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TERMINY WARSZTATÓW



HARMONOGRAM
L.p Miejscowość Data Godzin

a
Miejsce

1. Czerwieńsk 01.06.2022 08:00 Urząd Miejski w Czerwieńsku

2. Otyń 01.06.2022 11:00 Urząd Miejski w Otyniu, ul. Rynek 1, 
sala narad

3. Nowogród Bobrzański 02.06.2022 10:00 Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury 
Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie 
Bobrzańskim, ul. Pocztowa 7

4. Zielona Góra 02.06.2022 13:00 Urząd Miasta Zielona Góra, 
ul. Podgórna 22, sala 810

5. Zabór 02.06.2022 16:00 Sala przy Urzędzie Gminy 
w Zaborze
ul. Lipowa 15

6. Sulechów 02.06.2022 19:00 Zbór w Sulechowie, 
al. Wielkopolska 3

7. Świdnica 03.06.2022 09:00 Gminny Ośrodek Kultury 
w Świdnicy
ul. Ogrodowa 37

8. Nowa Sól 03.06.2022 12:30 Nowosolski Dom Kultury
ul. Piłsudskiego 49



SCENARIUSZ
a) Przywitanie i przedstawienie prowadzących

b) Przedstawienie celowości konsultacji oraz przygotowywanej diagnozy Zielonogórsko –

Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz strategii dla tego obszaru funkcjonalnego

c) Przedstawienie ramowego planu konsultacji

d) Opracowanie wspólnie z uczestnikami i uczestniczkami regulaminu spotkania [A]

e) Podział uczestników i uczestniczek na grupy [B]

f) Praca w grupach nad zagadnieniem nr 1 (techniki: kwiat lotosu, plaster miodu) [C]

g) Praca w grupach nad zagadnieniem nr 2 (technika: kawiarenka obywatelska) [E]

h) Praca w grupach nad zagadnieniem nr 3 (techniki: mapowanie, burza mózgów) [F]

i) Przedstawienie opracowanego tematu na forum przez każdą z grup [D]

j) Głosowanie nad najważniejszymi problemami dot. wszystkich poruszanych zagadnień [G]

k) Przedstawienie wyników głosowania wraz z dyskusją

l) Podziękowania i zakończenie spotkania



SPIS ZAGADNIEŃ
 Zagadnienie nr 1. Coraz częstsze występowanie niekorzystnych 

zjawisk związanych ze zmianami klimatu: susz, powodzi, wichur, 

smogu na terenie całego Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru 

Funkcjonalnego

 Zagadnienie nr 2. Niekorzystne trendy demograficzne na 

terenie całego Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru 

Funkcjonalnego

 Zagadnienie nr 3. Brak zintegrowanego transportu publicznego 

na terenie całego Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru 

Funkcjonalnego (z uwzględnieniem komunikacji publicznej, 

transportu rowerowego i pieszego oraz alternatywnego)



REGULAMIN 
SPOTKANIA



[A] Regulamin spotkania
Przykład:



[B] PODZIAŁ NA 
GRUPY



TECHNIKI KONSULTACJI



[C] KWIAT LOTOSU

ZAGADNIENIE NR 1



[C] KWIAT LOTOSU



[C] KWIAT LOTOSU

PROSZĘ WYBRAĆ JEDEN 
Z POMYSŁÓW

ZAGADNIENIE NR 1



I. Coraz częstsze występowanie 
niekorzystnych zjawisk związanych ze 

zmianami klimatu: susz, powodzi, wichur, 
smogu na terenie całego Zielonogórsko-
Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego



1.1 ZMIANA KLIMATU



Na obszarze ZNOF, tak jak w całym kraju zmienia się klimat, o czym świadczy wzrastająca średnia 

roczna temperatura powietrza.

