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Gmina Popielów

1.

Informacje ogólne

1.1.

Podstawa prawna konsultacji
społecznych
Konsultacje społeczne projektu dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Popielów na
lata 2021-2030 przeprowadzane zostały w oparciu o zapisy:
• art. 5a ust. 1 i 2, art. 10e i 10f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.);
• 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);
• Uchwały Nr XXVIII/199/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30
listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii
Rozwoju Gminy Popielów na lata 2021-2030 wraz z określeniem
szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii, w tym
trybu konsultacji;
• Uchwały Nr XL/282/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 28
października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/199/2020
Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie
przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Popielów na
lata 2021-2030 wraz z określeniem szczegółowego trybu i
harmonogramu opracowania projektu Strategii, w tym trybu
konsultacji.

1.2. Przedmiot i cel konsultacji
Konsultacje społeczne stanowią otwarty proces dialogu władz samorządowych z
mieszkańcami i innymi interesariuszami, mający na celu podjęcie optymalnych
decyzji w sprawach publicznych. Celem przeprowadzonych konsultacji było
zebranie opinii, spostrzeżeń, uwag i propozycji zmian w zakresie projektu
dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Popielów na lata 2021-2030
wypracowanego na podstawie:
• pracy i spotkań roboczych Gminnego Zespołu Roboczego ds.
Opracowania Strategii Rozwoju Gminy Popielów na lata 2021-2030
powołanego Zarządzenie nr 0050/379/2020 Wójta Gminy Popielów
z dnia 10 grudnia 2020 r. i ekspertów zewnętrznych;
• ankiet internetowych zamieszczonych na stronie
www.komunikacja.popielow.pl przeprowadzonych wśród
Interesariuszy – m.in. mieszkańców, przedstawicieli innych
instytucji, stowarzyszeń, sołectw, przedsiębiorców, rolników, parafii.

Strategia Popielów 2030

Ponadto przeprowadzony proces konsultacji miał na celu możliwie najszersze
włączenie mieszkańców i innych interesariuszy do procesu opracowania
dokumentu strategii, a w dłuższej perspektywie, do współpracy na etapie jej
realizacji.

1.3. Zasięg terytorialny i terminy
konsultacji
Konsultacje miały zasięg lokalny. Przeprowadzone zostały z mieszkańcami i
innymi interesariuszami gminy, z lokalnymi partnerami społecznymi i
gospodarczymi, sąsiednimi gminami oraz z organizacjami i związkami gmin, do
których przynależy gmina Popielów (m.in. Lokalne Grupy Działania,
Stowarzyszenie „Aglomeracja Opolska”) . Adresatami konsultacji byli m.in.:
• mieszkańcy gminy Popielów;
• lokalni partnerzy społeczni i gospodarczy; w szczególności
działające na terenie gminy Popielów organizacje pozarządowe,
stowarzyszenia, przedsiębiorcy, parafie i instytucje;
• sąsiednie gminy: Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Lewin Brzeski, Lubsza,
Pokój, Skarbimierz, Świerczów;
• Stowarzyszenie „Aglomeracja Opolska”;
• Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Stobrawski Zielony Szlak”;
• Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna”;
• Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad;
• Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”;
• Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”;
• Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych.
• Konsultacje społeczne zostały zrealizowane w terminie od
25.11.2021 – do 30.12.2021 r.
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2.

Zasięg terytorialny
i terminy konsultacji
W celu zapewnienia możliwie największego udziału mieszkańców i interesariuszy
w procesie konsultacji społecznych, informacja o trwającym procesie oraz
możliwych formach uczestnictwa w nim została zamieszczona m.in.:
• w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Popielowie;
• na oficjalnej stronie internetowej gminy www.popielow.pl;
• w dedykowanej zakładce oficjalnej strony internetowej gminy:
h�ps://popielow.pl/7081/2369/konsultacje-spoleczne.html;
• na oficjalnym profilu gminy w mediach społecznościowych:
h�ps://pl-pl.facebook.com/GminaPopielow/;
• w lokalnej prasie – miesięczniku „Nowiny Gminne” nr 13, grudzień
2021.
Dodatkowo zorganizowano trzy spotkania konsultacyjne. Do partnerów gminy
Popielów (gmin, stowarzyszeń, instytucji) skierowano pisemne zaproszenia do
wzięcia udziału w konsultacjach. Informacja o trwającym procesie konsultacji
przekazywana była również bezpośrednio mieszkańcom i interesariuszom przez
pracowników Urzędu Gminy w Popielowie oraz członków Zespołu Roboczego ds.

