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Wprowadzenie  

Niniejszy dokument stanowi sprawozdanie z przebiegu dotychczasowych prac oraz wyników 

przeprowadzonych konsultacji społecznych, dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Lelów na 

lata 2022-2027. 

Przedmiot konsultacji 

Na podstawie umowy zawartej w dniu 01.10.2021 r. pomiędzy Gminą Lelów 
a Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER 
poddano konsultacjom społecznym projekt dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju 
Gminy Lelów na lata 2022-2027”. 

Podmioty uprawnione 
do uczestnictwa w 

konsultacjach 

Prowadzone i ogłoszone na stronie gminy, konsultacje skierowane były do 
wszystkich zainteresowanych, ze szczególnym wskazaniem na mieszkańców 
Lelowa. Oprócz mieszkańców, projekt strategii podlegał konsultacjom 
z sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi 
i gospodarczymi oraz z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki 
wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Jednym 
z ważniejszych podmiotów wydających opinię, był Zarząd Województwa 
Śląskiego. 

Termin konsultacji 
Konsultacje społeczne projektu dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Gminy Lelów 
na lata 2022-2027” prowadzone były w terminie od 21.03.2022-25.04.2022 r. 

Forma i tryb konsultacji 

Konsultacje przeprowadzone były w formie składania opinii i uwag w formie 
pisemnej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
 
Uwagi i opinie do projektu Strategii można było składać: 
pisemnie za pomocą formularza opublikowanego na stronie internetowej gminy 
Lelów wraz z projektem strategii oraz dostępnego w formie papierowej na 
dzienniku podawczym Urzędu Gminy Lelów ul. Szczekocińska 18 do dnia 
25.04.2022 r. w następujący sposób: 

o w siedzibie Urzędu Gminy Lelów, 
o pocztą na adres Urzędu Gminy Lelów, ul. Szczekocińska 18, 42-235 

Lelów; 
elektronicznie w następujący sposób: 

o poprzez elektroniczny formularz konsultacji społecznych 
https://ankieta.deltapartner.org.pl/konsultcje_sr_lelow  

o poprzez system ePUAP, adres skrytki u /huc8710lqo/skrytka e-PUAP 
o za pomocą poczty elektronicznej, na adres urzad@lelow.pl 

, 

  

https://ankieta.deltapartner.org.pl/konsultcje_sr_lelow
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Podstawa prawna  

Podstawę prawną definiującą tryb i harmonogram konsultacji projektu dokumentu, stanowi 

ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U z 2021 r. poz. 1057). 

w szczególności art. 6 i wskazane poniżej:  

Ust 3. Projekt strategii rozwoju ponadlokalnego oraz strategii rozwoju gminy podlega 

konsultacjom w szczególności z: sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami 

społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami gmin – w przypadku strategii rozwoju ponadlokalnego 

albo gminy – w przypadku strategii rozwoju gminy, oraz z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu 

gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

Ust. 4. Podmiot opracowujący projekt koncepcji rozwoju kraju, projekt strategii rozwoju oraz projekt 

polityki publicznej ogłasza na swojej stronie internetowej oraz może ogłaszać w prasie odpowiednio 

o zasięgu krajowym, regionalnym lub lokalnym, informację o konsultacjach, terminie i sposobie 

przekazywania uwag do projektu oraz terminie i miejscu spotkań konsultacyjnych. Ogłoszenie w prasie 

zawiera dodatkowo informację o adresie strony internetowej, na której zamieszczono projekt. 

Ust. 5. Opinię o projekcie przekazuje się podmiotowi opracowującemu projekt w sposób określony w 

ogłoszeniu, w terminie określonym przez ten podmiot, nie krótszym niż 35 dni od dnia ogłoszenia na 

stronie internetowej informacji, o której mowa w ust. 4. Nieprzekazanie opinii w terminie oznacza 

rezygnację z jej przedstawienia. 

Ust. 6. W terminie 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 5, podmiot opracowujący projekt 

przygotowuje sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierające w szczególności 

ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem, i zamieszcza je na swojej stronie 

internetowej.  

