszystkim na
turystyce,
a zagospodarowanie
przestrzenne i rozwój
jakiejkolwiek infrastruktury
technicznej jest temu
podporządkowany.
Obecnie obszar Wielkich
Jezior Mazurskich, to jeden
z najbardziej rozwiniętych
turystycznie regionów
Polski. Turystyka Wielkich
Jezior opiera się głównie na
żeglarstwie oraz aktywnej
turystyce przyrodniczokrajobrazowych na
obszarach wiejskich i jest to
główny kierunek rozwoju
tych obszarów. Lokalna
społeczność rozumie, że
podstawowy potencjał
gospodarczy tkwi w
walorach przyrodniczych i
krajobrazowych w związku
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Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)

Zapis do którego
zgłaszana jest
uwaga

Treść uwagi
(propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

Zgłaszający
uwagę

Stanowisko autorów

z czym nie podejmuje
działań zmierzających do
jego unicestwienia. Jednak
zgoda na tworzenie parku
może wiązać się z
poważnymi skutkami
gospodarczymi,
społecznymi, a także
przyrodniczym, może w
wielu przypadkach
zahamować podjęte już
próby działań
wspierających lokalny
rozwój w obszarach o
najniższych wskaźnikach
dochodów mieszkańców w
kraju, a o najwyższym
bezrobociu. Może znacznie
ograniczyć ruch żeglowny
na Szlaku Wielkich Jezior
Mazurskich. Na terenie
parku, zgodnie
z przepisami ustawy
o ochronie przyrody, poza
szczególnymi wyjątkami
zabroniona jest jakakolwiek
działalność gospodarcza,
obowiązują poważne
ograniczenia ruchu
turystycznego, nie można
zbierać grzybów, jagód i
łowić ryb, palić ognisk,
natomiast jazda rowerem i
konna dozwolona jest tylko
po określonych trasach.
Jednak rzeczą godzącą
najbardziej w mieszkańców
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Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)

Zapis do którego
zgłaszana jest
uwaga

Treść uwagi
(propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

Zgłaszający
uwagę

Stanowisko autorów

Mazur może okazać się
zakaz używania łodzi
motorowych i innego
sprzętu motorowodnego,
pływania i żeglowania po
wodach parku.
Należy wskazać, że
powołanie parku wywoła
skutki finansowe i
ekonomiczne na poziomie
gmin związane np.
z brakiem podatku leśnego,
obniżeniem dochodów
z pozostałych podatków,
zmniejszeniem zatrudnienia
w leśnictwie i zakładach
powiązanych
z pozyskiwaniem,
transportem i przerobem
drzewa oraz w innych
dziedzinach gospodarki
w zależności od specyfiki
parku, ograniczeniami
w pozyskiwaniu drewna
opałowego i runa leśnego
przez lokalną ludność,
licznymi ograniczeniami
w gospodarce rolnej,
problemami związanymi ze
szkodami rolniczymi
wywołanymi rzez dziką
zwierzynę, brakami
możliwości regulacji rzek,
konserwacji urządzeń
melioracyjnych,
wyłączeniami niektórych
terenów z ruchu
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Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)

Zapis do którego
zgłaszana jest
uwaga

Treść uwagi
(propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

Zgłaszający
uwagę

Stanowisko autorów

turystycznego, itp. Z
danych zgormadzonych od
gmin posiadających
znaczne obszary w obrębie
parków narodowych i ich
otulin wynika, ze
uszczuplenie wpływów i
skutki finansowe mogą
sięgać nawet 40%
rocznych dochodów.
Należy natomiast
wprowadzić uregulowania
prawne, które umożliwią
skuteczną ochronę
zasobów przyrodniczych
w ramach istniejących form
ochrony przyrody,
a w szczególności w
ramach NATURY 2000. W
tym celu konieczne jest
stworzenie spójnych
narzędzi współpracy
organów różnego szczebla
zarówno rządowych, jak i
samorządowych oraz
zmiany w przepisach z
zakresu gospodarki
przestrzennej.

10
1

Bilans
diagnozy/Walory
turystyczne str. 10

Międzynarodowa
Sieć Cittaslow

Działdowo należy do sieci
Cittaslow

Brak zapisu w dokumencie.

