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1. Podstawa prawna 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) podmiotem odpowiedzialnym za opracowanie 

projektu Strategii Rozwoju Gminy Czechowice-Dziedzice do 2030 roku jest Burmistrz 

Czechowic-Dziedzic (art. 10f ust. 2). 

Podstawę prawną definiującą tryb i harmonogram konsultacji projektu dokumentu, stanowi 

ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U z 2021 r. 

poz. 1057 z późn. zm.). 

Podmiot opracowujący projekt strategii rozwoju 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. 

Projekt strategii rozwoju gminy podlega konsultacjom w szczególności z: sąsiednimi gminami 

i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami gminy oraz 

z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

W terminie 30 dni od zakończenia konsultacji projektu strategii rozwoju 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. 

Przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 

z późn. zm.) nakładają na organ opracowujący projekt strategii rozwoju gminy obowiązek 

przedłożenia 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. Zarząd 

województwa wydaje opinię 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. 

 

Podstawą prawną przeprowadzonych konsultacji były także art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 

1 pkt 1, ust 4 i ust. 5, § 2 ust. 1, § 3 ust. 1 pkt 2 i 3 zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 

społecznych z mieszkańcami Gminy Czechowice-Dziedzice, stanowiących załącznik do 

uchwały Nr VI/38/15 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 10 marca 2015 r. 
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2. Przebieg konsultacji 

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Czechowice-Dziedzice do 2030 roku przed rozpoczęciem 

ustawowych konsultacji społecznych został poddany w dniach 11-25 sierpnia 2022 r. 

konsultacjom wewnętrznym z członkami: Rady Ekspertów ds. opracowania Strategii Rozwoju 

Gminy Czechowice-Dziedzice do 2030 roku i Zespołu ds. rozwoju Czechowic-Dziedzic. 

Zarządzeniem Nr 129/22 z dnia 8 sierpnia 2022 r. (https://www.bip.czechowice-

dziedzice.pl/bipkod/28538038) Burmistrz Czechowic-Dziedzic zarządził przeprowadzenie 

konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Czechowice-Dziedzice do 2030 

roku w następujących formach: 

− przyjmowanie uwag sąsiednich gmin i ich związków, lokalnych partnerów społecznych 

i gospodarczych, mieszkańców gminy oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Gliwicach z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag zamieszczonego na 

stronie internetowej Gminy, 

− publikacja przedmiotu konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Podczas posiedzenia Komisji Gospodarki i Rozwoju Rady Miejskiej w Czechowicach-

Dziedzicach w dniu 24 sierpnia 2022 r. zaprezentowano projekt Strategii Rozwoju Gminy 

Czechowice-Dziedzice do 2030 roku, który został był przedmiotem dyskusji: 

https://www.bip.czechowice-dziedzice.pl/bipkod/042/002/005/003 

Dokument wraz z formularzem zgłaszania uwag został udostępniony w dniu 29 sierpnia 

2022 r. w wersji elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (w dziale Prawo, 

w zakładce Konsultacje społeczne): https://www.bip.czechowice-dziedzice.pl/bipkod/070 

Wypełniony formularz zgłaszania uwag mógł być przesłany w terminie od 29 sierpnia 2022 r. 

do 3 października 2022 r.: 

− pocztą tradycyjną z dopiskiem: Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Gminy 

Czechowice-Dziedzice do 2030 roku na adres: Urząd Miejski w Czechowicach-

Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice, 

− na adres mailowy: rozwoj@um.czechowice-dziedzice.pl, 

− na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach: 

/umczdz/SkrytkaESP. 

W dniu 29 sierpnia 2022 r. na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

w Czechowicach-Dziedzicach zamieszczono informację o konsultacjach społecznych: 

https://www.czechowice-dziedzice.pl/komunikaty/konsultacje-spoleczne-projektu-strategii-

rozwoju-gminy-czechowice-dziedzice-do-2030-roku. 

Informacja o trwających konsultacjach społecznych oraz możliwości przekazania uwag do 

projektu Strategii Rozwoju Gminy Czechowice-Dziedzice do 2030 roku została pismem z dnia 

29 sierpnia 2022 r. przesłana do: Prezydenta Miasta Bielska-Białej, Wójta Gminy Bestwina, 

Wójta Gminy Chybie, Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój, Wójta Gminy Jasienica, Burmistrza 

Pszczyny, Dyrektora Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka, Dyrektora Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. 

