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Wprowadzenie  

Niniejszy dokument stanowi sprawozdanie z przebiegu dotychczasowych prac oraz wyników 

przeprowadzonych konsultacji społecznych, dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gmin Pradoliny 

Wieprza na lata 2022-2027. 

Przedmiot konsultacji 

Na podstawie umów zawartych pomiędzy Gminą Ułęż, Gmina Nowodwór, Gminą 
Kłoczew, Gminą Żyrzyn a Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych 
DELTA PARTNER poddano konsultacjom społecznym projekt dokumentu pn.: 
„Strategia Rozwoju Gmin Pradoliny Wieprza na lata 2022-2027”. 

Podmioty uprawnione 
do uczestnictwa w 

konsultacjach 

Prowadzone i ogłoszone na stronie gmin, konsultacje skierowane były do 
wszystkich zainteresowanych, ze szczególnym wskazaniem na mieszkańców 
gmin Ułęż, Kłoczew, Nowodwór, Żyrzyn. 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 Lubelskiego. 

Termin konsultacji 
Konsultacje społeczne projektu dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Gmin 
Pradoliny Wieprza na lata 2022-2027” prowadzone były w terminie od 
18.05.2022 r. do 22.06.2022 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: 
 
1) Pisemnie za pomocą formularza opublikowanego na stronach internetowych 
gmin www.gminaulez.eu, www.nowodwor.eurzad.eu, www.zyrzyn.pl, 
www.kloczew.pl wraz z projektem strategii do dnia 22.06.2022 r. w następujący 
sposób 
a) w siedzibach urzędów:  

- Urzędu Gminy w Ułężu, Ułęż 168, 08-504 Ułęż 
- Urzędu Gminy Nowodwór, Nowodwór 71A, 08-503 Nowodwór 
- Urzędu Gminy Żyrzyn, ul. Powstania Styczniowego 10 24-103 Żyrzyn 
- Urzędu Gminy Kłoczew, ul. Długa 67, 08-550 Kłoczew 

b) pocztą na adres  

- Urzędu Gminy w Ułężu, Ułęż 168, 08-504 Ułęż 
- Urzędu Gminy Nowodwór, Nowodwór 71A, 08-503 Nowodwór 
- Urzędu Gminy Żyrzyn, ul. Powstania Styczniowego 10, 24-103 Żyrzyn 
- Urzędu Gminy Kłoczew, ul. Długa 67, 08-550 Kłoczew 
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c) podczas otwartego spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami, które odbyło 
się w dniu 19.05.2022 r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Ułężu. 

2) Elektronicznie w następujący sposób: 

a) poprzez elektroniczny formularz konsultacji społecznych (SWIG DP) 
https://ankieta.deltapartner.org.pl/konsultacje_sr_pradoliny_wieprza; 

b) poprzez system ePUAP: 

- adres skrytki Urzędu Gminy w Ułężu e-PUAP /ho6x7xj78e/SkrytkaESP 
- adres skrytki Urzędu Gminy Nowodwór e-PUAP: /t3699twfes/SkrytkaESP 
- adres skrytki Urzędu Gminy Żyrzyn e-PUAP /5096dqxkyw/SkrytkaESP 
- adres skrytki Urzędu Gminy Kłoczew e-PUAP /bg14444bgsx/skrytka 

c) za pomocą poczty elektronicznej: 
- na adres: gmina@gminaulez.eu 
- na adres: sekretariat@nowodwor.eurzad.eu  
- na adres: ugzyrzyn@post.pl  
- na adres: gmina@kloczew.pl  
 

 

  

mailto:gmina@gminaulez.eu
mailto:sekretariat@nowodwor.eurzad.eu
mailto:ugzyrzyn@post.pl
mailto:gmina@kloczew.pl
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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. 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 2022 r. poz. 

559, 583, 1005, 1079) przedkłada się również zarządowi województwa, na podstawie: 

Art. 10g. ust. 5.  Projekt strategii rozwoju ponadlokalnego opracowuje odpowiednio wójt albo starosta 

wskazany w porozumieniu międzygminnym, organ wykonawczy związku międzygminnego albo 

stowarzyszenia 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. 10g ust. 6. Zarząd województwa wydaje opinię, o której mowa w ust. 5, w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania projektu strategii rozwoju ponadlokalnego. W przypadku braku opinii we wskazanym 

terminie uznaje się, że strategia rozwoju ponadlokalnego jest spójna ze strategią rozwoju 

województwa.  
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Przebieg konsultacji  

Zgodnie z przywołanym art. 6.3 i art. 10.g ust.5. w dniu 18.05.2022, projekt Strategii Rozwoju Gmin 

Pradoliny Wieprza na lata 2022-2027-przekazano do zaopiniowania 73 podmiotom. 

