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Na podstawie art. 5a ust.1 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079, 1561), art. 6 ust. 3-6 ustawy z dnia 6 grudnia 

2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057, z 2022 r. poz. 

1079, 1846) oraz Uchwały nr 633/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 czerwca 

2022 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania oraz trybu 

konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Namysłów do roku 2030 oraz 

Uchwały nr 717/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2022 r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania 

oraz trybu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Namysłów do roku 2030 

oraz w związku z Zarządzeniem nr 1154/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 grudnia 

2022 r. przeprowadzono konsultacje społeczne projektu ww. dokumentu.  

 

Odbyły się one w terminie od 22 grudnia 2022 r. do 26 stycznia 2023 r. Dokument wraz 

z formularzem  przedstawiono do publicznej wiadomości w dniu 19 grudnia 2022r. na stronach 

www.namyslow.eu i bip.namyslow.eu (aby ułatwić osobom zainteresowanym dostęp do 

materiałów utworzono intuicyjny adres www.strategia.namyslow.eu odsyłający bezpośrednio 

do dedykowanej zakładki Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie). 

Informacje o konsultacjach wysłano do gmin sąsiednich, Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, 

stowarzyszeń, których członkiem jest gmina. Ponadto został wyznaczony termin spotkania 

konsultacyjnego w dniu 10 stycznia 2023 r. o godz. 13.00, w Dużej Sali Narad Urzędu 

Miejskiego w Namysłowie, a informacja o konsultacjach została rozpowszechniona na 

tablicach informacyjnych gminy, w periodyku Namysłowski Kurier Lokalny /nr 1 (165) z 13 

stycznia 2023/, regionalnym Radiu Doxa w dniu 20 grudnia 2022r. 

(https://doxa.fm/audycja/ruszaja-konsultacje-dotyczace-strategii-rozwoju-gminy-namyslow/), 
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która kolejno została udostępniona na profilu w mediach społecznościowych Gminy Namysłów 

w dniu 22 grudnia 2022r. (https://tiny.pl/wpp2p). 

 

W trakcie przeprowadzonych konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga pisemna zgłoszona 

poprzez „Formularz zgłaszania uwag”, ani w trakcie spotkania konsultacyjnego.  

 

Swoje opinie i uwagi do dokumentu zgłosił: 

 

1) Zarząd Województwa Opolskiego w przesłanej „Opinii”, będącej załącznikiem do Uchwały 

nr 8648/2023  Zarządu Województwa Opolskiego z  dnia 16 stycznia 2023 r., zaproponował: 

a) zmienić słowo „zgodność” w rozdziale III.3 i prezentowanej w nim tabeli (str. 39-42) na 

słowo „spójność”; 

b) uzupełnienie zestawienia tabelarycznego wskazującego na spójność zidentyfikowanych 

w projekcie strategii celów i kierunków rozwoju z zapisami Strategii Opolskie 2030 (celami 

strategicznymi). 

c) doprecyzowaniu w zestawieniu wyzwań i zagrożeń powtarzającej się kwestii 

demograficznej. Zapis w wyzwaniach: „zmieniające się trendy demograficzne..." i zapis 

w zagrożeniach: „utrzymujące się niekorzystne tendencje demograficzne" mają podobny 

charakter. Dla właściwego rozróżnienia, co jest wyzwaniem, a co zagrożeniem warto 

przeformułować zapisy tak, aby w przypadku wyzwań podkreślić czynniki o charakterze 

wewnętrznym tj. np. spadek liczby ludności gminy, rosnący odsetek osób w wieku 

poprodukcyjnym i inne. Natomiast w zagrożeniach zwrócić uwagę nie tyle na sam fakt 

problemów demograficznych, a właśnie na „niewystarczające działania w skali kraju np. 

w zakresie polityki prorodzinnej" lub inne tego rodzaju kwestie. 

 

2) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

we Wrocławiu, który pismem z dnia 25 stycznia 2023 r. (WR.RPP.610.1359.2022.2023.pp) 

opiniowały o wprowadzenie zmian w rys. numer 5 oraz odniesienia się w tekście podrozdziału 

II.4.1 Zagrożenie oraz przeciwdziałanie powodziom i suszom do obowiązującego Planu 

zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. 