ZMIANA KLIMATU W ZNOF

Źródło: https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/zmiana-klimatu-w-polsce-na-mapkach-468/

https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/zmiana-klimatu-w-polsce-na-mapkach-468/


1.2 ZAGROŻENIE POWODZIĄ W ZNOF



ZAGROŻENIE POWODZIĄ NA OBSZARZE ZNOF

Źródło: Opracowanie własne na podstawie https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpMZP

Prezentowana mapa zagrożenia powodziowego ilustruje na których terenach ZNOF występuje 
zagrożenie powodziowe. 

https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpMZP


RYZYKO CAŁKOWITEGO ZNISZCZENIA WAŁU PRZECIWPOWODZIOWEGO

Źródło: Opracowanie własne na podstawie https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpMZP

Na wskazanym na mapie obszarze ZNOF istnieje ryzyko całkowitego zniszczenia wału 
przeciwpowodziowego (potencjalne negatywne skutki dla życia i zdrowia ludzi oraz wartości 
potencjalnych strat powodziowych)

https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpMZP


WYZWANIA ZWIĄZANE Z ZAGROŻENIEM POWODZIOWYM

 Opracowanie planu przeciwdziałania powodziom na obszarze 

ZNOF

 Podjęcie działań zabezpieczających infrastrukturę 

przeciwpowodziową (m.in. utrzymanie w należytym stanie wałów 

przeciwpowodziowych na Odrze)

 Zabezpieczenie obszarów narażonych na występowanie powodzi



1.3 ZAGROŻENIE SUSZĄ W ZNOF



Na zdecydowanej większości obszaru ZNOF występuje ekstremalne zagrożenie suszą atmosferyczną.

ZAGROŻENIE SUSZĄ ATMOSFERYCZNĄ

Źródło: Opracowanie własne na https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpPPSS

https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpPPSS


Na części terenów ZNOF występuje zagrożenie suszą rolniczą.

ZAGROŻENIE SUSZĄ ROLNICZĄ

Źródło: Opracowanie własne na https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpPPSS

https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpPPSS


Na obszarze ZNOF występuje umiarkowane zagrożenie suszą hydrologiczną.

ZAGROŻENIE SUSZĄ HYDROLOGICZNĄ

Źródło: Opracowanie własne na https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpPPSS

https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpPPSS


Na obszarze ZNOF występuje umiarkowane i słabe zagrożenie suszą hydrogeologiczną.

ZAGROŻENIE SUSZĄ HYDROGEOLOGICZNĄ

Źródło: Opracowanie własne na https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpPPSS

https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpPPSS


Na terenie ZNOF występuje łączne zagrożenie suszą od słabego do silnego.

ŁĄCZNE ZAGROŻENIE SUSZĄ

Źródło: Opracowanie własne na https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpPPSS

https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpPPSS


Na terenie ZNOF nie są realizowane działania inwestycyjne wspierające przeciwdziałanie skutkom suszy 

BRAK INWESTYCJI PPSS* NA OBSZARZE ZNOF
*PPSS – Plan Przeciwdziałania Skutkom Suszy

Źródło: Opracowanie własne na https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpPPSS

https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpPPSS


PPSS opracowywany jest na okres 6 lat (2021-2027). Główny cel zawiera się już w 
samej nazwie Planu jako przeciwdziałanie skutkom suszy. 
Cel główny PPSS doprecyzowany jest przez 4 cele szczegółowe:
 skuteczne zarządzanie zasobami wodnymi dla zwiększenia dostępnych zasobów 

wodnych,
 zwiększanie retencjonowania (magazynowania) wód,
 edukacja w zakresie suszy i koordynacja działań powiązanych z suszą,
 stworzenie mechanizmów realizacji i finansowania działań służących 

przeciwdziałaniu skutkom suszy.
Najważniejszym elementem PPSS jest katalog działań, w którym znajdują się 
konkretne, mierzalne rozwiązania, które należy wdrożyć, aby ograniczyć skutki suszy. 
Katalog ma wymiar operacyjny wobec pozostałych elementów, które są sformułowane 
w charakterze analizy lub propozycji. Poprzez ten zbiór optymalnych działań 
realizowane są cele szczegółowe PPSS, a dzięki nim cel główny.

Ważne jest podkreślenie, iż PPSS nie stanowi planu inwestycyjnego, prezentuje jedyne 
plany budowy, przebudowy i remontu urządzeń wodnych, które zostały zawarte w 
innych dokumentach planistycznych z zakresu gospodarki wodnej. PPSS jest zgodny z 
celami środowiskowymi, w zakresie dobrego stanu wód, o których jest mowa w 
Ramowej Dyrektywie Wodnej.