3.

Przyjęte formy
konsultacji
Proces konsultacji społecznych zrealizowano w oparciu o dwie formy zgłaszania
uwag: ustną i pisemną. W formie ustnej uwagi można było zgłaszać podczas
spotkań konsultacyjnych. Ponadto w Urzędzie Gminy w Popielowie wydzielony
został numer telefonu: 77 42 75 824, czynny w godzinach pracy urzędu, pod
którym można było dokonywać zgłoszenia uwag i suges�i dotyczących projektu
strategii. Zgłaszanie uwag w formie pisemnej możliwe było poprzez:
• interaktywny formularz do składania uwag on-line,
• formularz tradycyjny.
Interesariusze najczęściej zgłaszali swoje uwagi za pośrednictwem formularza
zgłaszania uwag oraz osobiście, podczas spotkań konsultacyjnych.

Strategia Popielów 2030

3.1. Formularz do składania uwag
on-line
Formularz sporządzono z wykorzystaniem pla�ormy Google Forms. Arkusz
złożony był z dwóch części. Pierwsza dotyczyła identyfikacji interesariusza (adres
e-mail, imię i nazwisko, reprezentowana organizacja/instytucja). Druga część
dotyczyła zgłaszanej uwagi (część dokumentu, do którego odnosiła się uwaga;
treść uwagi; uzasadnienie). Aktywny link do formularza został zamieszczony na
stronie internetowej Urzędu Gminy w Popielowie (h�ps://bip.popielow.pl/
7080/2369/konsultacje-projektu-strategii-rozwoju-gminy-2021-2030.html) oraz
na profilu gminy w mediach społecznościowych. Gromadzenie i przetwarzanie
danych przy użyciu interaktywnego formularza zostało zrealizowane zgodnie z
art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

3.2. Zasięg terytorialny i terminy
konsultacji
Formularz, analogicznie jak formularz interaktywny, złożony był z dwóch części:
identyfikującej interesariusza oraz zgłaszanej uwagi. Wzór formularza został
zamieszczony na stronie internetowej gminy (h�ps://bip.popielow.pl/
7080/2369/konsultacje-projektu-strategii-rozwoju-gminy-2021-2030.html).
Ponadto został dołączony do wiadomości informujących o trwających
konsultacjach, skierowanych do sąsiednich gmin oraz stowarzyszeń i instytucji.
Uwagi zgłaszane za pośrednictwem tradycyjnego formularza interesariusze mogli
składać osobiście w Urzędzie Gminy w Popielowie, pocztą tradycyjną, pocztą
elektroniczną na adres strategia@popielow.pl oraz poprzez pla�ormę ePUAP lub
Profil Zaufany. Gromadzenie i przetwarzanie danych przy użyciu formularza
zostało zrealizowane zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO).
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3.3. Zasięg terytorialny i terminy
konsultacji
W ramach realizowanych konsultacji społecznych zorganizowane zostały
3 spotkania konsultacyjne:
• 8 grudnia 2021 r. w Samorządowym Centrum Kultury, Turystyki i
Rekreacji w Popielowie – spotkanie dla mieszkańców gminy,
• 15 grudnia 2021 r. w Urzędzie Gminy w Popielowie – spotkanie dla
Radnych Gminy Popielów,
• 15 grudnia 2021 r. w Domu Kultury w Karłowicach – spotkanie dla
mieszkańców gminy.
Informacja o planowanych spotkaniach została podana do publicznej wiadomości
w dniu ogłoszenia rozpoczęcia procesu konsultacji, na stronie internetowej gminy
oraz w mediach społecznościowych.
Łącznie w spotkaniach udział wzięło 37 interesariuszy.

9
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4.

Konsultacje Strategii –
dane liczbowe
35

dni prowadzonych konsultacji

73

strony diagnozy poddane konsultacji

88

strony strategii poddane konsultacji

3

spotkania z mieszkańcami i organizacjami

37

liczba uczestników biorąca udział w
spotkaniu

29

zgłoszonych uwag

18

uwag przyjętych

8

uwag częściowo przyjętych

2

uwagi odrzucone

1

autokorekta

10

5.

Lp.

Wykaz zgłoszonych uwag oraz wniosków z
konsultacji społecznych projektu
dokumentu Strategii
Interesariusz

Część dokumentu

Obecny zapis

Propozycja zmiany

Sposób
rozstrzygnięcia

Uwagi

1.