Podczas sesji Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach nr LIII/22 w dniu 30 sierpnia 2022 

r. Burmistrz Czechowic-Dziedzic przekazał zgromadzonym na sesji i oglądającym jej 

transmisję informację o trwających konsultacjach społecznych, ich terminie, miejscu publikacji 

projektu Strategii oraz sposobie zgłaszania uwag: https://www.bip.czechowice-

dziedzice.pl/bipkod/042/001/003 

https://www.bip.czechowice-dziedzice.pl/bipkod/28538038
https://www.bip.czechowice-dziedzice.pl/bipkod/28538038
https://www.bip.czechowice-dziedzice.pl/bipkod/042/002/005/003
https://www.bip.czechowice-dziedzice.pl/bipkod/070
https://www.czechowice-dziedzice.pl/komunikaty/konsultacje-spoleczne-projektu-strategii-rozwoju-gminy-czechowice-dziedzice-do-2030-roku
https://www.czechowice-dziedzice.pl/komunikaty/konsultacje-spoleczne-projektu-strategii-rozwoju-gminy-czechowice-dziedzice-do-2030-roku
https://www.bip.czechowice-dziedzice.pl/bipkod/042/001/003
https://www.bip.czechowice-dziedzice.pl/bipkod/042/001/003
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W dniu 30 sierpnia 2022 r. lokalny portal www.czecho.pl zamieścił na swojej stronie 

internetowej informację o konsultacjach społecznych: https://www.czecho.pl/cgk/38102-

stratega-rozwoju-gminy-do-2030-roku-trwaja-konsultacje-czechowice-dziedzice#komentarze 

Informacja o konsultacjach społecznych została także w dniu 30 sierpnia 2022 r. 

zamieszczona na oficjalnym profilu Gminy Czechowice-Dziedzice na Facebooku: 

https://www.facebook.com/107638531948799/posts/pfbid0ZzpMXrVdrkVEXHmWWyEkSzUE

VNSQzecAqyvdk8YZdVtdXT7HogTR7Xac6rrudpjHl/ 

W dniu 31 sierpnia 2022 r. informacja o prowadzonych konsultacjach społecznych została 

przesłana mailowo do: sołtysów sołectw Gminy Czechowice-Dziedzice (Bronowa, Ligoty 

i Zabrzega), Przewodniczących Zarządów Osiedli, Gminnej Rady Seniorów oraz organizacji 

pozarządowych prowadzących działalność na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice. 

W dniu 30 września 2022 r. otrzymano pismo nr GL.RZP.0800.28.2022JT od p.o. Zastępcy 
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach zwierające uwagi 
o charakterze informacyjnym dotyczące uwzględnienia zagadnień odnoszących się do 
lokalnej gospodarki wodnej, w oparciu o zapisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 
(tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 2233, z późn. zm.), które zostały uwzględnione w projekcie 
opiniowanego dokumentu. 

W dniu 3 października 2022 r. otrzymano pismo nr BRG.6722.57.2022, w którym Zastępca 
Wójta Gminy Jasienica poinformował, że nie wnosi uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy 
Czechowice-Dziedzice do 2030 roku. 
  
 

 

  

https://www.czecho.pl/cgk/38102-stratega-rozwoju-gminy-do-2030-roku-trwaja-konsultacje-czechowice-dziedzice#komentarze
https://www.czecho.pl/cgk/38102-stratega-rozwoju-gminy-do-2030-roku-trwaja-konsultacje-czechowice-dziedzice#komentarze
https://www.facebook.com/107638531948799/posts/pfbid0ZzpMXrVdrkVEXHmWWyEkSzUEVNSQzecAqyvdk8YZdVtdXT7HogTR7Xac6rrudpjHl/
https://www.facebook.com/107638531948799/posts/pfbid0ZzpMXrVdrkVEXHmWWyEkSzUEVNSQzecAqyvdk8YZdVtdXT7HogTR7Xac6rrudpjHl/
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3. Ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem 

W poniższej tabeli zaprezentowano zgłoszone w trakcie konsultacji społecznych uwagi do projektu Strategii Rozwoju Gminy Czechowice-

Dziedzice do 2030 roku oraz ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag. 