W wyniku analizy opinie obu organów zostały uwzględnione w dokumencie „Strategii 

Rozwoju Gminy Namysłów do roku 2030”. 
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3) Wprowadzono zmiany, w trybie autokorekty, zgłoszone przez komórki i wydziały Urzędu 

Miejskiego w Namysłowie dotyczące: 

a) wskazania ostatecznego kształtu Obszaru Strategicznej Interwencji (rys. 3) wraz z podaniem 

wielkości obszaru OSI. 

b) zmiany nazwy zadań wskazanych w Celu strategicznym 2 „Gmina Namysłów miejscem 

wysokiej jakości życia” w kierunku rozwoju „Infrastruktura społeczna odpowiadająca 

potrzebom mieszkańców”, gdzie zmieniono treść nazw zadań:  

- pierwotnego zadania pod nazwą „Wspieranie działań służących wzrostowi bezpieczeństwa 

mieszkańców oraz zwiększeniu ładu i porządku publicznego (m.in. Inwestycję w infrastrukturę 

i wyposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych, monitoring miejski, itp.)” na nową 

nazwę „Wspieranie działań służących poprawie bezpieczeństwa mieszkańców i porządku 

publicznego (m.in. inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie jednostek ochotniczych straży 

pożarnych, monitoring miejski, itp.)”.  

- pierwotnego zadania pn. „Zwiększenie poziomu cyfryzacji usług publicznych na terenie 

gminy”; na nową nazwę „Zwiększenie poziomu usług publicznych, w tym zwiększenie 

poziomu ich cyfryzacji na terenie gminy”. 

c) korekty na s. 5 projektu dokumentu – dotyczącej wskaźnika obciążenia demograficznego 

osobami starszymi z pierwotnego brzmienia „ (2019 – 28,1%, w roku 2020 – 29,1%, w roku 

2021 – 30,2%)” na nowe brzmienie „(2019 -28,1, 2020 – 28,9, 2021 -29,9)”. Analogiczna 

poprawka została wprowadzona na s. 12 projektu dokumentu w elemencie – Najważniejsze 

wyzwania stojące przed Gminą Namysłów, punkt Zmieniające się trendy demograficzne – 

proces starzenia się społeczeństwa, 

d) na s.22 projektu dokumentu, punktor drugi i trzeci – obszar wskaźniki – wykreślenie słów 

„zwiększenie i liczby” i zastąpienie ich nowym brzmieniem „liczba”, analogiczna zmiana 

została wprowadzona na s. 36 projektu dokumentu (tab.3) – punktor dwunasty i trzynasty – 

obszar Gmina Namysłów miejscem wysokiej jakości życia 

e) wprowadzono w rozdziale III.3. Spójność z dokumentami wyższego rzędu tabelę określającą 

spójność „Strategii Rozwoju Gminy Namysłów do roku 2030” z projektem dokumentu Strategii 

Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021-2030 opracowywanego dla 

Subregionu Północnego Opolszczyzny, którego członkiem jest Gmina Namysłów. 

f) dodano słowo wstępne Burmistrza Namysłowa 
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g) uzupełniono Wstęp o opis przeprowadzonych procedur konsultacyjnych z organami 

wskazanymi w ustawach 

h) wprowadzono również poprawki stylistyczne i edytorskie do tekstu oraz niwelujące omyłki 

pisarskie,  jednakże niemające wpływu na merytoryczną wartość dokumentu. 

Projekt (zgodnie z zapisami 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 2022 r. poz. 1209 ze zm./) został przekazany 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu oraz Opolskiemu Państwowemu 

Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Opolu wraz z wnioskiem w sprawie odstąpienia 

od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Opolu uzgodnił możliwość odstąpienia od przeprowadzenia 

przedmiotowej procedury (pismo WOOŚ.411.3.33.2022.MO, z dnia 2 grudnia 2022r.). 

Również Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Opolu pozytywnie 

zaopiniował Gminie Namysłów odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu strategii (pismo NZ.9022.1.218.2022.JG 

z dnia 12 grudnia 2022 r.).  

W związku z art. 10f ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079, 1561) przedłożono Zarządowi Województwa Opolskiego 

projekt Strategii Rozwoju Gminy Namysłów do roku 2030 z prośbą o wydanie opinii dotyczącej 

sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki 

przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa. Uchwałą 

Zarządu Województwa Opolskiego nr 8648/2023  z dnia 16 stycznia 2023 r. wydana została 

opinia pozytywna, w której uzasadnieniu napisano m. in: „ Przeprowadzona analiza projektu 

Strategii Rozwoju Gminy Namysłów do roku 2030 wykazała, że dokument gminny nie jest 

sprzeczny ze Strategią Rozwoju Województwa Opolskiego Opolskie 2030, uwzględnia 

w szerokim zakresie ustalenia i rekomendacje dla kształtowania i prowadzenia 

polityki przestrzennej, zachowując spójność planowania rozwoju przestrzennego gminy 

z poziomem wojewódzkim.” 

 

 BURMISTRZ 

/-/ dr Bartłomiej Stawiarski 