Stowarzyszenie
„Aglomeracja
Opolska”

Metodyka prac i
interesariusze
strategii s.13

W spisie przepisów prawa odnoszących
się do strategii proponuję podać pełną
nazwę ustawy
Jest:
Ustawa o zasadach prowadzenia
polityki

Powinno być:
Ustawa o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju

uwaga przyjęta

Dokonano uzupełnienia
treści

2.

Stowarzyszenie
„Aglomeracja
Opolska”

Metodyka prac i
interesariusze
strategii s.13

Zapis: ,,dokumenty strategiczne na
poziomie kraju, regionu, aglomeracji i
powiatu".

Proponuje się zastąpić zapisem:
„dokumenty strategiczne na poziomie
kraju, regionu, Aglomeracji Opolskiej i
powiatu opolskiego".

uwaga przyjęta

Dokonano korekty
zapisów

3.

Stowarzyszenie
„Aglomeracja
Opolska”

Całość
dokumentu

Propozycja wyjaśniania skrótów nazw
np. str. 54

Propozycja wyjaśniania skrótów nazw

uwaga przyjęta

Dokonano rozwinięcia
skrótów na poziomie
całego dokumentu
strategii

Model struktury
funkcjonalno przestrzennej
gminy

Treść przed zmianą:
„Zgodnie z przyjętym dokumentem
wskazuje się, że obszar ten tworzy 21
gmin ze stołecznym miastem regionu i
aglomeracji Opolem, które stanowi
centrum powiązań funkcjonalnych
obszaru (powiązanie ekonomiczne,
społeczne, komunikacyjne,
infrastrukturalne, środowiskowe).
Zakłada się, że tego typu funkcje
stanowią kluczowe powiązanie dla
pozostałych 20 gmin, zapewniające
funkcje kulturalne, naukowo-badawcze,
uniwersyteckie i edukacyjne,
nowoczesnej infrastruktury ochrony
zdrowia i jakości życia, usług
publicznych, a szczególnie
administracyjnych, ponadregionalnych
funkcji komunikacyjnych i sportoworekreacyjnych."

Propozycja treści po zmianie:
„Zgodnie z przyjętym dokumentem
wskazuje się, że obszar ten tworzy 21
gmin ze stołecznym miastem regionu i
aglomeracji Opolem, które stanowi
centrum powiązań funkcjonalnych
obszaru
(powiązanie ekonomiczne, społeczne,
komunikacyjne, infrastrukturalne,
środowiskowe). Zakłada się, że tego
typu funkcje stanowią kluczowe
powiązanie dla pozostałych 20 gmin,
zapewniające usługi kulturalne,
naukowo-badawcze, akademickie i
edukacyjne, nowoczesnej infrastruktury
ochrony zdrowia i jakości życia, usług
publicznych, a szczególnie
administracyjnych, jak również
ponadregionalnych usług
komunikacyjnych i sportoworekreacyjnych."

uwaga przyjęta

Dokonano
przeredagowania treści

4.

Stowarzyszenie
„Aglomeracja
Opolska”
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Interesariusz

Część dokumentu

Obecny zapis

Propozycja zmiany

Sposób
rozstrzygnięcia

Propozycja treści po zmianie:
„Drugą grupę stanowią podmioty z
otoczenia gminy i tu identyfikujemy
najczęściej przedstawicieli administracji
rządowej (np. ministerstwa, wojewodę,
agencje rządowe) oraz partnerów w
regionie (np. Stowarzyszenie
Aglomeracja Opolska, Urząd
Marszałkowski Województwa
Opolskiego, Starostwo Powiatowe w
Opolu, sąsiednie gminy, regionalne
organizacje - np. Lokalna Grupa
Działania Stobrawski Zielony Szlak,
Euroregion Pradziad, Rybacka Lokalna
Grupa Działania ,,Opolszczyzna")."

uwaga przyjęta

Dokonano korekty
zapisów

Uwagi

5.

Stowarzyszenie
„Aglomeracja
Opolska”

System realizacji
strategii s. 68

Treść przed zmianą:
„Drugą grupę stanowią podmioty z
otoczenia gminy i tu identyfikujemy
najczęściej przedstawicieli administracji
rządowej (np. ministerstwa, wojewodę,
agencje rządowe) oraz partnerów w
regionie (np. Aglomerację Opolską,
Urząd Marszałkowski Województwa
Opolskiego, Starostwo Powiatowe,
sąsiednie gminy, regionalne organizacje
- np. LGD Stobrawski Zielony Szlak,
Euroregion Pradziad, Stowarzyszenie
Rybacka LGD ,,Opolszczyzna").”