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

 Zarząd Województwa Lubelskiego 

 gminy sąsiadujące: Wola Mysłowska, Żelechów, Trojanów, Krzywda, Adamów, Jeziorzany, 

Baranów, Abramów, Kurów, Końskowola, Puławy, Ryki 

 związki, w których skład wchodzą wyżej wymienione gminy 

 dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie w Lublinie 

 partnerzy społeczni i gospodarczy, które jako kluczowe wskazały samorządy gmin  

W kontekście art. 6.4., na stronach internetowych oraz w biuletynach informacji publicznej 

http://zyrzyn.pl/zyrzyn/zaproszenie-do-udzialu-w-konsultacjach-spolecznych/, 

https://gminaulez.eu/?p=8921, https://nowodwor.eurzad.eu/zarzadzenie-nr-28-2022-wojta-gminy-

nowodwor-z-dnia-16-maja-2022-roku-w-sprawie-ogloszenia-o-konsultacjach-projektu-strategii-

rozwoju-gmin-pradoliny-wieprza-na-lata-2022-2027/, https://kloczew.pl/2022/05/17/zaproszenie-

do-udzialu-w-konsultacjach-spolecznych/ udostępniona została informacja o prowadzeniu konsultacji 

społecznych wraz z  udostępnieniem zarządzeń wójtów: Nr 58/22 Wójta Gminy Ułęż z dnia 11 maja 

2022 r., zarządzeniem Nr 28/2022 Wójta Gminy Nowodwór z dnia 16 maja 2022 r., zarządzeniem 

Nr 76/2022 Wójta Gminy Kłoczew z dnia 16 maja 2022 r. oraz zarządzeniem Nr 41/2022 Wójta Gminy 

Żyrzyn z dnia 16 maja 2022 r. 

Jako termin prowadzenia konsultacji wskazano: 18.05.2022-22.06.2022 r. Konsultacje 

przeprowadzone były w formie składania opinii i uwag w formie pisemnej oraz za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej. W trakcie trwania konsultacji jedną pozytywną opinię - z Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. 

Zarząd Województwa Lubelskiego na drodze Uchwały nr CCCLXVIII/6375/2022 Zarządu Województwa 

Lubelskiego z dn. 31 maja 2022r. pozytywnie zaopiniował projekt Strategii Rozwoju Gmin Pradoliny 

Wieprza na lata 2022-2027 w zakresie sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji dotyczących 

kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie lubelskim przedstawionych w 

Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku. Zarząd przedstawił uwagi do załącznika nr 

1 Projektu Strategii, które uwzględniono na etapie wprowadzania poprawek. 

http://zyrzyn.pl/zyrzyn/zaproszenie-do-udzialu-w-konsultacjach-spolecznych/
https://gminaulez.eu/?p=8921
https://nowodwor.eurzad.eu/zarzadzenie-nr-28-2022-wojta-gminy-nowodwor-z-dnia-16-maja-2022-roku-w-sprawie-ogloszenia-o-konsultacjach-projektu-strategii-rozwoju-gmin-pradoliny-wieprza-na-lata-2022-2027/
https://nowodwor.eurzad.eu/zarzadzenie-nr-28-2022-wojta-gminy-nowodwor-z-dnia-16-maja-2022-roku-w-sprawie-ogloszenia-o-konsultacjach-projektu-strategii-rozwoju-gmin-pradoliny-wieprza-na-lata-2022-2027/
https://nowodwor.eurzad.eu/zarzadzenie-nr-28-2022-wojta-gminy-nowodwor-z-dnia-16-maja-2022-roku-w-sprawie-ogloszenia-o-konsultacjach-projektu-strategii-rozwoju-gmin-pradoliny-wieprza-na-lata-2022-2027/
https://kloczew.pl/2022/05/17/zaproszenie-do-udzialu-w-konsultacjach-spolecznych/
https://kloczew.pl/2022/05/17/zaproszenie-do-udzialu-w-konsultacjach-spolecznych/
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Przesłane uwagi, ich treść oraz odniesienie do uwag zawiera poniższa tabela. Przedstawiono w niej 

również zakres autokorekty wprowadzonej na drodze konsultacji Zespołu ds. opracowania Strategii 

z gminą Nowodwór. 

Zgodnie z art. 6.6. publikuje się niniejszy, przedmiotowy raport, dotyczący przebiegu i wyników 

konsultacji, który zawiera w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag 

wraz z uzasadnieniem.  
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Ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem 

Treść uwagi Odniesienie  

Podmiot zgłaszający uwagę: Zarząd Województwa Lubelskiego 
Mając na względzie znaczenie modelu struktury 
funkcjonalno-przestrzennej w planowaniu rozwoju 
społeczno-gospodarczego, rekomenduje się 
uporządkowanie treści w załączniku nr 1, w tym przede 
wszystkim w zakresie: 
 
1. Identyfikacji struktur przestrzennych 
właściwych do realizacji działań przewidzianych w 
Strategii, na przykład: 
-obszary koncentracji osadnictwa wiejskiego, 
- obszary kształtowania powiązań przyrodniczych, 
- obszary dziedzictwa kulturowego, 
- obszary koncentracji gospodarczej, 
- obszary powiązań infrastrukturalnych i 
komunikacyjnych. 
2. Definiowanie działań w odniesieniu do 
poszczególnych elementów struktur funkcjonalno-
przestrzennych, a nie w odniesieniu do obszarów Gmin 
w ich granicach administracyjnych, tak jak ma to 
miejsce w projekcie Strategii. 
3. Uzupełnienie części dotyczącej ustaleń i 
rekomendacji o zasady i przestrzenne warunki realizacji 
przewidzianych działań rozwojowych, co pozwoli na 
czytelną interpretację zamierzeń rozwojowych Gmin 
oraz minimalizowanie kolizji i konfliktów 
przestrzennych. 