Lp. Zgłaszający Treść uwagi1 Uzasadnienie2 
Odniesienie się do złożonej uwagi, 

wyjaśnienie 

1. Prezes 

Zarządu ROD 

„Relaks-

Storczyk” 

Uzupełnienie kierunku 1.2.4. o: 

„Utworzenie w Gminie nowego 

Rodzinnego Ogrodu Działkowego” 

Może pomysły nowych parków jako 

terenów zielonych mających pełnić funkcję 

dodatkowych terenów rekreacyjno-

wypoczynkowych dla mieszkańców naszej 

Gminy są interesujące, ale warto również 

na dzień dzisiejszy zastanowić się nad 

rozwojem w naszej Gminie specyficznych 

terenów zielonych o interesujących 

wieloletnich tradycjach w pełnieniu 

rekreacyjno-wypoczynkowych funkcji 

jakimi są Rodzinne Ogrody Działkowe. Za 

tym pomysłem przemawia fakt 

wybudowania w ostatnich latach w 

Czechowicach-Dziedzicach wielu 

budynków zbiorowego zamieszkiwania. W 

naszej Gminie jest aktualnie 9 Rodzinnych 

Ogrodów Działkowych. Najmłodszy z nich 

tj. ROD „Lotos” oddany został do użytku w 

1984 r. a najstarszy ROD „Wiśnia” 

założony w 1936 r. przez Gminę 

Czechowice. Poza najstarszym ROD 

pozostałe ROD zostały założone, 

niejednokrotnie przez nieistniejące w 

naszej Gminie zakłady pracy. Aktualnie w 

9 ROD jest w użytkowaniu ok. 770 działek. 

Zaproponowana idea utworzenia ROD ma 

charakter przedsięwzięcia, którego realizacja 

w założonym okresie planistycznym wpisuje 

się w zdefiniowane w strategii kierunki działań 

w zakresie celu operacyjnego 

1.2. Rozbudowa i podniesienie standardu 

infrastruktury sprzyjającej aktywności 

mieszkańców, w tym aktywności ruchowej 

oraz w zakresy kierunków działań: 

1.2.2. Wyznaczenie terenów w strukturze 

przestrzennej gminy z potencjałem na 

realizację funkcji rekreacyjnej, 

1.2.4. Urządzanie terenów rekreacyjnych 

adekwatnych do potrzeb społecznych 

z uwzględnieniem dostępności grup 

o szczególnych potrzebach, 

Z uwzględnieniem kierunków działań: 

1.2.1. Utworzenie stref aktywności 

w Czechowicach-Dziedzicach, 

1.2.3. Urządzanie terenów rekreacyjnych 

z zastosowaniem rozwiązań przyjaznych 

środowisku zgodnie z budowaniem marki 

Gminy Czechowice-Dziedzice jako gminy 

szanującej środowisko naturalne, 

 
1 Przytoczono w oryginalnym brzmieniu. 
2 Przytoczono w oryginalnym brzmieniu. 
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Ale potrzeby społeczne są na pewno 

większe. Zaletą ROD jest to, iż po ich 

wykonaniu i podziale na działki oraz 

wyposażeniu w niezbędną infrastrukturę 

techniczną wspólną zagospodarowanie 

poszczególnych działek (dostosowanie do 

potrzeb ich użytkowników) w niezbędną 

infrastrukturę techniczną i przyrodniczą 

(przy przestrzeganiu zapisów Ustawy o 

ROD i Regulaminu ROD) oraz utrzymanie 

infrastruktury wspólnej w przyszłości w 

należytym stanie jest realizowane ze 

środków własnych użytkowników działek. 

Aktualne możliwości techniczno-

przyrodnicze są tak szerokie, iż tereny 

wspólne można by tak zaprojektować, aby 

swoimi możliwościami jak najlepiej służyły 

nie tylko użytkownikom działek, ale także 

innym osobom. 

1.2.5. Wzmacnianie i wprowadzanie funkcji 

rekreacyjnych w przestrzenie publiczne 

(place miejskie, tereny zielone itd.), a także 

m.in.: 

3.2.1. Inicjowanie i wspieranie działań na 

rzecz ochrony i promocji bioróżnorodności na 

terenie gminy, 

3.3.3. Zazielenienie przestrzeni i obiektów 

publicznych oraz tworzenie nowych terenów 

zielonych (dachy przystanków, zielone ściany 

i dachy budynków). 

W związku z powyższym projekt dokumentu 

w dotychczasowym brzmieniu stwarza 

warunki do realizacji proponowanego 

przedsięwzięcia, nie ma zatem potrzeby 

wprowadzania do dokumentu kolejnego 

zapisu. 

