
RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

projektu dokumentu Strategia Rozwoju Gminy Radgoszcz na lata 2022–2030 

 Na podstawie art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 z późn. zm.), w związku 

z Uchwałą Nr XXXVI/237/22 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Radgoszcz na lata 2022–2030 oraz 

określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu 

konsultacji – w dniach 10.11–15.12.2022 r. odbyły się konsultacje społeczne projektu Strategii 

Rozwoju Gminy Radgoszcz na lata 2022–2030. 

Konsultacje miały na celu zapoznanie grupy docelowej z projektem dokumentu Strategii Rozwoju 

Gminy Radgoszcz na lata 2022–2030 oraz zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zapisów 

dokumentu. 

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Radgoszcz na lata 2022–2030 podlegał obowiązkowo 

konsultacjom: 

1. z mieszkańcami gminy, 

2. z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na 

terenie gminy, w tym organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami, 

3. z sąsiednimi gminami i ich związkami, 

4. z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. 

Dodatkowo, Gmina Radgoszcz włączyła w proces konsultacji społecznych następujące podmioty: 

5. Powiat Dąbrowski; 

6. Lokalną Grupę Działania „PROWENT”. 

Do podmiotów wskazanych w pkt. 3–6 wysłane zostały pisma informujące o konsultacjach. 

 Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 10.11.2022 r. do dnia 15.12.2022 r. 

w następujących formach: 

1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem 

formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze można było dostarczyć: 

a) drogą elektroniczną na adres e-mail : urzad@radgoszcz.pl wpisując w tytule 

„Konsultacje społeczne – Strategia Rozwoju Gminy Radgoszcz na lata 2022–2030”. 

b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy w Radgoszczy, Pl. Św. Kazimierza  

7-8, 33-207 Radgoszcz, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – Strategia Rozwoju 

Gminy Radgoszcz na lata 2022–2030”. 

c) bezpośrednio do sekretariatu budynku Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu. 

2. Spotkania otwartego oraz dla radnych Rady Gminy i Sołtysów, umożliwiającego omówienie 

założeń dokumentu, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji. Spotkanie odbyło się 

w dniu 12.12.2022 r. o godz. 16:00.  

3. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Gminy w Radgoszczy, Pl. Św. 

Kazimierza 7-8, 33-207 Radgoszcz, w sekretariacie w godzinach pracy Urzędu. 

 



Informację o konsultacjach społecznych ww. projektu dokumentu, zamieszczono w następujących 

formach: 

– na stronie internetowej gminy (http://www.radgoszcz.pl/); 

– na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej 

(http://www.bip.malopolska.pl/ugradgoszcz); 

– w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Radgoszczy. 

 

 

 Formularz zgłaszania uwag oraz projekt dokumentu Strategia Rozwoju Gminy Radgoszcz 

na lata 2022–2030, dostępne były od 10.11.2022 r.: 

– w wersji papierowej w budynku Urzędu Gminy w Radgoszczy, Pl. Św. Kazimierza 7-8,  

33-207 Radgoszcz w sekretariacie, w godzinach pracy Urzędu; 

– wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Radgoszcz  

(www.radgoszcz.pl) i stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej 

(www.bip.malopolska.pl/ugradgoszcz).  

 Jedną z form konsultacji społecznych ww. projektu dokumentu było otwarte spotkanie 

z interesariuszami, które odbyło się w dniu 12.12.2022 r. o godz. 16:00 w Budynku Integracji 

Społeczności Wiejskiej w Żdżarach, Żdżary ul. Tarnowska 104.  

 Podczas spotkań przedstawiono główne założenia programowe i wdrożeniowe dokumentu 

tj. wizja, misja, cele strategiczne wraz z odpowiadającymi im działaniami, a także zakres rzeczowy 

projektów strategicznych, które planowane są do realizacji przez samorząd gminy. Przedstawione 

zostały również założenia przestrzenno-funkcjonalne, w tym model funkcjonalno-przestrzenny. 

Podczas spotkania nie wpłynęły żadne uwagi. 

 W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne 

wypełnione formularze uwag, wpłynęło natomiast 1 pismo z uwagami Dyrektora RZGW 

w Krakowie. Wszystkie uwagi zostały uwzględnione w całości. 

Szczegółowe zestawienie uwag wraz z informacją o wynikach konsultacji i z uzasadnieniem 

uwzględnienia lub braku uwzględnienia poszczególnych uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji, 

zawiera poniższa tabela. 

 



REJESTR ZGŁOSOZNYCH UWAG DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY RADGOSZCZ NA LATA 2022–2030 

Lp. Zgłaszający 

Część 

dokumentu  

do którego 

odnosi się 

uwaga 

Obecny zapis 
Propozycja zmiany  

wraz z uzasadnieniem 

Stanowisko  

wraz z uzasadnieniem 

1.  

Dyrektor 

Regionalnego 

Zarządu 

Gospodarki 

Wodnej 

w Krakowie – 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

str. 19  

„W północnej części gminy, w celu 

ochrony i zminimalizowania ryzyka oraz 

skutków ewentualnej powodzi, zostały 

zbudowane wały przeciwpowodziowe  

i przeciwsztormowe. Zostały one 

stworzone na rzece Dęba oraz Upust, 

a także oddzielają granicę gminy od 

obszaru dorzecza Wisły, który jest terenem 

zagrożonym powodziowo.” 