Projekt strategii, zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1372, 1834) przedkłada się również zarządowi województwa, na podstawie: 

Art. 10f. ust. 2. Projekt strategii rozwoju gminy opracowuje wójt oraz przedkłada go 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. 

Art. 10f ust. 3. Zarząd województwa wydaje opinię, o której mowa w ust. 2, w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania projektu strategii rozwoju gminy. W przypadku braku opinii we wskazanym terminie uznaje 

się, że strategia rozwoju gminy jest spójna ze strategią rozwoju województwa.  
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Przebieg konsultacji  

Zgodnie z przywołanym art. 6. ust. 3 i art. 10f ust. 2. w dniu 25.01.2022, projekt Strategii Rozwoju 

Gminy Lelów na lata 2022-2027 przekazano do zaopiniowania 13 podmiotom.  

Poniżej przedstawiona została lista podmiotów, które uprawnione są do zaopiniowania dokumentu: 

 Zarząd Województwa Śląskiego

 gminy sąsiadujące z Gminą Lelów, tj. Irządze, Janów, Koniecpol, Niegowa, Przyrów, Szczokociny

 związki, w których skład wchodzą wyżej wymienione gminy

 dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego

Wody Polskie w Warszawie oraz w Poznaniu

 4 partnerów społeczno-gospodarczych, jako kluczowych, których wskazał samorząd Gminy

Lelów

W kontekście art. 6.4., na stronie internetowej gminy Lelów: 

https://www.lelow.pl/aktualnosci/1243#!prettyPhoto udostępniona została informacja 

o prowadzeniu konsultacji społecznych wraz z udostępnieniem zarządzenia Wójta Gminy Lelów

w biuletynie informacji publicznej: https://www.biplelow.pl/artykuly/5319. 

Jako termin prowadzenia konsultacji wskazano: 21.03.2022-25.04.2022. Konsultacje przeprowadzone 

były w formie składania opinii i uwag za pomocą środków komunikacji elektronicznej i w formie 

papierowej. W trakcie trwania konsultacji spłynęły 2 opinie przedstawiające pozytywne 

zaopiniowanie projektu (gm. Niegowa, Zarząd Województwa Śląskiego).  

Zgodnie z art. 6. ust. 6. publikuje się niniejszy, przedmiotowy raport, dotyczący przebiegu i wyników 

konsultacji, który zawiera w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag 

wraz z uzasadnieniem.  

https://www.lelow.pl/aktualnosci/1243#!prettyPhoto
https://www.biplelow.pl/artykuly/5319
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Ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem 

Treść uwagi Odniesienie  

Podmiot zgłaszający uwagę: PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
w Warszawie 

Proponujemy uwzględnienie w projekcie zagadnień dotyczących gospodarki wodnej 
na terenie gminy Lelów, tj. ochronę wód przed zanieczyszczeniami pochodzącymi ze 
źródeł rolniczych, poprzez wdrożenie i przestrzeganie zasad Dobrej Praktyki Rolniczej, 
np. nawożenie, składowanie nawozów i kiszonek w pobliżu cieków. Drugą ważną 
kwestią jest podjęcie działań mających na celu zwiększenie retencji wodnej na 
terenach rolniczych, leśnych i zurbanizowanych, poprzez: prawidłowe użytkowanie 
rolnicze gleb, prowadzenie prac przeciwerozyjnych , zalesianie, tworzenie stref 
buforowych wzdłuż cieków, ochronę i odtwarzanie oczek wodnych i mokradeł, 
retencjonowanie wody w już istniejących zbiornikach i rowach oraz zachęcanie do 
wykonywania nowych zbiorników wodnych. Wdrożenie tych działań możliwe jest 
przez wprowadzanie odpowiednich zapisów w dokumentach planistycznych. 

Dodano wskazane informacje w 
części dot. aktualizacji 
programu Wodno-
Środowiskowego. 

