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Strony połączenia:

-Miasto Zielona Góra

-Gmina Zielona Góra

współuczestnicy

-Powiat Zielona Góra

      -      Województwo Lubuskie

      Miasto Zielona Góra od  1 stycznia 2015 roku



Obszar i ludność

• Miasto Zielona Góra – to gmina miejska na 
prawach powiatu. 

• Gmina Zielona Góra – to gmina wiejska, składająca 
się z 17 sołectw, w tym 10 bezpośrednio 
graniczących z Zieloną Górą. 

• Miasto Zielona Góra liczy ok. 119 000 
mieszkańców i obejmuje powierzchnię 58,34 km kw.

• Gmina Zielona Góra liczy ok. 19 000 mieszkańców 
i obejmuje powierzchnię 220,45 km kw.



Dzisiejsza Zielona Góra zalicza się do 
najbardziej zagęszczonych miast w Polsce. Gdy 
odliczymy lasy, które zajmują ok. 50 proc. 
powierzchni miasta, to okaże się, że na 1 km2 

mieszka 3.665 osób. Oznacza to, że możliwości 
obszarowe miasta zostały prawie całkowicie 
wykorzystane.



O „plusach” było zawsze, jakie trudności?
• Terytorialna rozległość nowego miasta.

• Zmiana charakteru miejscowości gminy z wiejskiego na 
miejski (chodzi o następstwa prawne). 

• Reprezentacja mieszkańców gminy w radzie miasta 
(koncepcja rady dzielnicy Nowe Miasto).

• Zachowanie własnego dorobku gospodarczego, 
społecznego i z obszaru kultury.

• Uzyskanie po połączeniu spójnej struktury 
funkcjonalno-przestrzennej. 
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TRWAŁOŚĆ WARUNKÓW POŁĄCZENIA

Przedłożono pod społeczną dyskusję: 

• Koncepcję połączenia Miasta i Gminy Zielona Góra. 

• Założenia Kontraktu Zielonogórskiego. 

• Projekt Kontraktu Zielonogórskiego. 

• Kontrakt Zielonogórski został przyjęty 

jako załącznik do deklaracji Rady Miasta

nr LXVI.1.2014, przyjętej 6 maja 2014 r.



Działania w toku:

Integracja zadań urzędów (13 zespołów) ds.:
1.Finansów publicznych.

2.Organizacji pracy urzędu.

3.Bezpieczeństwa.

4.Środków europejskich.

5.Inwestycji i zarządzania drogami.

6.Gospodarki komunalnej.

7.Rozwoju miasta.

8.Gospodarowania nieruchomościami. 



c.d. 

  9. Pomocy społecznej i wspierania rodziny.

10. Infrastruktury społecznej (m.in. oświata). 

11. Obywatelskich (m.in. ewidencja, dowody).

12. Działalności gospodarczej.

13. Kultury i sportu. 



Dzielnica Nowe Miasto

• Zespół ds. utworzenia dzielnicy (po 4 radnych obu 
rad). 

• Praca nad założeniami, koncepcją, kompetencjami 
i sposobem wyłonienia. 

• Zmiana statutu miasta i powołanie przez nową 
radę dzielnicy Nowe Miasto. 





Korekta planów i strategii

Rozwój Zielonej Góry oraz wzmocnienie roli miasta 
jako kluczowego ośrodka rozwoju społeczno-
gospodarczego o znaczeniu regionalnym i 
ponadregionalnym wynika z polityki państwa, 
województwa oraz miasta, co ma odzwierciedlenie w 
obowiązujących dokumentach i strategiach rozwoju 
oraz zagospodarowania przestrzennego. 



Podstawowymi dokumentami krajowymi i 
wojewódzkimi w tym zakresie są: 

– Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania 
Kraju do 2030 roku, 

– Strategia Rozwoju Kraju do 2020 roku, 

– Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-
2010: Regiony. Miasta. Obszary Wiejskie, 

– Strategia Rozwoju Polski Zachodniej do 2020 
roku, 

– Polska Zachodnia według Strategii UE Europa 
2020,



- Plan Zagospodarowania Przestrzennego  
Województwa  Lubuskiego,
- Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 
do 2020 roku, 
- Studium Przestrzennego Zagospodarowania 
Zielonej Góry, 
- Strategia Rozwoju Zielonej Góry 2012-2020, 
- Studium Przestrzennego Zagospodarowania 
Gminy Zielona Góra, 
- Strategia Rozwoju Gminy Zielona Góra do 2014 
roku. 



