
Gorzyce, 20.09.2022 r.  

 

 

SPRAWOZDANIE 

z przebiegu i wyników konsultacji projektu Strategii Rozwoju 

Gminy Gorzyce do 2030 roku 

 

Podstawa prawna:  art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o 

zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 z 

późn. zm.) 

 

Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce trwały od 

9.08.2022 r. do 12.09.2022 r. zgodnie z Ogłoszeniem z dnia  9.08.2022 r. 

Wójta Gminy Gorzyce o konsultacjach społecznych projektu Strategii 

Rozwoju Gminy Gorzyce do 2030 roku. 

Zaproszenie do udziału w konsultacjach projektu umieszczono:  

• na stronie internetowej Urzędu Gminy Gorzyce www.gorzyce.pl, 

• w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gorzyce, 

• na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gorzyce. 

 

Uwagi można było zgłaszać pisemnie na adres: Gmina Gorzyce, ul. 

Kościelna 15, 44-350 Gorzyce lub elektronicznie na adres e-mail: 

gorzyce@gorzyce.pl . Projekt Strategii został zamieszczony w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Gorzycach.  

 

Pisma z prośbą o zaopiniowanie  projektu Strategii skierowano do gmin 

ościennych, Zarządu Województwa Śląskiego, Dyrektora Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie, Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry- Euroregionu Silesia, 

Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa 

Śląskiego oraz Stowarzyszenia LGD Morawskie Wrota .  



 

 W toku konsultacji właściwy Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej pismem nr GL.RZP.800.26.2022.JT z dnia 9.09.2022 r. wskazał na 

obowiązek zgodnie z art. 326 ust.1  ustawy  z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo 

wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm) uwzględnienia ustaleń  

zawartych w dokumentach planistycznych, o których mowa w art. 315 pkt 

1-3 oraz uwzględnienia obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, 

zgodnie z art.  166 ust.1 pkt 1 w/w ustawy co zostało uwzględnione  w 

ostatecznym projekcie strategii. 

 

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce do 2030 roku został pozytywnie 

zaopiniowany przez Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego, Wójta 

Gminy Mszana, Wójta Gminy Godów oraz przez Stowarzyszenie LGD 

Morawskie Wrota. Pozostałe gminy nie wniosły uwag do projektu 

dokumentu. 

 

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1557/359/VI/2022 z dnia 

31.08.2022 r. zaopiniował pozytywnie sposób uwzględnienia ustaleń i 

rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki 

przestrzennej w województwie, określonych w Strategii Rozwoju 

Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” w projekcie Strategii Rozwoju 

Gminy Gorzyce do 2030 roku. 

 

W związku z  dokonaniem uzgodnień z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 

Środowiska oraz ze Śląskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem 

Sanitarnym podjęto decyzję o odstąpieniu od przeprowadzania 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 48  

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 

1029 z późn. zm.) . Z uzgodnieniami w tej sprawie można zapoznać się na 

stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gorzyce.  

 



Poniżej przedstawiono wniesione do Projektu Strategii Rozwoju Gminy 

Gorzyce do 2030 roku uwagi wraz z odniesieniem . 

 

Uwaga Zgłaszający Sposób 

uwzględnienia 

- zgodnie z art. 326 ust. 1 

ustawy Prawo wodne  

należy uwzględnić ustalenia 

zawarte w dokumentach 

planistycznych o których 

mowa w art. 315  pkt.1-3, 

- zgodnie z art. 166 ust. 1 

pkt 1 ustawy Prawo Wodne 

należy uwzględnić obszary 

szczególnego zagrożenia 

powodzią 

Państwowe 

Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie 

Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej w 

Gliwicach 

W  projekcie Strategii 

Rozwoju Gminy 

Gorzyce do 2030 roku 

uwzględniono 

wskazane w piśmie 

uwagi. Wprowadzono 

rozdział " Kluczowe 

uwarunkowania 

środowiskowe " (str. 

19 projektu Strategii) 

gdzie uwzględniono 

ustalenia wynikające z 

dokumentów 

planistycznych o 

których mowa w art. 

313 pkt 1-3 ustawy z 

dnia 20 lipca 2017 r. - 

Prawo Wodne ( Dz. U. 

z 2021 r. poz. 2233 ze 

zm.) oraz obszary 

szczególnego 

zagrożenia powodzią 

zgodnie z art. 166 ust. 

1 pkt 1 w/w ustawy. 

 

 

 

 



 

Innych uwag do dokumentu nie wniesiono. Ostateczne redakcyjne ujęcie i 

treść zmian będzie uzależniona od ogólnego kontekstu i zmian w całości 

dokumentu.  

 

Z up. Wójta Gminy 

Sekretarz Gminy 

Maria Władarz



 