6.

Radni Gminy

str. 15 diagram
„Logika
dokumentu”

Rysunek jest niezrozumiały

Proszę o dodanie opisu, wyjaśniającego
rysunek

uwaga przyjęta

Skorygowano formę
prezentacji danych.

Radni Gminy

str. 31 Diagnozy,
Rysunek 23

Z rysunku nie wynika jaka jest obecna
faktyczna skala przedstawionych
problemów. Ponadto zestawienie
obrazków symbolizujących problemy
społeczne w dwóch kolumnach
sugeruje konotacje pomiędzy nimi.

Proszę o zmianę sposobu prezentacji
danych.

uwaga przyjęta

Skorygowano formę
prezentacji danych.

Radni Gminy

str. 31 Diagnozy,
Rysunek 28

Z rysunku trudno wywnioskować trend
poszczególnych elementów, ponieważ
liczbę aktualnie zarejestrowanych
zdarzeń zestawiono z ich sumą z dwóch
lat.

Proszę o zmianę sposobu prezentacji
danych.

uwaga przyjęta

Skorygowano formę
prezentacji danych.

7.

8.
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9.

10.

Interesariusz

mieszkaniec
sołectwa
Karłowice

mieszkaniec
sołectwa
Karłowice

Część dokumentu

uwaga ogólna

uwaga ogólna

Obecny zapis

W dokumencie nie wskazano
konieczności remontu drogi w
Karłowiczkach (droga powiatowa nr
1144)

W dokumencie nie wskazano na
konieczność stworzenia infrastruktury
sieci gazowej na obszarze sołectwa
Karłowice.

Propozycja zmiany

Proszę o dodanie zapisów wskazujących
na konieczność remontu drogi w
Karłowiczkach.

Proszę o dodanie zapisów o
konieczności stworzenia infrastruktury
sieci gazowej na obszarze sołectwa
Karłowice.

Sposób
rozstrzygnięcia

Uwagi

uwaga
częściowo
przyjęta

Proponowany zapis jest
zbyt szczegółowy w
stosunku do charakteru
dokumentu
strategicznego. Tego
typu zapisy będą
rozważane na etapie
operacjonalizacji
strategii. Ponadto,
wskazana droga
stanowi część drogi
powiatowej nr 1144.
W dokumencie
strategii, w części
„Kierunki działań dla
poszczególnych celów
rozwojowych” dodano
zapisy dotyczące
konsultacji ze
Starostwem
Powiatowym w Opolu
w zakresie modernizacji
i rozbudowy dróg
powiatowych
przebiegających przez
obszar gminy Popielów.

uwaga
częściowo
przyjęta

Gmina Popielów dąży
do rozbudowy sieci
gazowej z
uwzględnieniem
możliwości
technicznych i
finansowych. W
dokumencie strategii,
w części „Kierunki
działań dla
poszczególnych celów
rozwojowych” dodano
zapisy dotyczące
konsultacji z dostawcą
gazu w zakresie
rozbudowy sieci
gazowej na terenie
gminy.
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11.

12.

Interesariusz

mieszkaniec
sołectwa
Karłowice

mieszkaniec
sołectwa
Karłowice

Część dokumentu

uwaga ogólna

uwaga ogólna

Obecny zapis

Propozycja zmiany

Brak zapisów w dokumencie o bardzo
złym stanie technicznym ośrodka
zdrowia w Karłowicach i jego otoczeniu.

Brak zapisów o konieczności
modernizacji chodników oraz systemu
oświetlenia ulicznego na obszarze
sołectwa Karłowice.

13

Dodanie zapisów o koniczności
modernizacji ośrodka zdrowia.

Dodanie zapisów o koniczności
modernizacji chodników oraz systemu
oświetlenia ulicznego na obszarze
sołectwa Karłowice

Sposób
rozstrzygnięcia

Uwagi

uwaga
odrzucona

W diagnozie zawarto
zapisy o koniczności
modernizacji i
dostosowania do
obowiązujących
przepisów budynków
Zakładów Opieki
Zdrowotnej.
Ponadto w katalogu
kluczowych inwestycji
do realizacji
wyłonionych podczas
prac nad strategią
wskazano projekt pn.
„Rozwój systemu
ochrony zdrowia
poprzez modernizację
ośrodków zdrowia w
Starych Siołkowicach i
Karłowicach”.

