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Uwagi w imieniu p. Katarzyny Złotnickiej
1

2

3

2 Analiza SWOT, str. 19, tabela
dotycząca ścieżek rowerowych
6.4 Integracja komunikacji zbiorowej
na całym obszarze Ziemi
Dzierżoniowskiej (...), str. 39, mapa 8 –
schemat planowanej sieci transportu
zbiorowego
6.9 Ścieżki rowerowe – koncepcja
ścieżek rowerowych, str. 57

4
5

6.9 Ścieżki rowerowe – koncepcja
ścieżek rowerowych, str. 58, mapa 13 –
koncepcja ścieżej rowerowych

6

7

6.9.1 Kryteria wyboru rodzaju ścieżki
rowerowej, str. 59

8

6.9.1 Kryteria wyboru rodzaju ścieżki
rowerowej, str. 60

9

10

11

7 Poprawa dostępności komunikacyjnej
terenów rekreacyjnych, str. 61, mapa
14 – tereny rekreacyjne i atrakcje
turystyczne
7 Poprawa dostępności komunikacyjnej
terenów rekreacyjnych, str. 62, mapa
15 – planowana sieć komunikacjyna
wraz z zanzaczonymi terenami

?

Uściślono zapis

Czy w środku Piławy Dolnej ma być przystanek
końcowy?

Uwzględniono uwagę

Koncepcja ścieżek rowerowych jest
niewystarczająca. Mapy są nieczytelne. Potrzebna
jest inwentaryzacja istniejących ścieżek, aby znany
był ich stan faktyczny.
Tu będzie wydzielona droga rowerowa w ramach
przebudowy drogi Pieszyce - Bielawa
Czy ten fragment pozostaje bez połączenia?

Poprawiono mapy oraz poszerzono rozdział
dotyczący stanu ścieżek rowerowych na Ziemi
Dzierżoniowskiej (rozdział 1.1.4), w tym
uzupełniono go o dokumentację fotograficzną

Uwzględniono uwagi

Przyjazna rowerzystom? Droga wojewódzka licznie
uczęszczana przez samochody i transport ciężki.
Trudne warunki do jazdy dla rowerzystów.
To powinna określić koncepcja (dot. framentu „tego
typu ścieżki należy budować tam gdzie jest
spodziewany potencjalnie duży ruch rowerowy
(...)”)

W celu określenia poziomu natężenia ruchu
rowerowego należy wykonać badania natężenia
ruchu rowerowego na drogach w miesiącach
wiosennych i letnich

?

Usunęto zapis

Czy będzie zaznaczony zbiornik wodny?

Czy to jest Aquarius?

Brak sieci prowadzących do zbiornika wodnego i w
góry Bielawie

Każdy punkt na mapie określa miejscowość, w
której znajdują się tereny rekreacyjne i atrakcje
turystyczne mogące potencjalnie generować ruch
turystyczny; do opracowania dołączony jest
katalog atrakcji turystycznych, który szczegółowo
określa atrakcje turystyczne w poszczególnych
miejscowościach powiatu dzierżoniowskiego
Sieć komunikacyjna pochodzi z uchwalonego
planu zrównoważonego rozwoju publicznego
transportu zbiorowego – zapis ten znajduje się
pod mapą (źródło)
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rekreacyjnymi i atrakcjami
turystycznymi
Uwagi przesłane przez p. Zbigniewa Kuca
1

Str. 7

2

Str. 69, tab. 4.4.1 (efekty)

W Dzierżoniowie nie ma dróg powiatowych !!!

Uwzględniono

Budowa obwodnicy Dzierżoniowa wpłynie na
poprawę środowiska naturalnego (zmniejszenie
emisji gazów cieplarnianych)

Uwzględniono

Uwagi przesłane przez przewodniczącą komitetu p. Wandę Ostrowską

1

2

3

Na stronie 50 są wyszczególnione potrzeby
modernizacyjne. W wykazie są wymienione
oczekiwania modernizacyjne dla Gminy Dzierżoniów
i bez podkreślenia, właściwie bez wyodrębnienia
wymienia się potrzeby Miasta Dzierżoniowa. Należy
dokonać rozdzielenia.

Uwzględniono

Poza tym dla podniesienia wartości dokumentu
należałoby uzyskać informacje o potrzebach
modernizacyjnych z pozostałych gmin, nawet jeżeli
brakuje dokumentów formalnych to na zasadzie
wywiadu

Na pierwszym spotkaniu przedstawiciele gmin
powiatu dzierżoniowskiego zostali poinformowani
o możliwości przekazania informacji o potrzebach
modernizacyjnych związanych z drogami w
poszczególnych gminach. Wszystkie informacje,
które zostały przekazane w późniejszym czasie
przez gminy zostały uwzględnione w niniejszym
opracowaniu.

Str. 50

W inwentaryzacji zadań inwestycyjnych Miasta
Dzierżoniowa jest zapis modernizacji ul
Rowieckiego, a powinno być Roweckiego.
Oczekiwałabym także nałożenia sieci ścieżek
rowerowych tych proponowanych na mapę atrakcji
turystycznych. Należy spodziewać się, że
mieszkańcy zechcą odwiedzać zabytki nie tylko
transportem publicznym i autami osobowymi ale
bardzo często będą to wycieczki rowerowe.

Uwzględniono

Uwzględniono – uzupełniono mapę