W tym miejscu zwracamy uwagę, iż na 

terenie gminy Radgoszcz nie ma wałów 

przeciwsztormowych, zaś wały 

przeciwpowodziowe występują wzdłuż 

brzegów rzek Dęba, Upust i Nieczajka.  

Uwaga została uwzględniona. 

Zmieniono zapis i nadano mu następujące 

brzmienie: 

W północnej części gminy, w celu ochrony 

i zminimalizowania ryzyka oraz skutków 

ewentualnej powodzi, zostały zbudowane 

wały przeciwpowodziowe. Zostały one 

stworzone wzdłuż brzegów rzek Dęba, 

Upust i Nieczajka, a także oddzielają 

granicę gminy od obszaru dorzecza Wisły, 

który jest terenem zagrożonym 

powodziowo. 

 

2.  
Tabela 13  

wiersz 9 

Art. 566 ust. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 

2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2021 r. 

poz. 2233 z późn. zm.) został zmieniony 

przez art. 3. pkt 5 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 (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2368), na 

mocy którego: „przepisy wykonawcze 

wydane na podstawie art. 88h ust. 13 oraz 

art. 114 ust. 5 ustawy uchylanej w art. 573 

W projekcie strategii została uwzględniona 

informacja nt. PZRP, stanowiącego 

strategiczny dokument służący właściwemu 

zarządzaniu ryzykiem powodziowym. 

Jednocześnie informujemy, że w ramach 

zrealizowanego projektu pn. „Przegląd i 

aktualizacja planów zarządzania ryzykiem 

powodziowym” dokonano aktualizacji 

obowiązującego PZPR. Na podstawie art. 

173 ust. 16 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 

2021 poz. 2233 z późn. zm.) w dniu 18 

października 2022 r. Minister Infrastruktury 

podpisał m.in. rozporządzenie w sprawie 

przyjęcia ww. zaktualizowanego planu 

Przyjęto informację i w związku z nią 

rozszerzono opis w tabeli 13 wiersz 9 o 

następujący zapis: 

W ramach zrealizowanego projektu 

„Przegląd i aktualizacja planów 

zarządzania ryzykiem powodziowym” 

dokonano aktualizacji obowiązującego 

PZRP. Na podstawie art. 173 ust. 16 

ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2021 poz. 

2233 z późn. zm.) w dniu 18 października 

2022 r. Minister Infrastruktury podpisał 

m.in. rozporządzenie w sprawie przyjęcia 

zaktualizowanego planu zarządzania 

ryzykiem powodziowym dla obszaru 



zachowują moc do dnia 22 grudnia 2022 r. 

i mogą być zmieniane”. Plany zarządzania 

ryzykiem powodziowym aktualizowane są 

co 6 lat. 

zarządzania ryzykiem powodziowym dla 

obszaru dorzecza Wisły. Rozporządzenie 

będzie opublikowane w Dzienniku Ustaw 

Rzeczypospolitej Polskiej. Planowany 

termin wejścia w życie rozporządzeń 

w sprawie przyjęcia planów zarządzania 

ryzykiem powodziowym to 23 grudnia 

2023 r.  

dorzecza Wisły. W chwili opracowania 

Strategii Rozwoju Gminy rozporządzenie 

nie jest jeszcze obowiązujące, jednak 

planowany termin wejścia w życie 

rozporządzenia to 23 grudnia 2022 r. 

Zarówno w obowiązującym jak 

i zaktualizowanycm dokumencie nie 

wskazano Gminy Radgoszcz jako terenu 

o najwyższym czy wysokim stopniu ryzyka 

powodziowego, gmina nie znalazła się 

także na liście projektów strategicznych.   

3.  str. 79 

Gmina Radgoszcz położona jest 

w regionie wodnym Górnej Wisły 

w Ekoregionie Równiny Wschodnie, 

w obrębie następujących wód  

podziemnych (JCWPd)13 

Zgodnie z aktualnym podziałem obszaru 

dorzecza Wisły na regiony wodne 

ustanowionym w art. 13 ust. 2 pkt. 1 ustawy 

Prawo wodne region wodny Górnej Wisły 

został podzielony na region wodny Górnej-

Zachodniej Wisły oraz region wodny 

Górnej-Wschodniej Wisły.  

Uwaga została uwzględniona. 

Zmieniono zapis i nadano mu następujące 

brzmienie: 

Gmina Radgoszcz położona jest 

w granicach obszaru dorzecza Wisły, 

regionie wodnym Górnej – Zachodniej 

Wisły oraz w regionie wodnym Górnej – 

Wschodniej Wisły, w obrębie 

następujących wód podziemnych (JCWPd) 

4.  - - 

Dokument Strategii powinien również zostać 

uzupełniony o informacje dotyczące 

położenia obszaru objętego przedmiotowym 

opracowaniem względem wydzielonych 

Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. 

Uwaga została uwzględniona. W tabeli 13 

wiersz 8 dodano zapis: 

Obszar Gminy Radgoszcz znajduje się 

poza granicami udokumentowanego 

obszaru Głównych Zbiorników Wód 

Podziemnych (GZWP). 

Załącznik  

Pismo znak KR.RPP.610.770.2022.AR z dnia 8 grudnia 2022 r. od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej w Krakowie 


