
Kroczyce, dnia 17.03.2022 r. 
 
 

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji 
 

Projektu Strategii Rozwoju Gminy Kroczyce do roku 2030 
 

Uzupełnienie 
 

 
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. 

W dniu 21.01.2022 roku, zostało opracowane sprawozdanie z przebiegu i wynikow konsultacji 

Projektu Strategii Rozwoju Gminy Kroczyce do roku 2030. W pkt. 3 przedmiotowego 

sprawozdania wskazano, iż Projekt Strategii Rozwoju Gminy Kroczyce do roku 2030 zostanie 

przedłożony do zaopiniowania przez Zarząd Województwa Śląskiego zgodnie z art. 10f ust. 3 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 

1372 z późn. zm.). 

Kolejnym etapem uzgodnień będzie złożenie wniosków do Reginalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska z siedzibą w Karowicach oraz Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego z siedzibą w Katowicach o odstąpienie od konieczności przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Projekt Strategii Rozwoju Gminy Kroczyce do 

roku 2030. 

Obecnie dokonuje się uzupełnienia informacji zawartych w sprawozdaniu w zakresie 

zaopiniowania Projektu Strategii Rozwoju Gminy Kroczyce do roku 2030 przez Zarząd 

Województwa Śląsiego oraz uzgodnienia w zakresie odstąpienia od konieczności 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Projektu Strategii. 

1. Opinia Zarządu Województwa Śląskiego dotycząca sposobu 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 Kroczyce do roku 2030 

Uchwałą nr 115/307/VI/2022 Zarząd Województwa Śląskiego z dnia 04.02.2022 r., pozytywnie 

zaopiniował z uwagami sposobu 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 Kroczyce do roku 

2030. 



W uzasadnieniu do wydanej opnii wskazano,iż: 

 Projekt Strategii Rozwoju Gminy Kroczyce do roku 2030 uwzględnia ustalenia zawarte w 

celach, kierunkach działań i przedsięwzięciach Strategii Rozwoju Województwa 

Śląskiego „Śląskie 2030” w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej.  

 Projekt dokumentu uwzględnia częściowo zapisy dotyczące regionalnych Obszarów 

Strategicznej Interwencji (OSI) zidentyfikowanych w Strategii Rozwoju Województwa 

Śląskiego „Śląskie 2030”. Przedstawione w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Kroczyce 

do roku 2030, regionalne OSI wymagają uzupełnienia o OSI gminy z problemami 

środowiskowymi w zakresie jakości powietrza. Ponadto regionalne OSI wymagają 

uzupełnienia poprzez wskazanie, jak kierunki działań dedykowane określonym OSI, 

wskazane w rozdziale 7. Przedsięwzięcia i terytorialny wymiar interwencji Strategii 

Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030”, realizowane są przez zapisy projektu 

strategii rozwoju gminy (np. w ramach celów i kierunków działań). 

W związku z przesłaną uwagą dotyczącą konieczności uzupełnienia Projektu strategii (jak wyżej), 

w rozdziale 7 Projektu strategii dokonano uzupełnień o: 

− OSI gminy z problemami środowiskowymi w zakresie jakości powietrza, 

− kierunki działań dedykowane określonym OSI które realizowane są przez zapisy 

projektu strategii rozwoju gminy (w ramach celów i kierunków działań 

zdefiniowanych w projekcie strategii). 

2. Uzgodnienia w zakresie odstąpienia od konieczności przeprowadzenia strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko Projektu Strategii Rozwoju Gminy Kroczyce do roku 

2030 

Na podstawie art.48 ust.1 w związku z art. 57 ust.1 pkt. 2 oraz art. 58 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 

października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 

r. poz. 247, 784, 922, 1211, 1551, 1718) wystąpiono odpowiednio do Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego z siedzibą w Katowicach z pismami o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategia Rozwoju Gminy Kroczyce do 

roku 2030. 

W odpowiedzi na przesłaną korespondencję: 

− Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska odpowiadając na wniosek znak: UG-

V.0540.00001.2021, UG-V.KW-00055/22 z 15 lutego 2022 r. w sprawie uzgodnienia 

odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 

projektu dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Kroczyce do roku 2030”, po 

przeanalizowaniu przedłożonej dokumentacji, na podstawie art. 48 ust. 1, w związku z art. 

57 ust. 1 pkt 2 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 (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373) uzgadnił 

odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 

projektu w/w dokumentu. 

− Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny z siedzibą w Katowicach Na 

podstawie art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 195), art. 48 ust. 1 oraz art. 58 ust. 1 pkt 2 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 

2373 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Sekretarza Gminy Kroczyce, z dnia 

15.02.2022 r., uznał za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych dla 

projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Kroczyce do roku 2030”. 

Po uzyskaniu powyższych uzgodnień/opinii zakończono proces konsultacji, opiniowania 

Projektu Strategii Rozwoju Gminy Kroczyce do roku 2030. 

 
 
 
 
 

Grupa Doradcza Altima  Wójt Gmina Kroczyce 
 
 
      Stefan Pantak 

 
 
 

 
  