1. uwaga uwzględniona. 
2. uwaga uwzględniona. 
3. doprecyzowano lokalizację wskazanych 
elementów. 

Autokorekta wprowadzona w trakcie konsultacji przez Zespół ds. opracowania Strategii po 
konsultacji z gminą Nowodwór 

Dodanie zadania „Wymiana kotłów na paliwo stałe w Gminie Nowodwór – kwota 1 000 000,00 zł” (I cel 
rozwojowy) 

Dodanie zadania „ Zakup i dostawa przydomowych kompostowników i pojemników z tworzyw sztucznych do 
gromadzenia odpadów biodegradowalnych w Gminie Nowodwór – 500 000,00 zł” (V cel rozwojowy) 

Dodanie zadania „Montaż Witaczy na terenie Gminy Nowodwór – 150 000,00 zł” (VI cel rozwojowy) 

Dodanie zadania „Modernizacja dróg na terenie Gminy Nowodwór – 5 000 000,00 zł” (VII cel rozwojowy) 

Dodanie zadania „Zakup 3 samochodów pożarniczych dla OSP – 2 500 000,00 zł”(VII cel rozwojowy) 

Zmiana zadania „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Trzciankach, rozbudowa sieci wodociągowej w 
rozproszonej zabudowie Gminy Nowodwór. Budowa zbiorników małej retencji wodnej – 4 000 000,00 zł” (III 
cel rozwojowy) na zadania: 

1.  „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Trzciankach, rozbudowa sieci wodociągowej w rozproszonej 

zabudowie Gminy Nowodwór – 4 000 000,00 zł” 
2. „ Budowa przydomowych oczyszczalni w rozproszonej zabudowie Gminy Nowodwór – 1 000 000,00 zł” 

3.  „Zagospodarowanie stawu w Nowodworze na cele rekreacji i retencji wody – 4 000 000,00 zł” 

Zmiana kwoty zadania „Budowa studni głębinowej na potrzeby istniejącej SUW Grabów Szlachecki” z 
200 000,00 zł na 1 200 000 zł (IV cel rozwojowy) 

Dodanie zadania „Rozwój bazy sportowej. Budowa Gminnego Stadionu Sportowego w Nowodworze – 10 000 
000,00 zł” (VII cel rozwojowy) 
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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 (t.j. Dz.U. 2021 

poz. 247). 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 03.06.2022 r. złożono wnioski do dwóch podmiotów: Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w Lublinie oraz Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w 

Lublinie, dotyczące: odstąpienia od konieczności przeprowadzenia Strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko dla Strategii Rozwoju Gmin Pradoliny Wieprza na lata 2022-2027. 

Zgodnie z pismem DNS-NZ.7016.84.2022 z dnia 21.06.2022 r. Lubelski Państwowy Wojewódzki 

Inspektor Sanitarny w Lublinie stwierdził brak możliwości odstąpienia od przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju 

Gmin Pradoliny Wieprza na lata 2022-2027.” Ponadto, w dokumencie „uzgodniono zakres i stopień 

szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko zgodny z art. 51 ust. 

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 dostosowany 

odpowiednio do zakreślonego w przedmiotowym dokumencie rodzaju przedsięwzięć i ich 

przewidywanego oddziaływania na środowisko, w tym na zdrowie ludzi ze szczególnym 

uwzględnieniem oceny czynników mających wpływ na zdrowie ludzi.” 

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oparto na fakcie, iż 

Strategia Rozwoju Gmin Pradoliny Wieprza na lata 2022-2027 dotyczy obszaru więcej niż jednej gminy, 

ponadto wśród zaplanowanych w niej działań znajdują się projekty wyznaczające ramy dla 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tj.: 

1. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Trzaciankach, rozbudowa sieci wodociągowej w 

rozproszonej zabudowie gminy Nowodwór. Budowa zbiorników małej retencji wodnej 

2. Budowa zbiornika retencyjnego obok rzeki Wieprz w gminie Ułęż 

3. Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Kłoczew 

4. Budowa kanalizacji – Bałtów, Borysów, Kotliny w gminie Żyrzyn 

5. Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji w gminie Ułęż 
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6. Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kłoczew 

7. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gózd w gminie Kłoczew 

8. Budowa oczyszczalni ścieków w Osinach i modernizacja oczyszczalni w Żyrzynie 

9. Rozbudowa sieci wodociągowych i modernizacja ujęć w gminie Żyrzyn 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie zgodnie z pismem o sygnaturze              

WSTV.410.44.2022.AP.AS z dnia 04.07.2022 r. przesłał informację, iż „w opinii Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Lublinie dla projektu dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Gmin Pradoliny 

Wieprza na lata 2022-2027” konieczne jest przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko.”. 

 

 

 