Urząd Miasta
Działdowo

uwaga
nieuwzględniona
Dokument strategii mówi
ogólnie o sieci miast
Cittaslow. W diagnozie
i rdzeniu produktu
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Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)

Zapis do którego
zgłaszana jest
uwaga

Treść uwagi
(propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

Zgłaszający
uwagę

Stanowisko autorów

podana została ilość
odpowiednia na czas
powstawania strategii,
co nie eliminuje nowych
członków. Eliminując
niepotrzebne
niedomówienia w tym
temacie wprowadza się
zmianę zapisu w tabeli
PW.3 na:
miasta Cittaslow w
regionie, tworzące
atrakcyjną sieć do
eksploracji turystyki
objazdowej, [...]

Wszyscy członkowie
sieci, także nowi, są w
pełni równouprawnieni
do powoływania się na
zapisy w Strategii w
zakresie produktu
wizerunkowego PW.3
Bilans
diagnozy/wydarzeni
a kulturalne,
sportowe, festyny
str.11
10
2

Bogaty kalendarz
imprez

Działdowski Jarmark Antyków,
Rzemiosła i Zdrowej Żywności,
Jarmark Bożonarodzeniowy, Dni
Działdowa, Działdowska Dycha

Brak zapisu w dokumencie.

Urząd Miasta
Działdowo

uwaga
nieuwzględniona
Strategia - w tym także
diagnoza, nie stanowi
spisu - inwentaryzacji
wszystkich literalnie
walorów, a jedynie
ocenę ich potencjału,
charakteru, wskazanie
na przykłady. Dla tego
typu celów realizowane
są inne opracowania np.
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10
3

Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)

Zapis do którego
zgłaszana jest
uwaga

Treść uwagi
(propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

Zgłaszający
uwagę

programy wydarzeń,
atlasy i katalogi
zabytków itp.
uwaga uwzględniona

Bilans
diagnozy/baza
obiektów kultury
str.13
Priorytety
rozwojowe
Strategii/Produkty
wizerunkowe str. 48

Muzea

Interaktywne Muzeum Państwa
Krzyżackiego

Brak zapisu w dokumencie.

Urząd Miasta
Działdowo

Tabela 20. PP.4 Turystyka sportowa

Lodowisko odkryte znajduje się
także w Działdowie

Brak zapisu w dokumencie.

Urząd Miasta
Działdowo

uwaga częściowo
uwzględniona

Priorytety
rozwojowe
Strategii/Produkty
wizerunkowe str. 48

Tabela 20. PP.4 Turystyka sportowa

Urząd Miasta
Działdowo

Zmieniono zapis
mówiący o lodowiskach
w regionie wskazujący,
iż w regionie znajdują
się też lodowiska inne
niż wybudowane
w ramach „Białych
Orlików”.
uwaga
nieuwzględniona

Priorytety

Tabela 20. PP.4 -

10
4

Działdowo – Mini Piknik
Olimpijski – współorganizowany
z Polskim Komitetem
Olimpijskim, Gośćmi są
medaliści olimpijscy i
olimpijczycy

Brak zapisu w dokumencie.

Tenis stołowy w Działdowie,

Brak zapisu w dokumencie.

Strategia - w tym także
diagnoza, nie stanowi
spisu - inwentaryzacji
wszystkich literalnie
walorów, a jedynie
ocenę ich potencjału,
charakteru, wskazanie
na przykłady. Dla tego
typu celów realizowane
są inne opracowania np.
programy wydarzeń,
atlasy i katalogi
zabytków itp.

10
5

10

Stanowisko autorów

Urząd Miasta

uwaga
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6

10
7

10
8

Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)
rozwojowe
Strategii/Produkty
wizerunkowe str. 48

Zapis do którego
zgłaszana jest
uwaga

Treść uwagi
(propozycja zmian)

Turystyka sportowa

mecze superligi z udziałem
mistrza paraolimpijskiego,
mistrza Europy Patryka
Chojnowskiego

Priorytety
rozwojowe
Strategii/Produkty
uzupełniające str.
61

Tabela 32. PU.1 –
Turystyka
pielgrzymkowa
i sakralna

Bilans diagnozy

Tabela 3 Wybrane
wnioski diagnozy
województwa
warmińskomazurskiego
wydarzenia
kulturalne,
sportowe i festyny

