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Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu  

Strategii Rozwoju Gminy Oleśnica na lata 2021-2030 

Gmina Oleśnica przystąpiła do opracowania dokumentu strategicznego pod tytułem Strategia 

Rozwoju Gminy Oleśnica. Dokument tworzony jest na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz na podstawie Uchwały  

Nr XXII/197/20 Rady Gminy Oleśnica z dnia 22 października 2020 r. w sprawie: przystąpienia do 

opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Oleśnica na lata 2021-2030” w tym określenia szczegółowego 

trybu i harmonogramu opracowania ww. dokumentu oraz trybu jego konsultacji, o których mowa  

w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 

Wójt Gminy Oleśnica informuje o zakończeniu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju 

Gminy Oleśnica na lata 2021-2030. Równolegle z procesem konsultacyjnym przeprowadzono akcję 

informacyjną. Informacje na temat konsultacji społecznych zostały opublikowane: 

- na stronie internetowej gminy Oleśnica (olesnica.wroc.pl) – w ogłoszeniach i komunikatach, 

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Oleśnica (olesnica.nowoczesnagmina.pl), 

- na fanpage’u gminy Oleśnica (22 kwietnia: „Konsultacje społeczne – Strategia Rozwoju Gminy 

Oleśnica na lata 2021-2030”), 

- na fanpage’u wójta gminy Oleśnica (22 kwietnia: „Konsultacje społeczne – Strategia Rozwoju Gminy 

Oleśnica na lata 2021-2030”), 

- w tygodniku „Panorama Oleśnicka” (11 maja, pt. „Zadecyduj o rozwoju gminy Oleśnica – trwają 

konsultacje społeczne na temat Strategii Rozwoju Gminy Oleśnica na lata 2021-2030. Każdy głos jest 

ważny!”) 

Osoby zainteresowane projektem Strategii Rozwoju Gminy Oleśnica na lata 2021-2030 mogły 

składać uwagi w terminie od 22 kwietnia 2021 roku do 26 maja 2021 roku: 

- w formie pisemnej poprzez: 

 formularz uwag pisemny – dostępny był do pobrania na stronie internetowej Gminy oraz  

w Tymczasowym Punkcie Obsługi Klienta (wejście B Urzędu), który należało przesłać na adres 

mailowy: rafal.zahorski@olesnica.wroc.pl lub pocztą na adres: Urząd Gminy Oleśnica,  

ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica albo złożyć w Tymczasowym Punkcie Obsługi Klienta 

(wejście B Urzędu) z dopiskiem „Strategia Rozwoju Gminy – konsultacje społeczne 

 formularz uwag on-line – udostępniony na stronie internetowej i BIP Gminy Oleśnica wraz  

z elektroniczną wersją Projektu Strategii Rozwoju Gminy Oleśnica na lata 2021-2030: 

o http://www.olesnica.wroc.pl/news.php?tp=3&nid=3621&m=p 

o http://olesnica.nowoczesnagmina.pl/?c=941 

- ustnie oraz pisemne podczas dyżuru konsultacyjnego, który odbył się w dniu 12 maja (środa) 2021 r. 

w godzinach 15’00-17’00 w Sali nr 18 Urzędu Gminy Oleśnica. 

http://www.olesnica.wroc.pl/news.php?tp=3&nid=3621&m=p
http://olesnica.nowoczesnagmina.pl/?c=941
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Projekt Strategii Rozwoju Gminy Oleśnica na lata 2021-2030 dostępny był w okresie konsultacji 

również w Tymczasowym Punkcie Obsługi Klienta (wejście B Urzędu) w godzinach pracy Urzędu 

Gminy Oleśnica. 

W trakcie trwania konsultacji wpłynęły następujące wnioski i uwagi: 

Lp. Zgłoszona uwaga 
Podmiot/ osoba 

zgłaszająca 
uwagę 

Odniesienie się do uwagi 

1. Strona 9 tabela 1  słabe strony - pkt. 10 
Słabo rozwinięty system dróg i ścieżek 
rowerowych. 
Powinno być:  
- Słabo rozwinięty system ścieżek 
rowerowych 
- Bardzo duża degradacja dróg przez duże 
natężenie ruchu spowodowane budowami 
nowych budynków oraz wykonywanie 
przyłączy wodnych, gazowych, 
energetycznych oraz sieci 
światłowodowych. 
 