Analizując teren gminy Lelów stwierdzono, że część przedmiotowej gminy znajduje się 
w regionie właściwości miejscowej Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie, zaś 
pozostały fragment znajduje się w regionie, gdzie właściwym jest Dyrektor 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie w Poznaniu. Część gminy Lelów znajdująca się w regionie właściwości 
miejscowej Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie na podstawie map zagrożenia 
powodziowego o godłach arkuszy: M-34-40-C-d-2, M-34-40-C-d-4, M-34-40-D-c-3, M-
34-52-B-a-1, udostępnionych do publicznej wiadomości na Biuletynie Informacji 
Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska w dniu 22 października 2020 r., znajduje 
się na częściowo: na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią o 
prawdopodobieństwie Q10% (tj. prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi raz na 
10 lat); na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią o prawdopodobieństwie Q1% 
(tj. prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi raz na 100 lat); na obszarze zagrożenia 
powodzią  o prawdopodobieństwie Q0,2% (tj. prawdopodobieństwo wystąpienia 
powodzi raz na 500 lat) . Tereny zagrożone powodzią od rzeki Pilica występują na 
terenie obrębów geodezyjnych Gródek Nakło. Obszary szczególnego zagrożenia 
powodzią zostały zdefiniowane w art. 16 ust. pkt. 34 ustawy Prawo wodne. Zgodnie z 
tymi definicjami, za obszary szczególnego zagrożenia powodzią uważa się : 
1. obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i 
wynosi raz na 100 lat, 
2. obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i 
wynosi raz na 10 lat, 
3. obszary między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym 
wysokim brzegiem, w który wbudowano wał przeciwpowodziowy, a także wyspy i 
przymuliska, o których mowa w art. 224, stanowiące działki ewidencyjne,  
4 . pas techniczny 
W związku z powyższym, na terenach szczególnego zagrożenia powodzią obowiązują 
zakazy wynikające z art. 77 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 
2021r. poz. 2233 z późn. zm.) obejmujące: gromadzenie ścieków, nawozów 
naturalnych, środków chemicznych, a także innych substancji lub materiałów, które 
mogą zanieczyścić wody, oraz prowadzenie przetwarzania odpadów, w szczególności 
ich składowanie oraz lokalizowanie nowych cmentarzy. 
Ponadto informuję, że w przypadku lokalizowania na obszarach szczególnego 
zagrożenia powodzią m.in. nowych obiektów budowlanych oraz gromadzenia 
ścieków, niezbędne  jest   uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z art. 390  
ust.  1 ustawy Prawo wodne. Organ dodatkowo informuje, że tereny znajdujące się w 
ramach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią podlegają określonemu 
zagospodarowaniu, gdzie zgodnie z art. 166 pkt. 10 ustawy Prawo wodne planowane 
zagospodarowanie nie może m.in. naruszać ustaleń planu zarządzania ryzykiem 
powodziowym czy stanowić zagrożenia dla ochrony zdrowia ludzi czy środowiska oraz 
utrudniać  zarządzanie ryzykiem powodziowym  Dodatkowo w Planie zarządzania 
ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły, którego obowiązywanie zostało 

Uwzględniono uwagę. 
Dodano wskazane informacje w 
części dot. Planów zarządzania 
ryzykiem powodziowym.  
 

I 
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wydłużone, zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach  związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2368), zostały zidentyfikowane 
główne cele zarządzania ryzykiem powodziowym, w tym cel główny obejmujący 
zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego, a w jego zakresie cel szczegółowy 
określony jako wyeliminowanie lub unikanie wzrostu zagospodarowania na obszarach 
szczególnego zagrożenia powodzią .Mając na uwadze aktualne przepisy Prawa 
wodnego, wszystkie działania prowadzone na obszarach szczególnego zagrożenia 
powodzią wymagają uzyskania odpowiednich zgód i pozwoleń. 

Str. 9 powinno być: „plany gospodarowania wodami". Zmieniono zgodnie z uwagą.  

należy uzupełnić brakujące działanie dla str.13 zamieszczono niepełną JCWP Białka : 
weryfikacja informację Programu ochrony środowiska dla gminy 

Działania wpisane w 
dokumencie pokrywają się z 
zakresem działań 
przewidzianych dla JCWP: 
dopływ spod Małachowa, co 
zostało uwzględnione w 
przedmiotowym dokumencie. 