uwaga
odrzucona

W dokumencie strategii
zawarto zapisy o
konieczności
modernizacji i
rozbudowy
infrastruktury drogowej
i okołodrogowej.
Ponadto w katalogu
kluczowych inwestycji
do realizacji
wyłonionych podczas
prac nad strategią
wskazano projekt pn.
„Przebudowa
skrzyżowania drogi
wojewódzkiej nr 458 z
drogą wojewódzką nr
457 i powiatową nr
1149 O KarłowicePopielów w
Popielowie”.
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Interesariusz

Część dokumentu

Obecny zapis

Propozycja zmiany

Sposób
rozstrzygnięcia

Uwagi

Uwzględnienie w strategii zapisów
dotyczących celów operacyjnych
(czyszczenie rzeki)

uwaga
częściowo
przyjęta

W dokumencie
strategii, w części
„Kierunki działań dla
poszczególnych celów
rozwojowych” dodano
zapisy o konsultacjach z
Państwowym
Gospodarstwem
Wodnym Wody Polskie
w zakresie regularnego
czyszczenia rzek i
cieków wodnych
zlokalizowanych w
obrębie gminy
Popielów.

mieszkaniec
Kuźnicy
Katowskiej

uwaga ogólna

Brak zapisów na temat wyregulowania
rzeki Czarna Woda w Kuźnicy
Katowskiej. Rzeka od wielu lat nie była
czyszczona jest zarośnięta i zamulona w
wyniku tego woda zalewa łąki i pola
lokalnych rolników oraz stwarza
zagrożenie powodziowe dla
mieszkańców Kuźnicy Katowskiej.

14.

Wójt Gminy
Dobrzeń Wielki

Procent ludności
korzystający z
instalacji
wodociągowej i
kanalizacyjnej
(opr. własne
-31.05.2021r.) str.
25.

Dla Gminy Dobrzeń Wielki podano
błędny procent ludności korzystających
z instalacji wodociągowej i
kanalizacyjnej. Dla wodociągu
wykazano 97,5 % a powinno być 100 %,
dla kanalizacji wykazano 97.0 % a
powinno być 99%. Podane wartości
wskaźnika określono na podstawie
składanych sprawozdań w tym zakresie

Korekta zapisów.

uwaga przyjęta

Skorygowano wskazane
wartości.

15.

Państwowe
Gospodarstwo
Wodne Wody
Polskie Regionalny
Zarząd Gospodarki
Wodnej we
Wrocławiu

uwaga ogólna

Brak informacji o położeniu części
terenu Gminy na obszarze szczególnego
zagrożenia powodzią oraz o
obowiązywaniu w ich granicach
przepisów odrębnych.

Uzupełnienie zapisów

uwaga przyjęta

Uzupełniono zapisy.

16.

Państwowe
Gospodarstwo
Wodne Wody
Polskie Regionalny
Zarząd Gospodarki
Wodnej we
Wrocławiu

uwaga ogólna

Brak odwołania do następujących
dokumentów:
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz.U. 2021 poz. 624 z późn.
zm.;
- Plan Zarządzania Ryzykiem
Powodziowym dla obszaru dorzecza
Odry
- Planu przeciwdziałania skutkom suszy
(PPSS)

Uzupełnienie zapisów

uwaga przyjęta

Uzupełniono zapisy
diagnozy.

13.

15

Lp.

17.

18.

Interesariusz

Państwowe
Gospodarstwo
Wodne Wody
Polskie Regionalny
Zarząd Gospodarki
Wodnej we
Wrocławiu

Państwowe
Gospodarstwo
Wodne Wody
Polskie Regionalny
Zarząd Gospodarki
Wodnej we
Wrocławiu

Część dokumentu

Obecny zapis

Propozycja zmiany

str. 61
Model struktury
funkcjonalnoprzestrzennej
województwa
opolskiego
(SRWO 2030},

Obszary szczególnego zagrożenia
powodzią naniesiono jedynie na str. 61
na rysunku pn. Model struktury
funkcjonalno-przestrzennej
województwa opolskiego (SRWO
2030}, który jest bardzo mało czytelny.