Ponadto zostanie rozważona realizacja tego 

przedsięwzięcia w trybie działań 

operacyjnych. 

2. Osoba 

prywatna 

Cel strategiczny 3. ATRAKCYJNE 
ŚRODOWISKO, Cel operacyjny 3.2. 
Ochrona i zachowanie przyrody, 
różnorodności biologicznej i zielonej 
infrastruktury oraz ograniczanie presji 
na środowisko 

Dopisać: 
„Tworzenie nowych obszarowych form 
ochrony przyrody oraz powoływanie 
nowych pomników przyrody”. 
oraz 

„Zazielenianie przestrzeni miejskiej 

poprzez prowadzenie nasady drzew i 

krzewów głównie takich, które będą 

Ponieważ takie działania wpisują się w Cel 

operacyjny „Ochrona i zachowanie 

przyrody, różnorodności biologicznej i 

zielonej infrastruktury oraz ograniczanie 

presji na środowisko”. 

Zaproponowane kierunki działań wpisują się 

w zakres celu operacyjnego 3.2. Ochrona 

i zachowanie przyrody, różnorodności 

biologicznej i zielonej infrastruktury oraz 

ograniczanie presji na środowisko w zakresy 

kierunków działań: 

3.2.1. Inicjowanie i wspieranie działań na 

rzecz ochrony i promocji bioróżnorodności na 

terenie gminy, 

3.2.2. Zachowanie właściwego stanu 

siedlisk przyrodniczych i gatunków (w tym 

identyfikacja i zwalczanie inwazyjnych 

gatunków obcych roślin i zwierząt), 
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stanowiły pożywienie dla owadów i 

ptaków” 

3.2.3. Zielona infrastruktura wzmacniająca 

jakość ekologiczną terenów. 

W związku z powyższym projekt dokumentu 

w dotychczasowym brzmieniu stwarza 

warunki do realizacji proponowanych działań, 

nie ma zatem potrzeby wprowadzania do 

dokumentu kolejnych zapisów. 

Ponadto zostanie rozważona realizacja 

zaproponowanych działań w okresie realizacji 

strategii w zależności od zidentyfikowanych 

potencjałów i pojawiających się problemów 

w tym obszarze. Dotychczasowe prace, w 

tym przeprowadzona diagnoza, nie wykazały 

deficytu takich działań, podobnie zgłaszający 

nie przedstawił argumentacji w tym zakresie. 

3. Osoba 

prywatna 

Cel strategiczny 3. ATRAKCYJNE 
ŚRODOWISKO, Cel operacyjny 3.1. 
“Budowa samowystarczalności 
energetycznej oraz poprawa jakości 
powietrza i wspieranie efektywności 
energetycznej” 

Uzupełnić zdanie o: 

„3.1.4. Zwiększanie efektywności 

energetycznej oświetlenia miejskiego, 

wykorzystując latarnie 

przeciwdziałające efektu oświetlenia 

nocnego nieba oraz barwy światła 

przyjaznej dla fauny i flory” 

Ponieważ istotne jest to, aby nowe latarnie 
nie szkodziły środowisku emitowanym 
światłem. 

Propozycja dotyczy rozszerzenia istniejącego 

zapisu kierunku działania 3.1.4. o określone 

proekologiczne rozstrzygnięcia realizacyjne. 

Z punktu widzenia praktyki planowania 

strategicznego byłoby to nadmierne 

uszczegółowienie zapisów potencjalnie 

ograniczające możliwości interwencji. 

Propozycja zostanie rozważona na etapie 

działań operacyjnych w okresie realizacji 

strategii. 

4. Osoba 

prywatna 

Pytanie i wniosek do punktu: 
Cel operacyjny 3.2. Ochrona i 
zachowanie przyrody, różnorodności 
biologicznej i zielonej infrastruktury 
oraz ograniczanie presji na środowisko 
W kolumnie “Wskaźniki oceny 
osiągnięcia rezultatów i oczekiwany 

Ponieważ zaproponowany w dokumencie 

wskaźnik nie jest miarodajny. 