W koncepcjach przestrzennego zagospodarowania i 
strategiach rozwoju kraju, Polski Zachodniej 
i Województwa Lubuskiego uwzględnia się dążenia 
Zielonej Góry do pełnienia kluczowej roli w tym regionie 
Polski, funkcjonalnie powiązanego z Gorzowem 
Wielkopolskim i sąsiednimi miastami metropolitalnymi w 
Polsce: Wrocławiem i  Poznaniem oraz po niemieckiej 
stronie granicy z Cottbus. 



Efekt połączenia

Połączenie jest najszybszą drogą do wzrostu 
przestrzennego i demograficznego potencjału miasta, 
oddziaływującego na cały lubuski region oraz 
powstanie silnego aglomeracyjnego ośrodka średniej 
wielkości. 



Wzmocnienia potencjału Zielonej Góry wpisuje się w 
politykę Unii Europejskiej w stosunku do 
europejskich obszarów aglomeracyjnych i 
metropolitalnych. W perspektywie finansowej UE na 
lata 2014-2020 powstał specjalny program 
finansowania 300 europejskich metropolii, w tym 18 
polskich miast.  

(Transport publiczny, obwodnica południowa, 
termomodernizacja, nowe strefy gospodarcze – 
kilkaset milionów złotych).



Zadania z powiatu Zielona Góra
 
Miasto na prawach powiatu Zielona Góra przejmie do 
realizacji wszystkie funkcje związane z bieżącym 
wykonywaniem przez Powiat Zielonogórski zadań na 
obszarze dzisiejszej Gminy Zielona Góra i 
funkcjonowaniem na nim lokalnej społeczności m.in. w 
zakresie pomocy społecznej, działalności kulturalnej, 
edukacyjnej, opieki wychowawczej oraz przedszkolnej. 

Miasto przejmie realizację zadań inwestycyjnych 
związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, 
zadania poprawiające układ komunikacyjny i inne – 
poprawiające codzienne życie mieszkańców. 



Zadania z zakresu administracji rządowej

Nie będzie ujemnych skutków finansowych w realizacji 
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, 
bowiem nie zmieni się wysokości dotacji na te zadania w 
budżecie województwa. 

Zmienią się jedynie kierunki podziału dotacji na jednostki 
samorządu terytorialnego. 

Zielona Góra jako miasto i powiat przejmując od Powiatu 
Zielonogórskiego zadania wobec Gminy Zielona Góra 
otrzyma odpowiednio wyższą dotację. 



Drogi na terenie dzisiejszej gminy 

*   Na terenie Gminy Zielona Góra znajdują się drogi 
wojewódzkie, powiatowe i gminne. 
*    Miasto Zielona Góra na prawach powiatu, przejmie 
od Powiatu Ziemskiego Zielona Góra wszystkie 
zobowiązania wobec infrastruktury drogowej, które 
dotychczas nie znajdowały się w kompetencjach Gminy 
Zielona Góra. 
*   Stworzy to szanse na znacznie większe niż dotychczas 
inwestycje drogowe na terenie obecnej Gminy Zielona 
Góra. 
*  Będą mogły one być finansowane z funduszy 
własnych, środków finansowych UE oraz tzw. bonusa 
finansowego za zgodne połączenie miasta z gminą. 



Drogi w miejscowościach dzisiejszej gminy

*    Po 1 stycznia 2015 roku będą większe możliwości 
poprawienia stanu dróg wewnętrznych w poszczególnych 
miejscowościach, za stan których obecnie odpowiada 
Gmina Zielona Góra. 
*    Można będzie na ten cel przeznaczyć m.in. około 100 
mln złotych należnych w ciągu 5 lat z Ministerstwa 
Finansów za zgodne połączenie miasta z gminą. 