Model struktury
funkcjonalno –
przestrzennej
gminy Popielów

Brak wyszczególnienia obszarów
szczególnego zagrożenia powodzią. W
strategii obszary te powinny być
wyszczególnione w sposób opisowy lub
graficzny (jako opracowanie
kartograficzne) w sposób czytelny i
prosty w interpretacji, najlepiej jako
osobna mapa. Najkorzystniej byłoby
wskazać obszary zagrożone powodzią
za pomocą dokładnego opisu oraz map
np.: gotowych do wykorzystania map z
hydroportalu zrealizowanego w ramach
projektu „Informatyczny system osłony
kraju przed nadzwyczajnymi
zagrożeniami", które są materiałami
ogólnodostępnymi pod adresem:
h�ps://wody.isok.gov.pl/
hydroportal.html.

15

Czytelna prezentacja obszarów
szczególnego zagrożenia powodzią

Czytelna, graficzna prezentacja
obszarów szczególnego zagrożenia
powodzią

Sposób
rozstrzygnięcia

Uwagi

uwaga przyjęta

Do zapisów strategii
dodano mapę z
wyraźnym i czytelnym
oznaczeniem obszarów
gminy Popielów
szczególnie
zagrożonych powodzią.

uwaga przyjęta

Do zapisów strategii
dodano odrębną mapę
z wyraźnym i czytelnym
oznaczeniem obszarów
gminy Popielów
szczególnie
zagrożonych powodzią.
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Lp.

19.

20.

Interesariusz

Państwowe
Gospodarstwo
Wodne Wody
Polskie Regionalny
Zarząd Gospodarki
Wodnej we
Wrocławiu

Państwowe
Gospodarstwo
Wodne Wody
Polskie Regionalny
Zarząd Gospodarki
Wodnej we
Wrocławiu

Część dokumentu

Obecny zapis

Kierunki działań
dla
poszczególnych
celów
rozwojowych

O obszarach szczególnego zagrożenia
powodzią mowa również w Ustaleniach
i rekomendacjach dla gminy Popielów
w zakresie kształtowania i prowadzenia
polityki przestrzennej gdzie jednym z
celów polityki przestrzennej w regionie
jest Wzmocnienie odporności
przestrzeni na zagrożenia naturalne.
Dla tego celu podano rekomendacje
SRWO Opolskie 2030 dla Subregionu
Aglomeracji Opolskiej: ,,Bieżące
utrzymywanie infrastruktury
przeciwpowodziowej" i „Prewencyjna
ochrona obszarów szczególnego
zagrożenia powodzią i wystąpienia
ryzyka powodziowego w planach
zagospodarowania przestrzennego".
Ale już w ustaleniach i rekomendacjach
dla gminy Popielów poza wsparciem dla
OSP znalazło się tylko „wparcie
procesów tworzenia infrastruktury
zabezpieczającej mieszkańców,
przedsiębiorców i rolników przed
powodziami oraz suszami w sposób nie
zakłócający walorów środowiska
naturalnego oraz życia mieszkańców".

Kierunki działań
dla
poszczególnych
celów
rozwojowych

Dla celu polityki przestrzennej w
regionie Zapewnienie mieszkańcom
bezpieczeństwa powodziowego w
rekomendacjach dla całego regionu
(SRWO Opolskie 2030) znalazła się
realizacja działań technicznych
związanych ze zbiornikami i ciekami
wodnymi. Natomiast za właściwą
należy uznać rekomendację dla gminy
Popielów w brzmieniu: ,,Wsparcie
procesów adaptacji i aktualizacji
dokumentacji na potrzeby wyznaczenia
miejsc zabudowy mieszkaniowej wolnej
od powodzi i podtopień".

Propozycja zmiany

Uzupełnienie i ujednolicenie zapisów

Uzupełnienie zapisów

Sposób
rozstrzygnięcia

Uwagi

uwaga przyjęta

W dokumencie
strategii, w części
„Kierunki działań dla
poszczególnych celów
rozwojowych”
uzupełniono kierunek
działania nr 2.3.3.
Wsparcie wyposażenia
OSP uwzględniając
działania mające na
celu ochronę
przeciwpowodziową.

uwaga przyjęta

Uzupełniono zapisy w
odniesieniu do celu
operacyjnego nr 3.3.
Świadoma i aktywna
polityka przestrzenna
oraz kierunku działania
nr 3.3.2. Aktualizacja
planów
zagospodarowania
przestrzennego
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Lp.

21.

