
UCHWAŁA NR XLI/303/21 
RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE 

z dnia 7 lipca 2021 r. 

w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju 
Gminy Olesno na lata 2021-2030, w tym trybu konsultacji 

Na podstawie art. 10e ust. 1 i art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. 2020 poz. 713 ze zm.) oraz art. 3 pkt. 3 i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1295 ze zm.), Rada Miejska 
w Oleśnie uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowy tryb opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Olesno na lata 2021-
2030, w tym tryb konsultacji, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Określa się harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Olesno na lata 2021-2030, 
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Oleśnie 

 
 

Henryk Kucharczyk 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/303/21 

Rady Miejskiej w Oleśnie 

z dnia 7 lipca 2021 r. 

Szczegółowy tryb opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Olesno na lata 2021-2030, w tym tryb 
konsultacji 

1. Procedura dotycząca szczegółowego trybu prac nad przygotowaniem projektu Strategii Rozwoju Gminy 
Olesno na lata 2021-2030, zwanej dalej ,,Strategią”, w tym trybu konsultacji, o których mowa 
w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, uwzględnia wszystkie 
akty prawne mające wpływ na jej przebieg, w tym ustawę z dnia 6 grudnia  2006 r. o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1295 ze zm.), ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 713 ze zm.), ustawę 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 (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 283 ze zm.). 

2. Na prace związane z przygotowaniem projektu Strategii składają się w szczególności: 

1) opracowanie wniosków z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy, przygotowanej 
na potrzeby Strategii; 

2) wypracowanie założeń programowych Strategii, określenie celów i kierunków działań oraz oczekiwanych 
rezultatów i wskaźników; 

3) wypracowanie założeń funkcjonalno-przestrzennych Strategii: 

3.1) określenie modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy wraz z ustaleniami 
i rekomendacjami w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie, 

3.2) charakterystyka obszarów strategicznej interwencji; 

4) wypracowanie założeń wdrożeniowych Strategii: 

4.1) określenie systemu realizacji Strategii; 

4.2) określenie ram finansowych i źródeł finansowania; 

5) opracowanie projektu Strategii, zgodnego z przepisami, standardem i spójnego z wytycznymi dokumentów 
nadrzędnych; 

6) przeprowadzenie konsultacji projektu Strategii: 

6.1) z mieszkańcami gminy Olesno; 

6.2) z partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie gminy 
Olesno organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami; 

6.3) z gminami: Dobrodzień, Zębowice, Radłów, Gorzów Śląski, Lasowice Wielkie, Kluczbork, 
Przystajń, Ciasna, Krzepice; 

6.4) z dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Gliwicach –Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie; 

6.5) konsultacje są ogłaszane przez Burmistrza Olesna. W ogłoszeniu o konsultacjach umieszcza się 
informacje o przedmiocie konsultacji, podmiotach uprawnionych do udziału w konsultacjach, terminie 
i sposobie przekazywania opinii i uwag do projektu, terminie i miejscu spotkań konsultacyjnych oraz 
o adresie strony internetowej, na której zamieszczono projekt Strategii. Ogłoszenie o konsultacjach 
podawane jest do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Oleśnie, 
na tablicach informacyjnych sołectw, na stronie internetowej gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej 
oraz może być opublikowane w prasie o zasięgu regionalnym; podmioty wymienione w pkt. 6.3) i 6.4) 
zawiadamia się o konsultacjach w formie pisemnej lub za pośrednictwem środków komunikacji 
elektronicznej; 
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6.6) Projekt Strategii oraz wszystkie materiały pomocnicze dla uczestników konsultacji udostępniane 
są co najmniej w formie elektronicznej, a także w miarę możliwości sanitarnych, technicznych 
i organizacyjnych – w formie papierowej, przez wyłożenie do wglądu; 

6.7) w czasie trwania konsultacji prowadzona jest akcja informacyjna na stronie internetowej gminy 
i na spotkaniach konsultacyjnych. 

6.8) opinie i uwagi do projektu uczestnicy konsultacji przekazują w formie pisemnej lub w formie 
elektronicznej lub w inny sposób określony w ogłoszeniu, w terminie 35 dni od dnia opublikowania na 
stronie internetowej gminy ogłoszenia o konsultacjach. 

6.9) po zakończeniu konsultacji Burmistrz Olesna przygotowuje i podaje do publicznej wiadomości 
na stronie internetowej gminy sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji. 