Zintegrowanie sieci  i budowa nowych dróg rowerowych 
na połączonym obszarze 

Została już zaplanowana budowa w latach 2015-2018 
dróg rowerowych przy drogach wojewódzkich i 
powiatowych łącząca: Zieloną Górę, Zawadę i Cigacice; 
Zieloną Górę, Ochlę, Kiełpin, Drzonków i Raculę oraz 
Zieloną Górę z Zatoniem. 



MZK

Integracja komunikacji publicznej w obrębie dzisiejszej 
Gminy Zielona Góra i skomunikowanie poszczególnych 
miejscowości z Miastem Zielona Góra. Mieszkańcy 
obecnej Gminy Zielona Góra już znaleźli się w miejskiej 
strefie biletowej i w związku z tym ich ceny biletów 
jednorazowych i miesięcznych zostały obniżone i 
zrównane ze stawkami obowiązującymi w mieście. 
Gwarantuje to Uchwała Rady Miasta z 26 listopada 2013 
roku.



Sieci wodno-kanalizacyjne

Realizacja  za kwotę 110 mln zł  II etapu budowy sieci 
wodno-kanalizacyjnej w miejscowościach Racula i 
Drzonków (do końca października 2015 roku) oraz za 
kwotę 67 mln zł III etapu inwestycji w miejscowościach 
Zawada, Krępa i Łężyca. W latach 2015-2018 
wybudowana zostanie sieć kanalizacyjna w 
miejscowościach Ochla i Zatonie za kwotę 24,5 mln zł.  



Polityka ekologiczna

Aktualizacja problemów związanych z ochroną 
środowiska, takich jak: gospodarka wodno-ściekowa, 
gospodarka odpadami, ochrona powietrza, procesy 
inwestycyjne związane z przedsięwzięciami mogącymi 
znacząco oddziaływać na środowisko. Otwierają się 
możliwości bardziej skutecznych działań w zakresie 
kompleksowej regulacji stosunków wodnych oraz 
zorganizowania skutecznego systemu zagospodarowania 
odpadów, przy wykorzystaniu nowoczesnych 
technologii.



c.d.

Zmiana granic stworzy możliwości prowadzenia spójnej 
polityki przestrzennej w zakresie zachowania korytarzy 
ekologicznych i stref ochronnych wokół dzisiejszego 
miasta. 



Rolnictwo

Zmiana statusu miejscowości Gminy Zielona Góra z 
wiejskiego na miejski może przynieść straty finansowe 
dla pewnej grupy producentów i uszczuplenie środków 
unijnych pozyskiwanych w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ale 
dopiero po 2017 roku. 

Po 2017 roku rolnicy nie będą mogli korzystać z 
dopłat do obszarów o trudnych warunkach 
gospodarowania (ONW). 



Powiększenie obszaru miasta usunie zagrożenia i 
bariery rozwojowe, zależne od  potencjału 
terytorialnego. 

Będzie także sprzyjać  uwolnieniu możliwości 
zagospodarowania znacznych obszarów 
dzisiejszej gminy wiejskiej pod funkcje 
miastotwórcze.



Co wynika z analizy dokumentów Studium 
Przestrzennego Zagospodarowania Zielonej Góry i 
Studium Przestrzennego Zagospodarowania Gminy 
Zielona Góra?
1.Możliwe jest uzyskanie po połączeniu spójnej 
struktury funkcjonalno-przestrzennej, jednak głównie z 
udziałem dzisiejszej Zielonej Góry i miejscowości 
okalających miasto.
2.W odniesieniu do miejscowości peryferyjnych wobec 
dzisiejszej Zielonej Góry będzie występować spójność 
ograniczona, z akcentem na wątpliwą.  
Wyzwanie: właściwe wykorzystanie warunków do 
uzyskania przyjaznej ludziom wielofunkcyjnej i dobrze 
zorganizowanej przestrzeni. 