Interesariusz

Państwowe
Gospodarstwo
Wodne Wody
Polskie Regionalny
Zarząd Gospodarki
Wodnej w
Gliwicach

Część dokumentu

uwaga ogólna

Obecny zapis

Propozycja zmiany

Po analizie nadesłanej dokumentacji
należy stwierdzić, że nie zawiera ona w
pełnej informacji na temat obszarów
szczególnego zagrożenia powodzią.
Przedstawiona grafika obrazująca
zasięgi obszarów szczególnego
zagrożenia powodzią w ujęciu skali
województwa opolskiego nie posiada
odpowiedniej dokładności, nadając jej
bezwartościowy charakter z punktu
widzenia planowania przestrzennego i
zarządzania kryzysowego. Cześć
tekstowa przesianego dokumentu
ponadto nie definiuje jednoznacznie
polityki przestrzennej dla
wspomnianych obszarów (szczególnego
zagrożenia powodzią), zmierzającej do
ograniczenia ich zabudowy.
Wobec powyższego, mając na uwadze
zapis art. 163 ust 1 ustawy Prawo
wodne, w myśl którego ochrona przed
powodzią jest zadaniem m. in. organów
administracji samorządowej oraz biorąc
pod uwagę zapis art. 7 ust. 1 ustawy o
samorządzie gminnym, precyzujący, że
do zadań własnych gminy należą m. in.
zagadnienia porządku publicznego i
bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony
przeciwpowodziowej, w przedłożonym
dokumencie należy dokonać
stosownych uzupełnień, zarówno w
części tekstowej, jak i w części
graficznej.

17

Uzupełnienie zapisów

Sposób
rozstrzygnięcia

Uwagi

uwaga przyjęta

Skorygowano zapisy
oraz dodano mapę z
oznaczeniem obszarów
gminy Popielów
szczególnie
zagrożonych powodzią.
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22.

23.

Interesariusz

Część dokumentu

Zespół Opolskich
Parków
Krajobrazowych

str. 50 pkt. 1.4.
Bioróżnorodność
i ochrona
środowiska
naturalnego

Zespół Opolskich
Parków
Krajobrazowych

str. 53, pkt 3.1,
zapis:
Wykorzystanie
żyznych zasobów
glebowych w
dolinie Odry działania
wspierające
zagospodarowani
e najżyźniejszych
terenów gminy
na potrzeby
produkcji
ekologicznej
żywności str. 59
tabela, 3.1.2.
Wykorzystanie
żyznych zasobów
glebowych w
dolinie Odry.

Obecny zapis

Ochrona bioróżnorodności
Stobrawskiego Parku Krajobrazowego
oraz terenów Natura 2000 - działania
służące poprawie stanu
bioróżnorodności i środowiska
naturalnego, działania na rzecz ochrony
zagrożonych siedlisk i gatunków; dodać:
w tym m.in. tworzenie nowych form
ochrony przyrody.

Żyzne zasoby glebowe w dolinie Odry
są związane z najcenniejszymi
siedliskami przyrodniczymi, o potrzebie
ochrony których jest mowa w kilku
miejscach niniejszego dokumentu.
Dolina Odry na terenie gminy to jeden z
najcenniejszych fragmentów tej rzeki w
Polsce. Wskazanie tych obszarów do
produkcji rolnej stoi w sprzeczności z
ich ochroną.

Propozycja zmiany

Uzupełnienie zapisów

Uzupełnienie zapisów diagnozy

Sposób
rozstrzygnięcia

Uwagi

uwaga
częściowo
przyjęta

Proponowany zapis jest
zbyt szczegółowy w
stosunku do charakteru
dokumentu
strategicznego. Tego
typu zapisy będą
rozważane na etapie
operacjonalizacji
strategii, przy
opracowywaniu
dokumentów
planistycznych
dotyczących ochrony
środowiska i
bioróżnoworodności na
terenie gminy
Popielów.

uwaga
częściowo
przyjęta

Proponowany zapis jest
zbyt szczegółowy w
stosunku do charakteru
dokumentu
strategicznego. Tego
typu zapisy będą
rozważane na etapie
operacjonalizacji
strategii, przy
opracowywaniu
dokumentów
planistycznych
dotyczących ochrony
środowiska i
bioróżnoworodności na
terenie gminy
Popielów.
Skorygowano zapis
kierunku działania
3.1.2.
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24.

25.

Interesariusz

Zespół Opolskich
Parków
Krajobrazowych

Zespół Opolskich
Parków
Krajobrazowych

Część dokumentu

Obecny zapis

Propozycja zmiany

str. 71, tabela
Kształtowanie
spójnego
systemu
przyrodniczego.