Brak informacji w mocnych stronach  
o komunikacji KAGO (Komunikacja 
Autobusowa Gminy Oleśnica) - żadna 
gmina z powiatu oleśnickiego nie ma tak 
rozbudowanej komunikacji, która dojeżdża 
do wszystkich gminnych miejscowości. 

Paweł Łobacz Uwagę przyjmuje się za 
zasadną, w projekcie Strategii 
wprowadzi się stosowane 
zapisy.  

2. Strona 21 i 33 atutem Gminy Oleśnica jest 
bliskość drogi S3 – powinno być S8 
Strona 38 droga ekspresowa S8 8 – 
powinno być S8. 

Paweł Łobacz Uwagę przyjmuje się za 
zasadną, w projekcie Strategii 
wprowadzi się stosowane 
zapisy. 

3.  Strona 41 w tabeli 17 jest że 50% gminy 
jest skanalizowane PRIORYTET 1.1 BŁĄD! 
(wystąpić do GPK i dokładnie przeliczyć). 

Krzysztof 
Skórzewski 

Uwagę przyjmuje się za 
zasadną, w projekcie Strategii 
wprowadzi się stosowane 
zapisy. 

4.  - Priorytet 1.4. - brak informacji o 
rozbudowie szkół w m. Ligota Polska i 
Sokołowice, obydwie szkoły są w trakcie 
rozbudowy!!! 

Krzysztof 
Skórzewski 

Uwagę przyjmuje się za 
zasadną, w projekcie Strategii 
wprowadzi się stosowane 
zapisy. 

5.  Strona 43 tab. 18 pkt 2 uzupełnić dane nt. 
gospodarki wodno-ściekowej: 
Plany dot. uporządkowania gospodarki 
wodno-ściekowej: 
- Podłączyć do oczyszczalni m. Bystre  
m. Smolna i Zimnica 
- Wybudować kanalizację w m. Jenkowice  
i Dąbrowa z możliwością wpięcia do 
oczyszczalni ścieków w m. Dobrzeń ( Gmina 
Dobroszyce) lub do istniejącej kanalizacji w 
m. Boguszyce ( ścieki odprowadzane są do 
OŚ w m. Oleśnica) 

Ewa Czerniecka, 
Paweł Łobacz, 
Krzysztof 
Skórzewski, 
radni gminy 
Oleśnica 

Uwagę przyjmuje się za 
zasadną, w projekcie Strategii 
wprowadzi się stosowane 
zapisy. 
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Lp. Zgłoszona uwaga 
Podmiot/ osoba 

zgłaszająca 
uwagę 

Odniesienie się do uwagi 

- Rozbudowa kanalizacji w m. Smardzów 
- Budowa kanalizacji ściekowej w m. 
Nieciszów z rozważeniem budowy 
oczyszczalni ścieków kontenerowej 
- Zbudować oczyszczalnię ścieków dla wsi 
leżących w zlewni Widawy (Ligota Mała, 
Krzeczyn, Piszkawa) i budowa kanalizacji 
sanitarnej dla tych miejscowości, 
- Zbudować kanalizacje w m. Sokołowice 
(Gęsie Górka) w włączeniem do sieci 
kanalizacyjnej w m. Spalice 
- Rozbudować oczyszczalnię w m. Ligota 
Polska w celu umożliwienia rozbudowy 
kanalizacji w m. Ligota Polska oraz budowy 
kanalizacji w m. Poniatowice (bez 
Poniatowice ( Jonas i Kolonia)) 
- Rozważyć możliwość budowy kanalizacji 
w systemie mieszanym (tj. pojedyncze 
zabudowania oddalone od zwartej 
zabudowy nie kanalizować, jedynie 
dofinansowywać (wspierać) budowę 
przydomowych oczyszczalni ścieków (POŚ) 
- Na terenie gminy Oleśnica planuje się 
cykliczną rozbudowę sieci wodociągowych 
zgodnie z miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego. 

