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Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Świerczów 

na lata 2021-2030 

 

Wójt Gminy Świerczów informuje o zakończeniu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju 

Gminy Świerczów na lata 2021-2030.  

Konsultacje prowadzone były na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 6 ust. 3 ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) oraz w związku z Uchwałą Nr XI/82/2019 Rady Gminy Świerczów 

z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami 

Gminy Świerczów i Uchwałą Nr XXVII/281/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 25 listopada 2021 r. 

w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania „Strategii Rozwoju Gminy 

Świerczów na lata 2021-2030” oraz trybu konsultacji społecznych, zmienionej Uchwałą Nr XXXI/339/2022 

z dnia 28 kwietnia 2022 r.. 

Uwagi i opinie do dokumentu Strategii zbierane były w terminie od 5 maja 2022 r. do 10 czerwca 2022 r. 

Konsultacje przeprowadzone były się w następujących formach:  

1) w formie pisemnej poprzez formularz konsultacyjny. Wypełniony i podpisany formularz uwag wraz 

z podpisaną klauzulą informacyjną o ochronie danych osobowych należało:  

a) przesłać na adres mailowy: ug@swierczow.pl  

b) przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Świerczowie, ul. Brzeska 17, 46-112 Świerczów  

c) dostarczyć do sekretariatu Urzędu Gminy Świerczów (mała sala budynku GOK).  

2) w formie ustnej lub pisemnej podczas spotkania konsultacyjnego, które odbyło się w dniu 2 czerwca 2022r. 

w godz. 16.00-18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Świerczowie.  

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Świerczów na lata 2021-2030 w okresie konsultacji dostępny był 

w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świerczów, w serwisie internetowym Gminy Świerczów 

www.swierczow.pl oraz w Urzędzie Gminy Świerczów w godzinach pracy urzędu gminy.  

Równolegle do konsultacji społecznych Wójt Gminy Świerczów wystąpił z prośbą o opinię nt. projektu 

Strategii Rozwoju Gminy Świerczów na lata 2021-2030 do sąsiednich gmin, Stowarzyszenia Rybacka 

Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna”, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Stobrawski Zielony 

Szlak”, Stowarzyszenia Subregion Północny Opolszczyzny oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie.  

 

Ponadto projekt Strategii Rozwoju Gminy Świerczów na lata 2021-2030 poddany został opiniowaniu przez 

Zarząd Województwa Opolskiego (opinia pozytywna).  
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W trakcie trwania konsultacji wpłynęły następujące wnioski i uwagi: 

Lp. Zgłoszona uwaga 
Podmiot/ osoba 

zgłaszająca uwagę 
Odniesienie się do uwagi 

1. W Strategii wspomniane jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania Stobrawski Szlak tylko w tym miejscu jako 

organizacja zaangażowana w realizację Strategii. Warto 

wspomnieć o działaniach LGD na rzecz mieszkańców gminy 

Świerczów, które przyczyniają się do rozwoju gminy.  

 

Lokalna Grupa 

Działania 

Stobrawski Szlak 

Rozwinięto zapisy odnoszące się do Lokalnej Grupa Działania 

Stobrawski Szlak. 

 

Dodano treść w podsumowaniu diagnozy: „Gmina Świerczów 

jest członkiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

Stobrawski Zielony Szlak od ponad 15 lat. LGD prowadzi wiele 

działań animacyjnych na rzecz społeczności lokalnej, m. in. 

stoiska promocyjno-informacyjne na rożnych wydarzeniach, 

np. dożynkach, festynach. Mieszkańcy mogą korzystać ze 

środków finansowych w ramach Programu LEADER, m. in. na 

podejmowanie działalności gospodarczej, rozwój istniejących 

już firm. Organizacje pozarządowe oraz podmioty publiczne 

mogą korzystać z funduszy LGD, w tym na rozwój 

infrastruktury.” 

 

Ponadto wskazano LGD jako podmiot wspierający realizację 

wybranych priorytetów Strategii, w tym: Priorytetu 3.2. Gmina 

przyjazna dla przedsiębiorców, Priorytetu 2.3. Zielona 

i aktywna turystyka oraz Priorytetu 1.2. Aktywni mieszkańcy. 

2. Proponuje się wpisać pełną nazwę strategii rozwoju 

województwa w brzmieniu „Strategia Rozwoju 

Województwa Opolskiego Opolskie 2030”. 

Zarząd 

Województwa 

Opolskiego 

Ujednolicono zapis nazwy strategii województwa w całym 

dokumencie.  

3. Zgodnie z art. 166. ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 

2021 r. poz. 2233 ze zm.) w celu zapewnienia ochrony 

ludności i mienia przed powodzią, obszary szczególnego 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Dokonano stosownych uzupełnień tekstu w rozdziale 6. 

MODEL STRUKTURY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ 

GMINY.  
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Lp. Zgłoszona uwaga 
Podmiot/ osoba 

zgłaszająca uwagę 
Odniesienie się do uwagi 

zagrożenia powodzią uwzględnia się m. in. w strategii 

rozwoju gminy. Po analizie nadesłanej dokumentacji należy 

stwierdzić, że nie zawiera ona informacji na temat szczególne 

zagrożenia powodzią. Opracowanie nie zawiera grafiki 

poglądowej obrazującej zasięgi obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią Q1%, Q10% dla gminy Świerczów, 

ponadto część tekstowa przesłanego dokumentu nie zawiera 

informacji o obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. 