Sanktuarium Błogosławionych
Męczenników Arcybiskupa
Antoniego Juliana
Nowowowiejskiego o Biskupa
Leona Wetmańskiego w
Działdowie
Dodać:
- impreza kulturalna: Festiwal
Sztuk Pirotechnicznych – Ełk,
Ogień i Woda

Uzasadnienie uwagi

Zgłaszający
uwagę

Działdowo

Stanowisko autorów

nieuwzględniona
Strategia - w tym także
diagnoza, nie stanowi
spisu - inwentaryzacji
wszystkich literalnie
walorów, a jedynie
ocenę ich potencjału,
charakteru, wskazanie
na przykłady. Dla tego
typu celów realizowane
są inne opracowania np.
programy wydarzeń,
atlasy i katalogi
zabytków itp.

Brak zapisu w dokumencie.

Urząd Miasta
Działdowo

uwaga uwzględniona

Uzupełnienie

Urząd Miasta w
Ełku

uwaga
nieuwzględniona
Strategia - w tym także
diagnoza, nie stanowi
spisu - inwentaryzacji
wszystkich literalnie
walorów, a jedynie
ocenę ich potencjału,
charakteru, wskazanie
na przykłady. Dla tego
typu celów realizowane
są inne opracowania np.
programy wydarzeń,
atlasy i katalogi
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Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)

Zapis do którego
zgłaszana jest
uwaga

Treść uwagi
(propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

Zgłaszający
uwagę

Stanowisko autorów

zabytków itp.
Bilans diagnozy

10
9

WIZJA, MISJA I
CEL GŁÓWNY
STRATEGII,
STR.30

11
0

Tabela 3 Wybrane
wnioski diagnozy
województwa
warmińskomazurskiego
wydarzenia
kulturalne,
sportowe i festyny
Skrócenie
brzmienia wizji oraz
misji.

Impreza sportowa:
Uzupełnić :
- Mazurskie zawody balonowe w
Ełku
- Mistrzostwa Polski Skuterów
Wodnych w Ełku

Uzupełnienie

Urząd Miasta w
Ełku

uwaga uwzględniona

Wizja: Warmia i Mazury - to
region unikalny w skali Europy,
atrakcyjny dla wypoczynku oraz
rozwoju biznesów turystycznych.
Misja: Rozwijamy silną pozycję
turystyczną regionu Warmii i
Mazur na mapie Polski i Europy
Środkowej, rozwijając
konkurencyjną ofertę produktów
oraz wpływając na wysoką
jakość i kreatywność kadr
sektora.
Hasło wdrożeniowe:
Turystyka nas inspiruje

W obecnym brzmieniu zbyt
długie, a przez to
niezrozumiałe

Forum Turystyki

uwaga uwzględniona
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TABELA 2 - UWAGI DOTYCZĄCE PROGNOZY ODDZIAŁYWANIANI NA ŚRODOWISKO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU TURYSTYKI
WOJEWÓZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DO ROKU 2025 – UWAGI ZEBRANE PODCZAS KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 15.0318.04.2016 r

Tytuł
Autor
Dokument z dnia

Lp
.

Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)
Str. 62. Obiekty
dziedzictwa
kulturowego

Zapis do którego
zgłaszana jest uwaga

Treść uwagi
(propozycja zmian)

Należy dodać opis
Fromborka- historycznoastronomiczne dziedzictwo i
potencjał
Należy wymienić Kolej
Nadzalewową jako ciekawy
obiekt inżynierii kolejowej i
potencjał rozwoju turystyki

1.

Str. 65

Należy dodać walory i
atrakcje przyrodniczo –
krajoznawcze Zalewu
Wiślanego

Str. 68

dot. hałasu wzdłuż dużych
tras komunikacyjnych- należy
dodać zapisy na temat S22

2.

3.

