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1. Przedmiot konsultacji 

 
   

Działając na podstawie Uchwały NR XXV/358/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 6 lipca 

2020 r. w sprawie zasad i trybu konsultacji społecznych przeprowadzanych z mieszkańcami 

Gminy Miasto Kołobrzeg ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 3489) 

Prezydent Miasta Kołobrzeg przeprowadził konsultacje społeczne dotyczące projektu 

dokumentu „Strategia Smart City Miasta Kołobrzeg.” 

Konsultacje zainicjowano ogłoszeniem podpisanym przez Prezydenta Miasta 

Kołobrzeg z dnia 9 kwietnia 2021 r. 

Konsultacje społeczne miały na celu włączenie mieszkańców w proces zarządzania 

miastem Kołobrzeg oraz zbadanie ich opinii w zakresie dotyczącym planowania 

strategicznego zgodnie z ideą inteligentnego miasta. 

Konsultacje przeprowadziło konsorcjum firm: Zespół Doradców Gospodarczych TOR 

sp. z o.o. oraz Instytut Badawczy IPC sp. z o.o. – wykonawcy zadania opracowanie Strategii 

Smart City miasta Kołobrzeg – przy współpracy z Urzędem Miasta Kołobrzeg.  

 

 

2. Termin konsultacji 

 

Konsultacje zostały przeprowadzone w terminie OD DNIA 15 KWIETNIA 2021R. DO 

21 MAJA 2021 R. 

 

Aktywny udział w spotkaniu konsultacyjnym w dniu 20 kwietnia możliwy był na platformie 

internetowej https://us02web.zoom.us/j/9528938852 

Transmisję ze spotkania (podgląd) można było śledzić na stronach: 

 YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCivPu896cfNzpgZLSrW5h0A 

 Facebook: https://www.facebook.com/KolobrzegSmartCity/ 

 Facebook: https://www.facebook.com/Mieczkowska.Anna/ 

 

 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/9528938852
https://www.youtube.com/channel/UCivPu896cfNzpgZLSrW5h0A
https://www.facebook.com/KolobrzegSmartCity/
https://www.facebook.com/Mieczkowska.Anna/
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3. Sposób informowania 

 

O zamiarze, formie i terminie przeprowadzenia konsultacji społecznych mieszkańcy 

Kołobrzegu oraz wszyscy zainteresowani zostali poinformowani poprzez publikację ogłoszenia  

 w BIP-ie Urzędu Miasta Kołobrzeg,  

 na stronie internetowej www.gis.kolobrzeg.pl,  

 na Facebooku KOŁOBRZEG. HUMAN, PART and SPACE,  

 na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Kołobrzeg.  

Informacja została również przekazana w formie mailowej głównym interesariuszom miasta 

Kołobrzeg. Ponadto do w formie  listowej zaproszenie do  udziału w konsultacjach przekazano do 

Starosty Kołobrzeskiego, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz członka Zarządu 

Województwa Zachodniopomorskiego, posłów oraz senatora Rzeczpospolitej Polskiej z ziemi 

kołobrzeskiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA 

ZAMIESZCZONA 

W BIP URZĘDU 

MIASTA 

KOŁOBRZEG 

http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl/index.php?id=128154
http://gis.kolobrzeg.pl/aktualnosc-84-konsultacje_spoleczne_dotyczace.html
http://www.gis.kolobrzeg.pl/
https://www.facebook.com/KolobrzegSmartCity/photos/a.306097626741110/748054295878772/?type=3&theater
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4. Sposób prowadzenia konsultacji, uczestnicy 

 

Metoda konsultacji - zainteresowane osoby mogły wziąć udział w konsultacjach, 

w następujący sposób: 

 

 Spotkanie otwarte, w trakcie którego został zaprezentowany projekt dokumentu –

odbyło się: 20.04.2021 (wtorek, od godziny 17:00) w formie elektronicznej za pomocą 

platformy Zomm https://us02web.zoom.us/j/9528938852 

 

 Prowadzenie spotkania: Paulina Żupaniec-Łochocka. 