Wobec powyższego, mają na uwadze zapis art. 163 ust. 1 

ustawy Prawo wodne, w myśl którego ochrona przed 

powodzią jest zadaniem m. in. organów administracji 

samorządowej oraz biorąc pod uwagę zapis art. 7 ust. 1 

ustawy o samorządzie gminnym, precyzujący, że do zadań 

własnych gminy należą m. in. zagadnienia porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony 

przeciwpowodziowej, w przedłożonym dokumencie należy 

dokonać stosownych uzupełnień, zarówno w części 

tekstowej, jak i części graficznej.  

Polskie, 

Regionalny Zarząd 

Gospodarki 

Wodnej w 

Gliwicach  

4.  Brak informacji w Strategii, iż na podstawie aktualnie 

obowiązujących map zagrożenia powodziowego (MZP) i map 

ryzyka powodziowego (MRP), ustalono, że w granicach 

administracyjnych gminy występują obszary szczególnego 

zagrożenia powodzią. 

 

 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie, 

Regionalny Zarząd 

Gospodarki 

Wodnej we 

Wrocławiu 

Dokonano stosownych uzupełnień tekstu w rozdziale 6. 

MODEL STRUKTURY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ 

GMINY.  
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Lp. Zgłoszona uwaga 
Podmiot/ osoba 

zgłaszająca uwagę 
Odniesienie się do uwagi 

5. W przedłożonym projekcie Strategii nie odniesiono się do 

ustaleń wynikających ze strategicznego dokumentu 

służącemu właściwemu zarządzaniu ryzykiem, tj. Planu 

Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (PZRP). W 

rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 

r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem 

powodziowym dla dorzecza Odry (Dz. U. poz. 1938) zostały 

zidentyfikowane główne cele zarządzania ryzykiem 

powodziowym.  

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie, Regionalny 

Zarząd Gospodarki 

Wodnej we 

Wrocławiu 

Dokonano stosownych uzupełnień tekstu w rozdziale 6. 

MODEL STRUKTURY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ 

GMINY. 

6. W Strategii nie odniesiono się do Planów gospodarowania 

wodami na obszarach dorzeczy. W projekcie Strategii 

powinny znaleźć się informacje na temat: 

 jednolitych części wód powierzchniowych (jcwp) 

oraz jednolitych części wód podziemnych (jcwpd) 

wydzielonych w granicach gminy (nazwa, status 

jcwp, informacje o stanie jcwp i jcwpd oraz 

przypisane im cele środowiskowe), 

 działań przypisanych poszczególnym jcwp i jcwpd w 

aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego kraju 

(aPWŚK) oraz o stanie realizacji tych działań. 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie, Regionalny 

Zarząd Gospodarki 

Wodnej we 

Wrocławiu 

Dokonano stosownych uzupełnień tekstu w rozdziale 6. 

MODEL STRUKTURY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ 

GMINY.  

7. W Strategii należy odnieść się do dokumentu o strategicznym 

znaczeniu, do którego będą odnosiły się wszystkie 

późniejsze, konkretne działania minimalizujące skutki suszy, 

podejmowane zarówno przez organy administracji rządowej, 

jak i samorządy, a mianowicie Plan Przeciwdziałania Skutkom 

Suszy (PPSS) na lata 2021-2027 – przyjętego na mocy 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 w 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie, 

Regionalny Zarząd 

Gospodarki 

Dokonano stosownych uzupełnień tekstu w rozdziale 6. 

MODEL STRUKTURY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ 

GMINY.  

 

Jednocześnie wyjaśniamy, iż w Strategii jest zapis kierunkowy 

o treści: 2.1.5. Wspieranie i realizacja działań mających na celu 
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Lp. Zgłoszona uwaga 
Podmiot/ osoba 

zgłaszająca uwagę 
Odniesienie się do uwagi 

sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy 

(Dz.U.2021 poz. 1615). Szczegółowe informacje dotyczące 

Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy można znaleźć na 

stronie internetowej: www.stopsuszy.pl.   

Proponuje się ująć następujące działania: 

 Podjęcie działań mających na celu zwiększenie 

retencji wodnej na terenach rolniczych, leśnych i 

zurbanizowanych poprzez: prawidłowe użytkowanie 

rolnicze gleb, retencjonowanie wody w już 

istniejących zbiornikach i rowach oraz zachęcenia do 

wykonywania nowych zbiorników wodnych.  

Wodnej we 

Wrocławiu 

zwiększanie retencji wodnej, w tym na terenach rolniczych, 

leśnych i zurbanizowanych. 

Zakres interwencji wpisuje się w proponowane działania.  

8.  W Strategii zabrakło zapisów wskazujących na rozwój 

fotowoltaiki.  

Uczestnik 

spotkania 

konsultacyjnego  

Zagadnienie odnoszące się do rozwoju odnawialnych źródeł 

energii zawarte są w działaniu 2.2.4. Rozwijanie potencjału 

odnawialnych źródeł energii, w tym na potrzeby 

energetyczne gminy. 

 

Jednocześnie dokonano rozwinięcia ww. zapisu, który 

przybrał następującą treść: 

2.2.4. Rozwijanie potencjału odnawialnych źródeł energii, 

m.in. fotowoltaiki, w tym na potrzeby energetyczne gminy. 

 

 



6 
 

Mając na uwadze ww. uwagi, dokonano stosownych zmian w treści projektu Strategii 

Rozwoju Gminy Świerczów na lata 2021-2030 

Wójt Gminy Świerczów 

      Barbara Bednarz 

  

 

 

 