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2025
„4-enviro” Projektowanie i Doradztwo w Ochronie Środowiska na zlecenie Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Marzec-kwiecień 2016
Uzasadnienie uwagi

Zgłaszający
uwagę

• Zabrakło opisu tak
istotnego miejsca jak
Frombork- historycznoastronomiczne dziedzictwo i
potencjał – preferuje się
ponownie mniej istotne
historycznie i turystycznej
miasta, ale skupione w
CIttaslow
• Zabrakło wymienienia Kolei
Nadzalewowej jako ciekawy
obiekt inżynierii kolejowej i
potencjał rozwoju turystyki
Skandalicznie pominięto
całkowicie walory i atrakcje
przyrodniczo – krajoznawcze
Zalewu Wiślanego

Mieszkaniec
powiatu
braniewskiego

dot. hałasu wzdłuż dużych
tras komunikacyjnychoprócz DK 16 i DK7 jest
jeszcze w województwie S22

Mieszkaniec
powiatu
braniewskiego

Stanowisko autorów

uwaga
nieuwzględniona
Uzasadnienie: uwaga
nie dotyczy Prognozy
Oddziaływania na
Środowisko

Mieszkaniec
powiatu
braniewskiego

uwaga częściowo
uwzględniona
w odniesieniu do
kwestii związanej z
ochroną środowiska w
zakresie jakości wód
Uwaga uwzględniona
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Str. 62

Obiekty dziedzictwa
kulturowego



4.


Str. 65

Walory krajobrazowe i
rekreacyjne



Rozdział V2 str. 4147

Wojewódzki
Inspektorat Ochrony
Środowiska w
Olsztynie wraz z
Delegaturami w
Elblągu i Giżycku w
2014 roku
przeprowadził badania
26 jezior województwa
warmińsko –
mazurskiego. W
przypadku trzech
jezior (Kołowin,
Niegocin i Majcz
wielki) stwierdzono
bardzo dobry stan
ekologiczny (I klasa
jakości wód)dla
czterech jezior
(Babięty Wielki, Karaś,

Dodać zdania: Oznacza to,
że 2/3 jezior regionu wymaga
działań sanitacyjnych w
zakresie jakości wód oraz
kolejnej strategii odtworzenia
przez dotychczasowych
użytkowników – rybostanów
z poziomu lat 80 ub. Wieku.
Warunkuje to
kompleksowość
atrakcyjności turystyki na
Warmii i Mazurach w ogóle,
a turystyki wędkarskiej w
szczególności. Oczekuje się,
że samorząd ograniczy i
zaostrzy kryteria dzierżawy
wód, chroniąc zasoby przed
rujnującą degradacją
nieodpowiedzialnych
dzierżawców.

5.

Prezentacja
wprowadzająca P.
Joanny
Filipkowskiej

6.

Zabrakło opisu tak
istotnego miejsca jak
Frombork – historyczno –
astronomiczne
dziedzictwo i potencjał –
preferuje się ponownie
mniej istotne historycznie
i turystycznie miasta, ale
skupione w Cittaslow
Zabrakło wymienienia
Kolei Nadzalewowej jako
ciekawy obiekt inżynierii
kolejowej i potencjał
rozwoju turystyki
skandalicznie pominięto
całkowicie walory i
atrakcje przyrodniczo –
krajoznawcze Zalewu
Wiślanego

Brak uzasadnienia

Gmina Miasta
Braniewa

Uwaga
nieuwzględniona
Uzasadnienie: uwaga
nie dotyczy Prognozy
Oddziaływania na
Środowisko

Brak uzasadnienia

Gmina Miasta
Braniewa

Odbudowa jakości wód i jej
zasobów to warunek sine
qua non przywrócenia
turystyki wędkarskiej rozwój
turystyki aktywnej prozdrowotnej

W-M Izba
Rzemiosła i
Przedsiębiorczości
w Olsztynie/ WRDS
w Olsztynie

Uwaga częściowo
uwzględniona
w odniesieniu do
kwestii związanej z
ochroną środowiska w
zakresie jakości wód.
Uwaga uwzględniona
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Kownatki, Wukśniki)
stan ekologiczny
określono jako dobry
(II klasa). W
pozostałych 19
jeziorach stan
ekologiczny był
umiarkowany, słaby
lub zł. Stan chemiczny
wszystkich badanych
jezior określono jako
dobry. Stan jednolitej
części wód, który jest
wypadkową oceny
stanu ekologicznego i
stanu chemicznego dla
siedmiu jezior
określono jako dobry
(są to jeziora, w
których stan
ekologiczny jest
bardzo dobry lub
dobry). Dla
pozostałych 19 jezior
stan jednolitej części
oceniono jako zły.
Załącznik Nr 2
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