7) opiniowanie projektu Strategii – przekazanie dokumentów zarządowi województwa w celu wydania opinii 
dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki 
przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa; 

8) przygotowanie projektu Strategii po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających 
z przeprowadzonych konsultacji i opiniowania; 

9) przeprowadzenie uprzedniej ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji 
Strategii; 

10) przygotowanie projektu Strategii po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z ewaluacji ex-
ante; 

11) przeprowadzenie lub odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
projektu Strategii - przygotowanie i wysłanie wniosku o wydanie opinii w trybie przepisów 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 (tekst jednolity Dz.U. 
2020 poz. 283 ze zm.) do regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz państwowego wojewódzkiego 
inspektora sanitarnego w sprawie konieczności lub braku konieczności sporządzenia prognozy 
oddziaływania na środowisko, w przypadku uzgodnienia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko oraz jej zakresu - sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko 
projektu Strategii; 

12) Przyjęcie Strategii przez Radę Miejską w Oleśnie.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 493BEB02-142A-4112-9227-A97AC8474FDB. Podpisany Strona 2



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/303/21 

Rady Miejskiej w Oleśnie 

z dnia 7 lipca 2021 r. 

Harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Olesno na lata 2021-2030 

Termin Wyszczególnienie 
Do 1 miesiąca od momentu podjęcia uchwały Opracowanie wniosków z diagnozy sytuacji 

społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy, 
przygotowanej na potrzeby Strategii 

Do 2 miesięcy od momentu podjęcia uchwały Wypracowanie założeń programowych, funkcjonalno-
przestrzennych i wdrożeniowych Strategii 

Do 3 miesięcy od momentu podjęcia uchwały Opracowanie projektu Strategii 
Do 2 tygodni od zakończenia prac nad projektem 
Strategii 

Ogłoszenie konsultacji projektu Strategii 

Do 2 tygodni od upływu terminu zgłaszania uwag w 
ramach konsultacji 

Przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników 
konsultacji oraz jego publikacja 

Do 2 tygodni od zakończenia prac nad projektem 
Strategii 

Przekazanie projektu Strategii zarządowi 
województwa do zaopiniowania 

Do 2 tygodni od opublikowania sprawozdania z 
konsultacji i uzyskania opinii zarządu województwa 
(licząc od momentu zakończenia ostatniego z tych 
dwóch). 

Przygotowanie projektu Strategii po uwzględnieniu 
ewentualnych zmian wynikających z 
przeprowadzonych konsultacji i opiniowania 

Do 1 miesiąca od zakończenia prac nad projektem 
Strategii 

Przeprowadzenie uprzedniej ewaluacji trafności, 
przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji 
Strategii 

Do 1 miesiąca od zakończenia prac nad projektem 
Strategii 

Przygotowanie i wysłanie wniosku o wydanie opinii w 
trybie przepisów 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 (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 283) do 
regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz 
państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego 
w sprawie konieczności lub braku konieczności 
sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko. 

Do miesiąca od otrzymania decyzji od właściwych 
instytucji. Ewentualnie dodatkowy czas wynikający z 
dodatkowych uzgodnień 

W przypadku uzgodnienia konieczności 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko oraz jej zakresu, sporządzenie 
prognozy oddziaływania na środowisko projektu 
Strategii 

Do końca 2021 r. Wyjątkiem przypadki, kiedy 
przekroczone zostały terminy w ramach procedur 
niezależnych od gminy, w tym dotyczących kwestii 
oddziaływania na środowisko 

Przyjęcie Strategii 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 493BEB02-142A-4112-9227-A97AC8474FDB. Podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4

	Załącznik 1
	Załącznik 1 Ustęp 1
	Załącznik 1 Ustęp 2
	Załącznik 1 Ustęp 2 Punkt 1
	Załącznik 1 Ustęp 2 Punkt 2
	Załącznik 1 Ustęp 2 Punkt 3
	Załącznik 1 Ustęp 2 Punkt 4
	Załącznik 1 Ustęp 2 Punkt 5
	Załącznik 1 Ustęp 2 Punkt 6
	Załącznik 1 Ustęp 2 Punkt 7
	Załącznik 1 Ustęp 2 Punkt 8
	Załącznik 1 Ustęp 2 Punkt 9
	Załącznik 1 Ustęp 2 Punkt 10
	Załącznik 1 Ustęp 2 Punkt 11
	Załącznik 1 Ustęp 2 Punkt 12


	Załącznik 2