Podmiot zgłaszający uwagę: PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

Odpowiadając na ww. pismo, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
Wód Polskich w Poznaniu przesyła opinię do projektu Strategii Rozwoju Gminy Lelów 
na lata 2022-2027 . 
Uprzejmie informuję, że teren gminy Lelów zlokalizowany w regionie wodnym Warty, 
administrowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny 
Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu znajduje się: 
a) poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią, w rozumieniu art. 16 pkt 34) lit. 
a) Prawa wodnego, tj. obszarem, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia 
powodzi jest średnie i wynosi p=1%, 
b) poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią, w rozumieniu art. 16 pkt 34) 
lit.b) Prawa wodnego, tj. obszarem, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia 
powodzi jest wysokie i wynosi p=10%, 
c) poza obszarem, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i 
wynosi p=0,2%, 
d) poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią, w rozumieniu art. 16 pkt 34) lit. 
c) Prawa wodnego, tj. obszarem między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym 
lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału. 
e) poza obszarem narażonym na zalanie w przypadku całkowitego zniszczenia wału 
przeciwpowodziowego. 

Uwaga została uwzględniona. 
Dodano informację, że obszar 
zarządzany przez wody w 
poznaniu leży poza obszarem 
zagrożenia powodzią. 
 

W opiniowanym dokumencie Strategia Rozwoju Gminy Lelów na lata 2022-2027" w 
rozdziale 2. pn.: „Komplementarność z innymi dokumentami planistycznymi" zostały 
scharakteryzowane jednolite części wód powierzchniowych pod kątem stanu wód, celu 
środowiskowego i ryzyka nieosiągnięcia tego celu, jednak w tabeli 1 w kolumnie 
dotyczącej stanu ogólnego dla jednolitej części wód leżącej w granicach regionu 
wodnego Warty - Kanał Warty ze Starą Wiercicą i Kanałem Lodowym 
(PLRW60001718149) błędnie wpisano dane. Dla wyżej wymienionej części wód stan 
ogólny jest zły. Należałoby nadmienić, iż w jednym przypadku dla jednolitej części wód 
Wiercica zostały ustalone odstępstwa czasowe od osiągnięcia dobrego stanu z uwagi 
na brak możliwości technicznych . Pozostałe części wód (Kanał Warty ze Starą Wiercicą 
i Kanałem Lodowym oraz PLGW600099) nie posiadają derogacji. 

Uwzględniono uwagę. 
Zmieniono zapis, dodano 
przypis. 

Jednocześnie informuję, że w konsultowanym dokumencie nastąpiła zmiana w kodzie 
jednolitych części wód regionu wodnego Warty na: Wiercica (PLRW6000101813699) i 
Kanał Warty ze Starą Wiercicą i Kanałem Lodowym (PLRW60001018149). Jednolita 
część wód podziemnych nie uległa zmianie 

Zmodyfikowano zgodnie z 
uwagą. 

Proponuje się również, aby w ramach Celu strategicznego 3. „Poprawa jakości 
przestrzeni publicznej i środowiska naturalnego" uwzględnić działania odnoszące się do 
konieczności zachowania naturalnej zdolności retencyjnej gruntów - czynnika 

Uwzględniono uwagę. 
Zmodyfikowano zapis działania: 
Realizacja zadań z zakres 
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szczególnie istotnego w kontekście kształtowania stanu zasobów wodnych, 
przeciwdziałania występowaniu zjawisk ekstremalnych oraz adaptacji do zmian 
klimatu. Należy wskazać działania w zakresie rozwoju  tzw. niebieskiej i zielonej 
infrastruktury w kontekście adaptacji do zmian klimatu oraz działania dot. 
promowania/wsparcia rozwiązań w zakresie zwiększania retencji, w tym 
zagospodarowani a wód opadowych i roztopowych na terenie prywatnych posesji przy 
budynkach mieszkalnych i na terenach prywatnych przedsiębiorstw 

retencji, w tym małej retencji, 
dodano: w tym prowadzenie 
działań na rzecz zachowania 
naturalnej zdolności retencyjnej 
gruntów. 
Dodano zadanie w kierunku 
działania 5. Rozwój niebiesko-
zielonej infrastruktury, 