Plan Przeciwdziałania Skutkom Suszy 

Źródło: https://www.gov.pl/web/susza/plan-przeciwdzialania-skutkom-suszy-ppss

https://www.gov.pl/web/susza/plan-przeciwdzialania-skutkom-suszy-ppss


WYZWANIA ZWIĄZANE Z ZAGROŻENIEM SUSZĄ

 Podjęcie zintegrowanych działań na terenie ZNOF, których celem 

będzie przeciwdziałanie suszy (plan gospodarowania wodą 

opadową, mała retencja, duża retencja, oszczędzanie wody, 

zatrzymywania wody w glebie) 

 Zabezpieczanie potrzeb mieszkańców ZNOF w zakresie 

zaopatrzenia w wodę pitną (zapewnienie ciągłości dostaw wody w 

okresie występowania suszy)

 Podjęcie działań zabezpieczających infrastrukturę 

przeciwpożarową w związku ze zwiększonym ryzykiem pożarów 

powodowanych przez susze



1.4 ZAGROŻENIE WICHURAMI W ZNOF



Zagrożenie wichurami

W latach 2018-2020 liczba interwencji straży pożarnej w związku z 

usuwaniem skutków silnych wiatrów wzrosła o 30% (z 209 w 2018 

do 271 w 2020).

Za wzrost odpowiada przede wszystkim sytuacja w Zielonej Górze 

(wzrost o 65%) i Nowogrodzie Bobrzańskim (wzrost o 127%).

Jak wynika z Planu adaptacji do zmian klimatu miasta Zielona Góra, 

na podstawie danych z lat 1981-2015 stwierdza się tendencję 

wzrostową liczby dni z burzami w roku.



m.Nowa Sól

Zabór

Czerwieńsk

Otyń

Świdnica

Nowogród B.

Sulechów

m. Zielona Góra

m.Nowa Sól Zabór Czerwieńsk Otyń Świdnica Nowogród B. Sulechów m. Zielona
Góra

2020 6 7 15 17 22 25 32 147
2019 35 17 13 7 11 13 34 110
2018 30 7 12 16 17 11 27 89

Liczba interwencji straży pożarnej z 
powodu silnych wiatrów

2020
2019
2018

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, BDL



WYZWANIA ZWIĄZANE Z ZAGROŻENIEM WICHURAMI

 Zabezpieczenie infrastruktury i innych zasobów do zarządzania 

kryzysowego

 Wykorzystanie warunków wietrznych do rozwoju energetyki odnawialnej

 Usunięcie drzew powodowane potrzebami bezpieczeństwa, które będzie 

kompensowane wprowadzaniem nowych nasadzeń, gatunków odpornych 

na silny wiatr

 Zabezpieczenie konstrukcji (np. dachów) w obiektach publicznych

 Zabezpieczenie mieszkańców przed skutkami zdrowotnymi silnych 

wiatrów, takimi jak ryzyko chorób układu krążenia, układu nerwowego i 

pokarmowego oraz wypadków



1.5 ZAGROŻENIE SMOGIEM



Dane nt. stanu powietrza monitorowane 

są przez Główny Inspektorat Ochrony 

Środowiska (GIOŚ) - Regionalny Wydział 

Monitoringu Środowiska w Zielonej 

Górze w podziale na strefy:

◦ Miasto Zielona Góra

◦ Miasto Gorzów Wielkopolski

◦ Strefa lubuska (obejmuje obszary 

poza Zieloną Górą i Gorzowem 

Wielkopolskim, a więc również 

gminy miasto Nowa Sól, Otyń, 

Czerwieńsk, Sulechów, Zabór i 

Nowogród Bobrzański)

Źródło: Program ochrony powietrza dla strefy lubuskiej wraz z planem działań krótkoterminowych



Legenda:
Wydzielone strefy jakości powietrza zostały zaliczone do odpowiedniej klasy dla wszystkich substancji 
podlegających ocenie:
• A - jeżeli stężenia zanieczyszczenia na jej terenie nie przekraczały odpowiednio poziomów 

dopuszczalnych, poziomów docelowych, poziomów celów długoterminowych; 
• C - jeżeli stężenia zanieczyszczenia na jej terenie przekraczały poziomy dopuszczalne lub docelowe; 
• C1 – jeżeli stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 na jej terenie przekraczały poziom dopuszczalny 20 

μg/m3 do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2020 roku (faza II);
• D1 - jeżeli stężenia ozonu w powietrzu na jej terenie nie przekraczały poziomu celu 

długoterminowego;
• D2 - jeżeli stężenia ozonu na jej terenie przekraczały poziom celu długoterminowego.