 

Agenda spotkania: 

1. Uroczyste przywitanie gospodarzy i gości oraz uczestników przez Prezydenta 
Miasta Kołobrzeg Annę Mieczkowską. 

2. Przedstawienie Wykonawcy zadania – konsorcjum firm Zespół Doradców 
Gospodarczych TOR Sp. z o.o. oraz Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o.  
Przedstawienie założeń dokumentu, prezentacja materiału - przedstawiciel 
wykonawcy.  

3. Przedstawienie idei Smart City: Inteligentne miasto – oszczędniej i mądrzej czyli 
słów kilka o mieszkańcach – dr Sebastian Grabowski Fundacja ArchitectsPL. 

4. Przedstawienie założeń dokumentu, prezentacja materiału  - przedstawiciel 
wykonawcy. 

5. Wdrażanie idei Smart City: Warszawa na drodze do smart city - Tadeusz Osowski 
dyrektor Biura Cyfryzacji Miasta w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy.  

6. Sesja pytań. Przekazanie informacji o dalszym procesie konsultacji – formy, czas, 
sposób kontaktu. Pożegnanie uczestników spotkania. 
 
Prezentacja ze spotkania dostępna jest na stronie: 

http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl/uploads/media/Prezentacja_Strategia_Smart_C

ity_Miasta_Kolobrzeg.pdf 

Nagranie ze spotkania dostępne jest na kanale: 

https://www.youtube.com/watch?v=MmNsCby8KOE  

Projekt Strategii  Smart City Miasta Kołobrzeg zamieszczony jest na stronie: 

http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl/uploads/media/Strategia_Smart_City_Miasta_K

olobrzeg_-_projekt_dokumentu.pdf 

W spotkaniu uczestniczyło około 50 osób. 

 
 

 
 
 
 
 

https://us02web.zoom.us/j/9528938852
http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl/uploads/media/Prezentacja_Strategia_Smart_City_Miasta_Kolobrzeg.pdf
http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl/uploads/media/Prezentacja_Strategia_Smart_City_Miasta_Kolobrzeg.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=MmNsCby8KOE
http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl/uploads/media/Strategia_Smart_City_Miasta_Kolobrzeg_-_projekt_dokumentu.pdf
http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl/uploads/media/Strategia_Smart_City_Miasta_Kolobrzeg_-_projekt_dokumentu.pdf
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 Zbieranie uwag i opinii w formie pisemnej - papierowej i elektronicznej - do 21 maja 

2021 r.  

Uwagi można było przekazywać w następujący sposób: 

 W formie elektronicznej na email: a.marcholewska@um.kolobrzeg.pl 

 W formie elektronicznej za pomocą Facebooka: KOŁOBRZEG. HUMAN, PART and 

SPACE, poprzez przekazywanie w wiadomości Formularza zgłaszania uwag; 

 W wersji papierowej. Uwagi w formie papierowej będą zbierane pocztą na adres: Urząd 

Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg. 

 

5. Zgłoszone uwagi 

 

Lp. 

ZAPIS W 
DOKUMENCIE, 
DO KTÓREGO 

ZGŁASZANE SĄ 
UWAGI/WNIOSKI 
(wraz z podaniem 

rozdziału i numeru 

strony) 

TREŚĆ UWAGI/WNIOSKU 

(zapis oryginalny, uwagi) 

STATUS ROZPATRZENIA 

UWAGI 

/WNIOSKU I KOMENTARZ  

1.  Cały dokument. Autokorekta. 

Poprawiono dostępność 

dokumentu, oczywiste 

omyłki pisarskie oraz 

zastosowane spójniki bez 

wpływu na charakter 

dokumentu. 

2.  2.7, s. 40. 

Prośba o zastanowienie się 

nad trzema zdaniami w 

treści dokumentu: 1." 

istnieje dysonans pomiędzy 

potrzebami turystów a 

potrzebami mieszkańców". 

To truizm, raczej chyba 

chodzi o ustalenie jak 

dobrze wydać pieniądze 

zarobione na turystach na 

spełnienie potrzeb 

mieszkańców. Tak jak nie 

ma dysonansu między 

pracownikami a klientami, 

właściciel firmy musi tylko 

dobrze wydać na 

Uwaga uwzględniona. 

Fragment przyjął treść:  

„Rodzi to wątpliwości 

związane z rozłożeniem w 

miejskiej polityce akcentów 

pomiędzy potrzebami 

mieszkańców i turystów. 