Przykłady rozwiązań do zastosowania: 
• stosowanie powierzchni przepuszczalnych ze żwiru/pospółki, powierzchni ażurowych 
zamiast szczelnych powierzchni betonowych; 
• zagospodarowani e wód opadowych i roztopowych w sposób minimalizujący utratę 
naturalnej retencji lub spowalniający odpływ odprowadzanych wód (np. poprzez 
zbiorniki retencyjno  infiltracyjne; zastosowanie drenaży lub skrzynek rozsączających 
itp.); 
• sadzenie kwietnych łąk zamiast trawników; 
• zakładanie terenów zielonych w miastach; 
• zakładanie zielonych dachów i zielonych ścian na budynkach; 
• zakładanie ogrodów deszczowych zasilanych deszczówką w miastach i przy domach; 
• zakładanie oczek wodnych w przestrzeniach miejskich iw przydomowych ogrodach . 
 
W kontekście kształtowania stanu zasobów wodnych, przeciwdziałania występowaniu 
zjawisk ekstremalnych oraz adaptacji do zmian klimatu, Strategia powinna również 
uwzględniać: 
• wprowadzenie  i egzekwowanie standardów ochrony zieleni w procesie 
inwestycyjnym, obejmujących m.in. ograniczenie likwidacji terenów zieleni i wycinki 
drzew przy realizacji nowych inwestycji; 
• unikanie „betonowania" miasta - stosowanie powierzchni przepuszczalnych, 
powierzchni ażurowych zamiast szczelnych powierzchni betonowych; 
• uwzględnienie ww. aspektów w planowaniu przestrzennym oraz przy wydawaniu 
decyzji administracyjnych, w celu ochrony terenów zieleni przed presją zabudowy i 
„betonowaniem" nieruchomości 

Uwagę uwzględniono. Dodano 
przykłady rozwiązań i działań w 
rozdziale: ustalenia i 
rekomendacji.  

Uwzględnienie rozwiązań minimalizujących utratę naturalnej retencji lub 
spowalniających odpływ odprowadzanych wód i przywracające w możliwym zakresie 
naturalny, gruntowy charakter ich odpływu oraz nacisk na rozwój niebieskiej i zielonej 
infrastruktury, przyczyni się do zwiększania odporności gminy na zagrożenia związane 
ze zmianami klimatu (susza, podtopienia, powodzie „błyskawiczne") 

Dodano informacje, jako 
podsumowanie do omawianych 
dokumentów w rozdziale 
komplementarność 



Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji 
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Przebieg procedury środowiskowej  

Zasady przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko określa 

ustawa z 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. 2021 poz. 

2373, 2389). Projekt strategii rozwoju gminy, obowiązkowo podlega strategicznej ocenie 

oddziaływania na środowisko (sooś), o ile wyznacza ramy dla późniejszej realizacji projektów mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko. 

 

W dniu 21.03.2022 r. złożono wnioski do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach oraz 

do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach, dotyczące opinii w sprawie 

odstąpienia od konieczności przeprowadzenia Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 

przedmiotowego projektu Strategii. 

 

Zgodnie z pismem, sygnatura WOOŚ.410.141.2022.AOK z dnia 13.04.2022 r. Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Katowicach przedstawił następującą opinię „uzgadniam odstąpienie od 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu w/w dokumentu.”. 

 

Zgodnie z pismem, sygnatura NS-NZ.9022.21.28.2022, z dnia 20.04.2022 r. Śląski Państwowy 

Wojewódzki Inspektor Sanitarny zaopiniował pozytywnie odstąpienie od przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu Strategii.  
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