6. Strona 43 tab. 18 pkt 3 poprawić istniejące 
połączenia lokalne - powinno być 
rozbudować KAGO o kolejne kursy w 
godzinach wieczorowych oraz w weekendy. 

Paweł Łobacz Uwagę przyjmuje się za 
zasadną, w projekcie Strategii 
wprowadzi się stosowane 
zapisy. 

7. Str. 18, zredagować treść zapisu, usunąć 
słowo „również”.  
Deficyty w zakresie infrastruktury 
technicznej, takiej jak sieć wodno-
kanalizacyjna, jak też dostęp do Internetu, 
mogą wpływać na jakość oferty 
mieszkaniowej gminy. Deficyty do 
wybranych usług publicznych mogą 
również w pewnym stopniu również 
wpływać na atrakcyjność oferty osadniczej. 

Krzysztof 
Skórzewski 

Uwagę przyjmuje się za 
zasadną, w projekcie Strategii 
wprowadzi się stosowane 
zapisy. 

8.  Brak informacji w Strategii, iż na podstawie 
aktualnie obowiązujących map zagrożenia 
powodziowego (MZP) i map ryzyka 
powodziowego (MRP) podanych do 
publicznej wiadomości w dniu 22 
października 2020 r. poprzez ich 
umieszczenie w BIP Ministerstwa Klimatu  
i Środowiska (art. 171 ust. 5 ustawy Prawo 
wodne), ustalono, że w granicach 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie, 
Regionalny 
Zarząd 
Gospodarki 
Wodnej we 
Wrocławiu 

Uwagę przyjmuje się za 
zasadną, w projekcie Strategii 
wprowadzi się stosowane 
zapisy. 
Zapis ujęty zostanie w 
rozdziale 2. Podsumowanie 
diagnozy.  
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Lp. Zgłoszona uwaga 
Podmiot/ osoba 

zgłaszająca 
uwagę 

Odniesienie się do uwagi 

administracyjnych gminy występują 
obszary szczególnego zagrożenia powodzią. 
 
Na obszarze szczególnego zagrożenia 
powodzią znajdują się w większości lasy  
i tereny rolnicze położone w obrębach 
Krzeczyn i Ligota Mała. Tereny 
zabudowane, poza nielicznymi wyjątkami, 
są usytuowane poza ww. obszarem, zatem 
poziom ryzyka powodziowego w gminie nie 
jest wysoki, niemniej jednak w dokumencie 
należy wymienić przedmiotowe obszary.  
 
W rozdziale 2. Podsumowanie diagnozy 
podano informację, że „Gmina Oleśnica nie 
należy do obszarów szczególnie 
zagrożonych powodzią”, co nie jest zgodne 
ze stanem faktycznym. Zakłada się, że 
informacja ta dotyczy rzeki Oleśnica, gdyż 
w kolejnym zdaniu informuje się , że 
„przepływy w rzece Oleśnica i innych 
ciekach obszaru nie wykazują większych 
wahań i nie stwarzają niebezpieczeństwa 
wylewów na obszary dolinne”. Ciek wodny 
o nazwie Oleśnica nie został 
zakwalifikowany we Wstępnej Ocenie 
Ryzyka Powodziowego do obszarów 
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi 
i nie zostały opracowane dla niego mapy 
zagrożenia i ryzyka powodziowego, ale na 
krótkim odcinku wzdłuż południowej 
granicy administracyjnej gminy przepływa 
rzeka Widawa, dla której opracowano ww. 
mapy oraz wyznaczono obszary 
szczególnego zagrożenia powodzią w 
ramach modelowania hydrodynamicznego 
wzdłuż koryta rzeki Widawy.  
 
Wnosimy o uwzględnienie obszarów 
szczególnego zagrożenia powodzią w myśl 
art. 166 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne. 
Należy poprawić zapisy w rozdziale 2 oraz 
podać przynajmniej samą informację o 
usytuowaniu obszarów szczególnego 
zagrożenia powodzią. 

 

Wójt Gminy Oleśnica 

 