Dylemat ten dotyczy np. 

takich kwestii jak rozwój 

oferty rekreacyjnej, 

komunikacyjnej, kształcenia 

zawodowego, etc., tj. wśród 

części społeczności 

dominuje odczucie, iż 

działania miasta realizowane 

są z myślą o turystach i 

mailto:a.marcholewska@um.kolobrzeg.pl
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Lp. 

ZAPIS W 
DOKUMENCIE, 
DO KTÓREGO 

ZGŁASZANE SĄ 
UWAGI/WNIOSKI 
(wraz z podaniem 

rozdziału i numeru 

strony) 

TREŚĆ UWAGI/WNIOSKU 

(zapis oryginalny, uwagi) 

STATUS ROZPATRZENIA 

UWAGI 

/WNIOSKU I KOMENTARZ  

pracowników pieniądze 

klientów. 

potrzebach gospodarki 

turystycznej, często 

pomijając potrzeby 

mieszkańców. Wyzwaniem 

miasta będzie więc silniejsze 

skupienie się na potrzebach 

mieszkańców, 

zrównoważenie 

postrzegania ich potrzeb, w 

stosunku do potrzeb 

turystów. Kołobrzeg 

powinien wykorzystywać 

zasoby, jaki generuje 

turystyka, w celu poprawy 

jakości życia stałych 

mieszkańców.” 

 

3.  2.8, s. 45. 

Autokoreta: uzupełnić zapis 

o morskiej energetyce 

wiatrowej. 

Uwzględniono. 

4.  2.8, s. 47. 

W szansach napisane 

zwiększający się m.in. 

transport morski a w 

zagrożeniach pogarszająca 

się jakość wody w Bałtyku. 

Co to za szansa skoro 

wiemy, że będzie miało to 

negatywny skutek na 

środowisko morskie? 

Uwaga uwzględniona 

częściowo. 

Transport morski także 

przechodzi proces 

transformacji w skali 

globalnej. Lata 2030-2050 to 

będą w UE czasem 

poszukiwania radykalnych 

metod ograniczenia 

emisyjności (i szerzej 

wpływu na środowisko) 

handlu i transportu 

morskiego. Oczywiście, 

eksperci wątpią w szybkość 

transformacji gospodarki 
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Lp. 

ZAPIS W 
DOKUMENCIE, 
DO KTÓREGO 

ZGŁASZANE SĄ 
UWAGI/WNIOSKI 
(wraz z podaniem 

rozdziału i numeru 

strony) 

TREŚĆ UWAGI/WNIOSKU 

(zapis oryginalny, uwagi) 

STATUS ROZPATRZENIA 

UWAGI 

/WNIOSKU I KOMENTARZ  

morskiej, ale nie można 

automatycznie stwierdzić, że 

cała działalność morska to 

tylko zagrożenie. Ponadto 

dodano do szans obsługę 

morskiej energetyki 

wiatrowej. 

5.  4., s.66. 

Zdanie jak preambuła, wg 

mnie do skasowania:" 

mieszkańcy Kołobrzegu 

dbają o swój rozwój 

hołdując zasadzie uczenia 

się przez całe życie”. 

Uwaga nieuwzględniona. 

Zapis jest integralną częścią 

misji dokumentu. 

6.  5.1, s.68. 

postulat "przebranżowienia 
branży uzdrowiskowej na 
tzw. srebrną gospodarkę, 

gdy właśnie to jest srebrna 
gospodarka:). Pod rozwagę 

readkcyjną. 

 

Uwaga nieuwzględniona. 

Kołobrzeg nie rozwinął 

jeszcze tego rodzaju 

specjalizacji w pełnym 

zakresie. 

7.  6.3, s. 103. 

Dodać: „oraz dążenie do 
niskoemisyjnych 

specjalistycznych pojazdów 
do odbioru odpadów.” 

Uwaga nieuwzględniona. 

Tego typu zadanie powinno 

być przedmiotem zapisów w 

strategii spółki zajmującej 

się odbiorem odpadów. 

8.  6.3, s. 104. 
Uzupełnić zapis o 

wspólnoty i spółdzielnie 
mieszkaniowe. 

Uwaga uwzględniona. 