Źródło: Program ochrony powietrza dla strefy lubuskiej wraz z planem działań krótkoterminowych

KLASYFIKACJA POD WZGLĘDEM JAKOŚCI POWIETRZA STREFY 
LUBUSKIEJ W LATACH 2013-2018



Źródło: Program ochrony powietrza dla strefy lubuskiej wraz z planem działań krótkoterminowych

KLASYFIKACJA POD WZGLĘDEM JAKOŚCI POWIETRZA STREFY 
LUBUSKIEJ W LATACH 2013-2018

W latach 2013 – 2018, co roku strefa lubuska była klasyfikowana do klasy C, 
czyli stężenia zanieczyszczenia na jej terenie przekraczały poziomy 
docelowe dla B(a)P, a także poziomy dopuszczalne pyłu PM10 każdego 
roku poza 2015. 

Ponadto w roku 2013 i 2017 odnotowano przekroczenie poziomu docelowego 
arsenu. 

W całym analizowanym okresie 2013-2018 notowano przekroczenia poziomu 
celu długoterminowego stężenia ozonu na jej terenie. 

W 2018 r. na terenie strefy lubuskiej zanotowano przekroczenia poziomów 
dopuszczalnych dla pyłu zawieszonego PM2,5.

Przeprowadzona w roku 2018 ocena jakości powietrza oraz wynikająca z niej 
klasyfikacja strefy potwierdzają konieczność kontynuacji działań 
naprawczych, zawartych w już opracowanych programach ochrony 
powietrza. 



Legenda:
Wydzielone strefy jakości powietrza zostały zaliczone do odpowiedniej klasy dla wszystkich substancji 
podlegających ocenie:
• A - jeżeli stężenia zanieczyszczenia na jej terenie nie przekraczały odpowiednio poziomów 

dopuszczalnych, poziomów docelowych, poziomów celów długoterminowych; 
• C - jeżeli stężenia zanieczyszczenia na jej terenie przekraczały poziomy dopuszczalne lub docelowe; 
• C1 – jeżeli stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 na jej terenie przekraczały poziom dopuszczalny 20 

μg/m3 do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2020 roku (faza II);
• D1 - jeżeli stężenia ozonu w powietrzu na jej terenie nie przekraczały poziomu celu 

długoterminowego;
• D2 - jeżeli stężenia ozonu na jej terenie przekraczały poziom celu długoterminowego.

Źródło: Program ochrony powietrza dla strefy lubuskiej wraz z planem działań krótkoterminowych

KLASYFIKACJA POD WZGLĘDEM JAKOŚCI POWIETRZA MIASTA 
ZIELONA GÓRA W LATACH 2013-2018



Źródło: Program ochrony powietrza dla strefy lubuskiej wraz z planem działań krótkoterminowych

KLASYFIKACJA POD WZGLĘDEM JAKOŚCI POWIETRZA STREFY 
MIASTO ZIELONA GÓRA W LATACH 2013-2018

Strefa miasto Zielona Góra była klasyfikowana rokrocznie do klasy wynikowej 
C, czyli stężenia zanieczyszczenia na jej terenie przekraczały poziomy
docelowe. 

Ponadto w roku 2013 został przekroczony poziom dopuszczalny arsenu, a 
także notowano przekroczenia poziomu celu długoterminowego stężeń 
ozonu.

Przeprowadzona w roku 2018 ocena jakości powietrza oraz wynikająca z niej 
klasyfikacja strefy potwierdzają konieczność kontynuacji działań 
naprawczych, zawartych w już opracowanych programach ochrony 
powietrza oraz uchwale dotyczącej wprowadzenia na obszarze miasta Zielona 
Góra ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje 
spalanie paliw.