 



*   Przestrzeni brakowało zwłaszcza Zielonej Górze co 
ograniczało jej  rozwój. 
*     Przy starych granicach administracyjnego podziału nie 
było możliwości uzyskania jednolitej struktury 
funkcjonalno-przestrzennej i spójnego zagospodarowania 
zwłaszcza obszarów granicznych miasta i gminy. 
*   Z punktu widzenia miasta obszar graniczny to 
miejscowości przylegające do Zielonej Góry.
*     Jak dotąd była różnica interesów np. w odniesieniu do 
Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w 
Nowym Kisielinie.



Połączenie miasta z gminą otworzyło możliwość 
wytworzenia właściwych powiązań przestrzennych i 
prowadzenia jednolitej polityki przestrzennej. 

Pozwoli to w szczególności na harmonijny i logiczny 
rozwój terenów inwestycyjnych, mieszkaniowych i 
rekreacyjnych, z uwzględnieniem ochrony krajobrazu 
przed bezplanową zabudową. 

Wyzwanie: 
Ochrona części obecnej Gminy Zielona Góra najbardziej 
przydatnej dla produkcji rolniczej. 



*    Połączenie miasta z gminą  stworzyło przed Zieloną 
Górą możliwość przekształcenia struktury funkcjonalno-
przestrzennej służącej podniesieniu rangi miasta, poprzez 
uzyskanie dodatkowych przestrzeni dla różnorodnych 
funkcji. 

*     Pojawią się możliwości zagospodarowania terenu w 
dostosowaniu do lokalnych uwarunkowań w zakresie 
fizjografii, walorów przyrodniczych i kulturowych. 

*    Większa niż dotychczas będzie możliwość korekty 
miejscowego układu komunikacyjnego, a także pojawią się 
nowe możliwości dla tworzenia enklaw zieleni, rekreacji, 
usług i niskiej zabudowy mieszkaniowej.



*    Nie przewiduje się natychmiastowej zmiany lub 
głębszej korekty Studiów Przestrzennego 
Zagospodarowania Miasta Zielona Góra i Gminy Zielona 
Góra. 

*    Wręcz przeciwnie dotychczasowe ustalenia i plany 
zostaną uszanowane, a ich zmiana może nastąpić jedynie 
w warunkach akceptacji lokalnych społeczności, 
zwłaszcza zebrań mieszkańców wsi. 

*    Nowe, uwzględniające zmienioną sytuację 
terytorialną, Studium Przestrzennego Zagospodarowania 
Zielonej Góry, powinna opracować nowa Rada Miasta. 



*    Podobnie zachowana będzie ciągłość realizacji 
zadań zapisanych w Strategii Rozwoju Zielonej Góry 
2012-2020 i w Strategii Rozwoju Gminy Zielona Góra 
do 2014 roku. 

*    Ewentualna korekta Strategii powinna wynikać 
jedynie z uwarunkowań związanych ze wzrostem 
potencjału terytorialnego i społecznego połączonych 
samorządów. 

*    Wspólną dla połączonych samorządów Strategię 
opracuje nowa Rada Miasta. 



Wyłonienie władz miasta w 2015 roku

• Wybory rady miasta i prezydenta.

• Zmiany w statucie Zielonej Góry. 



WYKONANIE  FUNDUSZU  
INTEGRACYJNEGO

/po 3 mln za 2013 i 2014 rok/
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UCHWAŁA RADY MIASTA
 NR LVII.485.2013

Z 15 LISTOPADA 2013 R.

100 MLN ZŁ 
DLA GMINY
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FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

Z kwoty 100 mln zł zostanie wydzielone  
10%, tj. ok. 10 mln złotych, które będą dodatkowym 
wsparciem finansowym dla 9 najmniejszych sołectw 
dzisiejszej gminy Zielona Góra (tzw. Fundusz 
Solidarnościowy): Barcikowice, Jany, 
Jarogniewice, Jeleniów, Kiełpin, Krępa, Ługowo, 
Sucha, Zatonie. 
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OBWODNICA POŁUDNIOWA



       Miasto + gmina                    ułóżmy to jeszcze lepiej

NOWA STREFA PRZEMYSŁOWA
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