Wskaźnik “Liczba opracowań, publikacji na 

temat bioróżnorodności na terenie gminy, 

służących upowszechnianiu ochrony 

przyrody” odnosi się głównie do elementu 

promocji bioróżnorodności ujętej w ramach 

kierunku działań 3.2.1. Zakłada się, że w fazie 
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trend” dla punktu 3.2.1. oraz 3.2.2. 
znajduje się twierdzenie, że 
wskaźnikiem osiągniętych efektów 
będzie “Liczba opracowań, publikacji 
na temat bioróżnorodności na terenie 
gminy, służących upowszechnianiu 
ochrony przyrody”. W jaki sposób 
wzrost opracowań przełoży się na 
zachowanie właściwego stanu siedlisk 
przyrodniczych i gatunków (w tym 
identyfikacja i zwalczanie inwazyjnych 
gatunków obcych roślin i zwierząt)? 
Wnioskuję o zmianę wskaźnika oceny 
osiągnięcia rezultatów i oczekiwany 
trend na taki, który będzie faktycznie 
świadczył o efekcie podjętych działań i 
będzie w sposób rzetelny oceniał czy 
dany kierunek działań został obrany w 
odpowiedni. Np. liczba m2 terenów 
uwolnionych od inwazyjnych gatunków 
roślin oraz zwiększenie liczby obszarów 
objętych ochroną obszarową. 

operacyjnej realizacji strategii treści zawarte 

we wskazanych opracowaniach będą również 

służyć ocenie poziomu realizacji 

przytoczonych kierunków zadań. W związku z 

powyższym nie ma potrzeby wprowadzania 

zaproponowanej zmiany. 

5. Osoba 

prywatna 

Pytanie do punktu: Cel operacyjny 3.2. 

Ochrona i zachowanie przyrody, 

różnorodności biologicznej i zielonej 

infrastruktury oraz ograniczanie presji 

na środowisko 

Na jakiej podstawie zostanie 

stwierdzone czy liczba zagrożonych 

gatunków flory i fauny na terenie gminy 

zwiększyła się czy zmniejszyła bez 

szczegółowej i aktualnej waloryzacji 

przyrodniczej naszej gminy? 

Wnioskuję o wprowadzenie do 

dokumentu zapisu, o przeprowadzeniu 

szczegółowej, rzetelnej waloryzacji 

Ponieważ nie ma punktu odniesienia, który 

pozwoli w sposób miarodajny określić czy 

liczba gatunków zmalała czy wzrosła. 

Dla oszacowania poruszonego przez 

wnioskodawcę aspektu został założony 

wskaźnik „Liczba zagrożonych gatunków flory 

i fauny na terenie gminy”. Na tym poziomie 

ogólności, jaki przyjęty jest dla dokumentu 

strategii, nie rozstrzyga się jakim sposobem 

(typem opracowania) zostaną pozyskane 

i oszacowane przedmiotowe dane. W tej 

sytuacji postulowane działanie, jakim jest 

wykonywanie waloryzacji przyrodniczej 

gminy nie jest konieczne. Propozycja jej 

wykonania zostanie wzięta pod uwagę na 

etapie działań operacyjnych w okresie 

realizacji strategii. 
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przyrodniczej całej gminy Czechowice-

Dziedzice, w celu posiadania 

odniesienia czy ilość wcześniej 

wspomnianych gatunków zmalała czy 

wzrosła. 

 

6. Osoba 

prywatna 

W punkcie Cel operacyjny 4.1. 

Zrównoważony transport i mobilność 

miejska z jednej strony widnieje zapis 

4.1.3. “Ograniczenie ruchu 

samochodowego w centrum miasta 

poprzez przekształcenie ulic w 

woonerfy z usługami towarzyszącymi” 

natomiast w punkcie 4.1.5. 

“Zapewnienie uporządkowanego 

systemu parkowania w strefie miejskiej” 

mamy zaprzeczenie tego punktu, 

ponieważ oczekuje się wzrostu liczby 

miejsc parkingowych na terenie gminy. 

Czy to jest błąd? A jeśli nie, to w jaki 

sposób zwiększenie liczby miejsc 

parkingowych ograniczy ruch 

samochodowy w centrum? Kosztem 

jakich przestrzeni mają powstać te 

nowe miejsca parkingowe?  

- Pojęcia „centrum miasta” oraz „strefa 

miejska” nie są równoznaczne znaczeniowo, 

zatem nie występuje sprzeczność pomiędzy 

przytoczonymi kierunkami działań. 

Wskazanie konkretnych zadań, które będą 

realizowane na poziomie operacyjnym, w tym 

lokalizacji nowych miejsc parkingowych, nie 

jest możliwe na tym etapie. 

 

 
 
 

Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
           Marian Błachut 

 