[C] PLASTER MIODU

ZAGADNIENIE NR 1



[C] PLASTER MIODU
Przykład:



[C] PLASTER MIODU
TWORZYMY PLASTER MIODU 

(według schematu poniżej dla 
wybranego problemu)

ZAGADNIENIE NR 1



[C] PLASTER MIODU



PRZEDSTAWIENIE 

OPRACOWANEGO KAŻDEGO 

TEMATU NA FORUM – NA KONIEC 



II. Niekorzystne trendy demograficzne na 
terenie całego Zielonogórsko-

Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego



[E] KAWIARENKA OBYWATELSKA

ZAGADNIENIE NR 2



[E] KAWIARENKA OBYWATELSKA
Przykład:



Liczba ludności w ZNOF zwiększyła się w latach 2015-2021 o 0,51%, ale ubytek ludności nastąpił w 

mieście Nowa Sól i gminie Nowogród Bobrzański.

LICZBA LUDNOŚCI W ZNOF W LATACH 2015-2021

Liczba mieszkańców 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Zmiana 

2015

/2021 

(w%)

Polska 38437239 38432992 38433558 38411148 38382576 38265013 38162224 -0,72

Województwo 

lubuskie

1018075 1017376 1016832 1014548 1011592 1007145 1003150 -1,47

Powiat Zielonogórski 75219 75314 75558 75750 75559 75673 75497 0,37

Powiat Nowosolski 87339 87127 86949 86634 86156 85733 85321 -2,31

m. Zielona Góra 138711 139330 139819 140297 141222 140892 140708 1,44

Gmina Czerwieńsk 9963 9973 10055 10050 9979 10041 10007 0,44

Gmina Sulechów 26453 26434 26498 26588 26521 26540 26494 0,15

Gmina Świdnica 6467 6519 6573 6619 6602 6685 6699 3,59

Gmina Zabór 4046 4135 4211 4277 4321 4409 4447 9,91

Gmina Nowogród 

Bobrzański

9454 9431 9454 9490 9441 9381 9350 -1,10

m. Nowa Sól 39512 39258 39098 38843 38645 38191 37931 -4,00

Gmina Otyń 6892 6911 6953 6980 7012 7079 7102 3,05

ZNOF RAZEM 241498 241991 242661 243144 243743 243218 242738 0,51

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS.



Prognozuje się, że do 

2030 roku liczba 

mieszkańców ZNOF 

zmniejszy się o 0,83%.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS.

-1,48%

-2,12%

-0,47%

-2,73%

-0,05%

0,02%

-3,12%

7,40%

9,02%

-2,53%

-5,72%

4,25%

-0,83%

Polska

woj. lubuskie

pow. zielonogórski

pow. nowosolski

m. Zielona Góra

gm. Czerwieńsk

gm. Sulechów

gm. Świdnica

gm. Zabór

gm. Nowogród Bobrzański

m. Nowa Sól

gm. Otyń

ZNOF

Prognozowana zmiana liczby ludności w latach 2023/2030 
wyrażona w %



Na obszarze ZNOF w latach 2015-2020 zwiększył się udział ludności w wieku poprodukcyjnym, a 

zmniejszył w wieku produkcyjnym.

STRUKTURA % EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU W ZNOF W 
LATACH 2015-2021

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS.

17,5 17,5 17,7 17,8 18,0 18,1

62,4 61,5 60,6 59,9 59,1 58,6

20,1 20,9 21,6 22,3 22,9 23,4

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Udział ludności w poszczególnych ekonomicznych grupach wieku w ZNOF w 2015-2020 (%)

Przedprodukcyjny Produkcyjny Poprodukcyjny



W roku 2020 najwyższy udział osób w wieku poprodukcyjnym w strukturze mieszkańców 

występował w Nowej Soli (26,0%) i Zielonej Górze (24,1%). 

STRUKTURA % EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU W ZNOF W 
LATACH 2015-2021

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS.

18,1 18,1 18,7 18,0 18,6 19,9 17,9 17,2 19,2

58,6 57,8 61,5 60,3 61,8 63,6
61,6

56,8
63,0

23,4 24,1 19,9 21,8 19,5 16,5 20,5
26,0

17,8

ZNOF m. Zielona
Góra

gm. Czerwieńsk gm. Sulechów gm. Świdnica gm. Zabór gm.  Nowogród
Bobrzański

m. Nowa Sól gm. Otyń
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Prognozuje się, że na terenie 

ZNOF do 2030 roku:

 o 6,32% zmniejszy się 

procentowy udział 

mieszkańców w wieku 

przedprodukcyjnym, 

 o 1,26% zmniejszy się 

procentowy udział 

mieszkańców w wieku 

produkcyjnym

 o  4,21% zwiększy się 

procentowy udział 

mieszkańców w wieku 

poprodukcyjnym.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS.
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Prognozowana zmiana liczby ludności wg ekonomicznych grup wieku  w 
latach 2023/2030 wyrażona w %



Przyrost naturalny na 1000 ludności był w 2020 roku na obszarze ZNOF niekorzystny 

i wyniósł -3,29. 