 

Komentarze w mediach społecznościowych: 

„Myślę, że jest to ekscytująca perspektywa tego że będziemy mogli załatwiać wiele spraw 

poprzez jedną aplikację, kupić bilet MKS, opłacić to i tamto. Generalnie idziemy do przodu.” 

„Rewelacja, powiew świeżości.” 
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„Wszystko dąży do tego, by w przyszłości zarządzała nami sztuczna inteligencja. Jeśli 

zaczniemy zbierać informacje od mieszkańców, zaczniemy badać sposób ich oddziaływania 

na różne kwestie związane z funkcjonowaniem miasta, te informacje posłużą wtedy za bazę 

do budowania inteligentnego systemu, mogącego sugerować rozwiązania, bądź niezależnie 

podejmować "dobre" decyzje.” 

„KOŁOBRZEG I TAK SIE BARDZIEJ ROZWINIE PRZEZ DROGE S-6 oraz mikroklimat oraz 

dobra baza zabiegową i hotelowa. Teraz tylko dograć rozrywkę oraz atrakcje . Więcej rozmowy 

z przedsiębiorcami oraz większą reklama na Polskę i Europe .” 

„Miasto podzielone jest na pół Miasto oraz Uzdrowisko torami i to jest super . Ale dlaczego 

Miasto umiera po 20:00 po drugie zero rozrywki wszystkie kultura w amfiku nie może być 

reklamowana przez mobilne głośniki” 

„Nie jestem przekonany o potrzebie realizacji czegoś takiego. Co tutaj mamy w tym mieście 

do usmartowienia właściwie? Miałoby to sens gdyby zakazać wjazdu aut do strefy 

uzdrowiskowej. Zbudować duże parkingowce, tanie z darmową komunikacją w dowolne 

miejsce miasta. Obecnie auta tłoczą się w centrum i nad morzem. Zanieczyszczają powietrze. 

Ludzie posiadają po 2 auta. Brakuje miejsc do parkowania. Kiedyś za komuny mało kto miał 

auto ale komunikacja działała lepiej. Autobusy jeździły częściej. Nawet w latach 90tych można 

było kupić bilet miesięczny a teraz? Bardziej opłaca się własne auto na LPG. Autobusy wożą 

emerytów, którzy mają za darmo lub jeżdżą puste. Kupiono nowe autobusy i jeżdżą puste lub 

zatłoczone. Brak jest smarta w zarządzaniu komunikacją. Wg mnie to wygląda na to że ktoś 

napisał projekt, jest kasa z unii to trzeba brać a czy to ma sens to nie ma znaczenia. Tak jak 

te tablice na przystankach-pokazują że za godzinę będzie autobus. Unia dawała na wszystko 

to się zrobiło.” 

„Myślę, że bardzo dobrym rozwiązaniem byłoby redesignować aplikację dla mieszkańców, 

którą każdy mógłby mieć na swoim smartfonie, ale też zrobić desktopową wersję tejże 

aplikacji. Taka aplikacja miałaby na celu informowanie mieszkańców o aktualnych zadaniach 

tudzież np. o konsultacjach społecznych informowania, ile miejsc parkingowych jest 

dostępnych na każdym z parkingów miejskich. Ale też miejsce, gdzie, mieszkańcy mogliby 

zgłaszać uwagi bądź problemy, jak już ktoś wspomniał np. dziura w drodze, niedziałająca 

żarówka etc. 

Ale może w dalszej perspektywie, mogłaby być miejscem, gdzie mieszkańcy mogliby głosować 

nad różnymi aspektami, profil w takiej aplikacji mógłby być założony poprzez profil zaufany 

bądź na podstawie karty mieszkańca Kołobrzegu. Dla turystów taka aplikacja mogłaby być 

ograniczona.” 
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6. Podsumowanie konsultacji 

 

CO OSIĄGNĘLIŚMY DZIĘKI KONSULTACJOM? 

Przeprowadzone konsultacje – pozwoliły poznać opinie i odczucia mieszkańców i 

oczekiwania związane z funkcjonowaniem miasta.  

Łącznie w ramach konsultacji wpłynęło 8 uwag merytorycznych oraz inne uwagi 

dotyczące stylistyki dokumentu. Projekt „Smart City Miasta Kołobrzeg” został zaktualizowany 

o uwzględnione uwagi. Po zakończeniu prac dokument zostanie przekazany do realizacji.  

 


