
Kroczyce, dnia 21.01.2022 r. 

 
 

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji 
 

Projektu Strategii Rozwoju Gminy Kroczyce do roku 2030 
 

 
Projekt Strategii został poddany konsultacjom zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kroczyce z dnia 

11 marca 2021 r., numer 194/XXV/2021 w sprawie określenia szczegółowego trybu 

i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Kroczyce do roku 2030, w tym trybu 

konsultacji o którym mowa w art.6.ust.3. ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r., o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju oraz póź. uchwałą zmieniającą tj.: Uchwałą Rady Gminy Kroczyce 

z dnia 30 listopada 2021 r. nr 243/XXXII/2021 r. 

Konsultacje prowadzone były od dnia 8 grudnia 2021 r. do dnia 12 stycznia 2022 r. 

1. Opis wykorzystanych form konsultacji:  

 
 Konsultacje społeczne projektu Strategii były prowadzone poprzez umieszczenie 

projektu Strategii Rozwoju Gminy Kroczyce do roku 2030 w Biuletynie Informacji 

Publicznej w zakładce "Konsultacje społeczne", na stronie internetowej Gminy oraz 

poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kroczyce informacji 

o wyłożeniu projektu Strategii Rozwoju Gminy Kroczyce do roku 2030 do wglądu 

w siedzibie Urzędu Gminy Kroczyce.  

 Konsultacje z gminami sąsiednimi oraz związkami międzygminnymi prowadzone były 

poprzez wysłanie bezpośrednich korespondencji do adresatów którymi byli: 

- Gmina Irządze, 

- Gmina Pilica, 

- Gmina Zawiercie, 

- Gmina Ogrodzieniec, 

- Gmina Włodowice, 

- Gmina Niegowa, 

- Gmina Szczekociny,  

- Gmina Żarnowiec, 

- Związek Gmin Wiejskich RP,  

- Związek Gmin Jurajskich,  

- Śląski Związek Gmin i Powiatów, 

- Związek Subregionu Centralnego Województwa Śląskego. 

 Konsultacje z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej - 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, odbyły się również poprzez 

bezpośrednią korespondencję w formie tradycyjnej. 

  



2. Zestawienie zgłoszonych uwag: 

Konsultacje Społeczne W ramach prowadzonych konsultacji społecznych projektu 
Strategii mieszkańcy nie wnieśli uwag.  

Konsultacje z gminami 

sąsiednimi 

W przesłanej korespondencji żadna z sąsiadujących gmin nie 
wniosła uwag do projektu Strategii. 

Konsultacje ze związkami 

miedzygminnymi 

Podczas konsultacji projektu Strategii ze związkami 
międzygminnymi, których Gmina Kroczyce jest członkiem 
otrzymano uwagi od Związku Subregionu Centralnego 
Województwa Śląskiego. 

Po przeanalizowaniu treści przesłanych uwag autorzy 
opracowania podjęli decyzję o uwzględnieniu ich 
w projekcie Strategii. 

Dokonano zatem stosownych zmian w rozdziale 3.1 projektu 
Strategii (analiza SWOT aspekt gospodarczy oraz 
przestrzenny). 

Dodano w dokumencie pkt 2.8 - Współpraca Gminy z innymi 
jednostkami samorządu terytorialnego. 

 

Pozostałe związki międzygminne wymienione w poprzednim 
rozdziale dokumentu nie wniosły uwag do projektu 
Strategii. 

Konsultacje  
z właściwym dyrektorem 

regionalnego zarządu 
gospodarki wodnej 

Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie 

W odpowiedzi na skierowanie pismo z prośbą o opinię 
projektu Strategii Przedsiębiorstwo Państwowe Wody 
Polskie wniosło łącznie 4 uwagi. 

Autorzy opracowania uwzględnili treści przesłanych uwag 
w projekcie Strategii tj.: 

Uwaga nr 1  

W odpowiedzi na uwagę w rozdz.6.4 projektu Strategii 
wymieniono dokumenty planistyczne o kórych mowa w art. 
315 pkt. 1-3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.- Prawo wodne. 

Uwaga nr 2 

Zgodnie z pierwszą częścią uwagi rozszerzono opis kierunku 
działań K.C.III.3.1 przypisanego do celu C.III.3. 

Dodatkowo odnosząc się do dalszej części uwagi rozszerzono 
zapisy w rozdz.6.4 rekomendujące wprowadzanie w nowo 
przyjmowanych MPZP zapisów w zakresie zwiększenia 
retencji wodnej na terenie Gminy. 

Uwaga nr 3  

Uwagę nr 3 autorzy opracowania potraktowali jako 
informacyjną. Nie wygenerowała ona konieczności zmian z 
projekcie Strategii. W projekcie dokumentu znalazły się 
bowiem kierunki przyszłych działań w sektorze wodno-
ściekowym. 

Uwaga nr 4  

Zgodnie z uwagą autorzy opracowania rozszerzyli zapisy 
pkt. 6.4 Strategii o informacje dotyczące konieczności 
uwzględnienia w planowaniu przestrzennym (przyjmowane 



MPZP) ograniczeń wynikających z występowania na terenie 
Gminy terenów szczególnie zagrożonych powodzią. 

Dodatkowe zmiany będące 
konsekwencją przesłanych 

uwag  

Zmiana nr 1 

Po ponownej analizie rozdziału 6.4  dodano zapis o 
potrzebie zgodności planowania przestrzennego w gminie z 
zapisami obowiązującego dokumentu planistycznego dla 
terenu województwa śląskiego tj. Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ (przyjętego 
uchwałą nr V / 26 / 2 / 2016 Sejmiku Województwa 
Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r.). 

Zmiana nr 2 

W rozdziale 6.4 dodano również informacje o ustaleniach i 
rekomendacjach w zakresie kształtowania i prowadzenia 
polityki przestrzennej w województwie śląskim określonych w 
strategii rozwoju województwa. 

 
Z treścią przesłanych w ramach konsultacji społecznych uwag można zapoznać się 

w siedzibie Urzędu Gminy Kroczyce w pokoju nr 16. 

 
3. Wskazanie kwestii wymagających dalszych uzgodnień: 

 
Projekt Strategii Rozwoju Gminy Kroczyce do roku 2030 zostanie przedłożony do 

zaopiniowania przez zarząd województwa śląskiego zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym. 

Kolejnym etapem uzgodnień będzie złożenie wniosków do Reginalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska z siedzibą w Karowicach oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego o odstąpienie od konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko Projekt Strategii Rozwoju Gminy Kroczyce do roku 2030. 

 
 

 
 
 

Grupa Doradcza Altima  Wójt Gmina Kroczyce 
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