Wartości poniżej wyniku dla ZNOF osiągnęły Nowa Sól (-5,60), gmina Nowogród 

Bobrzański (-3,40) i Zielona Góra (-3,33). 

Wartość dodatnią odnotowała tylko gmina Zabór (+0,46). 

PRZYROST NATURALNY NA 1000 MIESZKAŃCÓW W ZNOF W 
LATACH 2015-2021

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS.
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Z badań ankietowych przeprowadzonych w 2021 roku z uczniami 

przedostatnich klas szkół ponadpodstawowych z terenu ZNOF 

wynika, że:

 na terenie ZNOF kontynuować naukę planuje 28,2% badanych

 zamieszkać na terenie ZNOF po zakończeniu nauki planuje 31,5% 

badanych

 podjąć pracę na terenie ZNOF planuje jedynie 6,2%

PLANY MIGRACYJNE MŁODZIEŻY ZAMIESZKUJĄCEJ ZNOF



PLANY MIGRACYJNE MŁODZIEŻY ZAMIESZKUJĄCEJ ZNOF
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Inne miasta (Toruń, Szczecin, Opole, Łódź, Rzeszów)

Za granicą (Niemcy, Irlandia, Wielka Brytania, Dania,
Czechy, Włochy)

Bardziej odległe miasta (Kraków, Warszawa,
Gdańsk)

 - Nowa Sól, Sulechów

 - w tym Zielona Góra

Na terenie ZNOF

 - w tym Poznań

 - w tym Wrocław

Większe ośrodki akademickie

Pożądane miejsca kontynuacji nauki wskazywane w badaniu 
ankietowym młodzieży 



PLANY MIGRACYJNE MŁODZIEŻY ZAMIESZKUJĄCEJ ZNOF
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Na terenie ZNOF
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Pożądane miejsca zamieszkania po zakończeniu edukacji wskzywane 
w badaniu ankietowym młodzieży



WYZWANIA ZWIĄZANE Z NEGATYWNYMI TRENDAMI 
DEMOGRAFICZNYMI

 Zabezpieczenie potrzeb zwiększającej się liczby osób w wieku 

poprodukcyjnym na terenie ZNOF, zwłaszcza w obszarze polityki 

społecznej, ochrony zdrowia, dostosowania przestrzeni i infrastruktury w 

tym transportu i komunikacji do osób starszych, schorowanych, z 

niepełnosprawnościami.

 Zachęcenie do pozostania na terenie ZNOF młodzieży planującej 

migracje, zwłaszcza uwzględniając czynniki wypychające młodzież z 

obszaru ZNOF, takie jak: wysokość zarobków, jakość i prestiż kształcenia, 

dostępność pracy, różnorodność kierunków studiowania, dostęp do 

mieszkań, atrakcyjna oferta spędzania czasu wolnego, bezpieczeństwo, w 

tym również komunikacyjne.



PRZEDSTAWIENIE 

OPRACOWANEGO KAŻDEGO 

TEMATU NA FORUM – NA KONIEC 



II. Brak zintegrowanego transportu 
publicznego na terenie całego 

Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru 
Funkcjonalnego (z uwzględnieniem 
komunikacji publicznej, transportu 

rowerowego i pieszego oraz 
alternatywnego)
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Przykład: 



BRAK ZINTEGROWANEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Oferta przewoźników w zakresie transportu nie jest zintegrowana:

 mieszkańców Zielonej Góry i Droszkowa w gminie Zabór 

obsługuje MZK w Zielonej Górze, 

 mieszkańców Nowej Soli i Otynia – SUBBUS, 

 mieszkańców Świdnicy i Nowogrodu Bobrzańskiego –

Zielonogórska Komunikacja Powiatowa, 

 Mieszkańców Czerwieńska – Zielonogórski Związek 

Powiatowo-Gminny. 

Mieszkańcy Sulechowa korzystają z usług PKS Zielona Góra i 

przewoźnika DA-MI.



BRAK SZYBKIEJ KOLEI MIEJSKIEJ

Mieszkańcy obszaru funkcjonalnego nie posiadają alternatywy dla transportu 

kołowego, zarówno zbiorowego, jak i indywidualnego.

Brak szybkiej kolei miejskiej sprawia, że nie można osiągnąć potencjalnych 

korzyści takich jak:

 Wzrost bezpieczeństwa osób podróżujących po terenie ZNOF

 Zmniejszenie kosztów dojazdu dla osób zmuszonych dojeżdżać np. 

samochodem

 Wzrost mobilności osób dojeżdżających do pracy i szkoły (szczególnie uczniów 

z gmin, w których nie ma szkół ponadpodstawowych)

 Wzrost zainteresowania obszarem funkcjonalnym inwestorów

 Zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia powietrza wskutek odciążenia ruchu 

kołowego 

 Poprawa wizerunku ZNOF jako obszaru ekologicznego i nowoczesnego, w 

którym warto mieszkać



BRAK ZINTEGOROWANEGO SYSTEMU ŚCIEŻEK ROWEROWYCH

 Istniejące ścieżki rowerowe na terenie ZNOF, przeważnie nie są ze sobą 

zintegrowane, co sprawia, że pełnią częściej rolę rekreacyjną niż transportową.

 Przy wielu ścieżkach rowerowych brakuje wyznaczonego miejsca dla pieszych.

 Warto zaznaczyć, że istnieje znaczne zapotrzebowanie na komunikację rowerową, 

zarówno wśród mieszkańców ZNOF, jak i turystów.

Brak rozbudowanego i zintegrowanego systemu ścieżek rowerowych na terenie ZNOF 

sprawia, że nie można osiągnąć potencjalnych korzyści takich jak:

 Rozwój turystyki poprzez wzrost liczby rowerzystów podróżujących rekreacyjnie

 Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców, którzy przesiądą się z samochodów na 

rower

 Zmniejszenie kosztów dojazdu dla osób zmuszonych dojeżdżać np. samochodem czy 

autobusem

 Zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia powietrza wskutek odciążenia ruchu 

kołowego 

 Poprawa atrakcyjności obszaru dla mieszkańców i turystów



TRANSPORT ALTERNATYWNY

 Transport alternatywny jest jeszcze mało popularny na obszarze 

funkcjonalnym

 Wypożyczalnia hulajnóg elektrycznych pojawiała się dotychczas 

jedynie w Zielonej Górze (2021)

 Również wypożyczanie samochodów na minuty działa tylko w Zielonej 

Górze (PANEK CarSharing)

 Wyzwaniem pozostaje popularyzacja i rozwój transportu 

alternatywnego na pozostałym obszarze ZNOF



WYZWANIA ZWIĄZANE Z BRAKIEM ZINTEGROWANEGO 
TRANSPORTU ZBIOROWEGO 

 Rozwój zintegrowanego transportu publicznego na terenie ZNOF, 

poprzez:

◦ Integrację komunikacji publicznej (uzgodnione trasy i rozkład 

jazdy, wspólny bilet, integracja ruchu kołowego z szynowym)

◦ Rozbudowę i zintegrowanie istniejących i powstających ścieżek 

rowerowych 

◦ Budowę Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej Lubuskiego Trójmiasta

◦ Rozbudowę bezpiecznej infrastruktury dla pieszych (np. chodniki 

przy istniejących i planowanych ścieżkach rowerowych)

◦ Rozwój komunikacji alternatywnej (elektryczne hulajnogi, 

carsharing na minuty, aplikacje do przewozu osób itp.)



PRZEDSTAWIENIE 

OPRACOWANEGO KAŻDEGO 

TEMATU NA FORUM – NA KONIEC 



[G] GŁOSOWANIE 

PODSUMOWANIE



Opracowanie  

Kreatus sp. z o.o. 
11 Listopada 60-62, 43-300 Bielsko-Biała
33 300 34 80, biuro@kreatus.eu, www. kreatus.eu

Strategie, Rewitalizacja, Monitoring, Ewaluacja,
Zarządzanie projektami
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