W ustaleniach i rekomendacjach dla
gminy Popielów dodać dodatkowe
punkty: - Zachowanie dotychczasowego
charakteru terenów otwartych,
utrzymywanie zwartej zabudowy,
rozbudowa jednostek osadniczych w
pierwszej kolejności w ramach
wypełniania luk. - Wspieranie oraz
tworzenie nowych form ochrony
przyrody m.in. tj. rezerwaty przyrody,
użytki ekologiczne oraz pomniki
przyrody.

Ustalenia i
rekomendacja dla
gminy Popielów
w zakresie
kształtowania i
prowadzenia
polityki
przestrzennej. Str.
71. Cel: Ochrona i
poprawa jakości
środowiska oraz
walorów
krajobrazowych

W części „Ustalenia i rekomendacja dla
gminy Popielów” dopisać dodatkowe
ustalenia: 1) zachowanie
najcenniejszych fragmentów przyrody
naturalnej oraz walorów
krajobrazowych części Niziny Śląskiej;
2) zachowanie pełni różnorodności
biologicznej oraz trwałości i równowagi
procesów przyrodniczych; 3)
przywracanie walorów naturalnych
przekształconym siedliskom, zwłaszcza
dolinom rzecznym, torfowiskom, lasom
i innym składnikom przyrody; 4)
stwarzanie korzystnych warunków do
prawidłowego funkcjonowania
systemów przyrodniczych, ich trwałości
i zdolności odtwarzania; 5) zwiększanie
świadomości ekologicznej lokalnych
społeczności w zakresie konieczności
zachowania całego bogactwa
przyrodniczego jako dziedzictwa i dobra
wspólnego

19

Uzupełnienie zapisów

Uzupełnienie zapisów

Sposób
rozstrzygnięcia

Uwagi

uwaga
częściowo
przyjęta

Proponowany zapis jest
zbyt szczegółowy w
stosunku do charakteru
dokumentu
strategicznego. Tego
typu zapisy będą
rozważane na etapie
operacjonalizacji
strategii.

uwaga
częściowo
przyjęta

Proponowany zapis jest
zbyt szczegółowy w
stosunku do charakteru
dokumentu
strategicznego. Tego
typu zapisy będą
rozważane na etapie
operacjonalizacji
strategii.
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26.

27.

Interesariusz

Zespół Opolskich
Parków
Krajobrazowych

Zespół Opolskich
Parków
Krajobrazowych

Część dokumentu

Obecny zapis

3.1. Gospodarka
lokalna i
rolnictwo Str. 59

W kolumnie kierunki działań dopisać:
„zwiększenie powierzchni łąk kośnych i
pastwisk kosztem gruntów ornych, w
szczególności w dolinie Odry i
Stobrawy”

1.4.
Bioróżnorodność
i ochrona
środowiska
naturalnego Str.
56

Zapis: „1.4.2. Ochrona
bioróżnorodności Stobrawskiego Parku
Krajobrazowego oraz terenów Natura
2000” proponujemy rozszerzyć na:
„1.4.2. Ochrona bioróżnorodności
Stobrawskiego Parku Krajobrazowego
oraz terenów Natura 2000 m.in.
poprzez zachowanie i ochronę
obszarów wodno - błotnych, ochronę
lub odtworzenie prawidłowych
stosunków wodnych, ochronę
starorzeczy, oczek wodnych,
zadrzewień i wysokiej roślinności
podczas koniecznych prac
regulacyjnych lub melioracyjnych,
utrzymanie i rozbudowa
mozaikowatości w strukturze
użytkowania terenu, utrzymanie
istniejących miedz, zadrzewień i
zakrzaczeń śródpolnych oraz w miarę
możliwości wzbogacanie krajobrazu
rolniczego o te elementy,
utrzymywanie ekosystemów łąkowych
w dolinach rzecznych, ograniczanie lub
eliminowanie gatunków inwazyjnych”

Propozycja zmiany

Uzupełnienie zapisów

Rozszerzenie i uzupełnienie zapisów

Sposób
rozstrzygnięcia

Uwagi

uwaga
częściowo
przyjęta

Proponowany zapis jest
zbyt szczegółowy w
stosunku do charakteru
dokumentu
strategicznego. Tego
typu zapisy będą
rozważane na etapie
operacjonalizacji
strategii.

uwaga
częściowo
przyjęta

Proponowany zapis jest
zbyt szczegółowy w
stosunku do charakteru
dokumentu
strategicznego. Tego
typu zapisy będą
rozważane na etapie
operacjonalizacji
strategii.
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Interesariusz

Część dokumentu

Obecny zapis

Propozycja zmiany

28.

Lokalna Grupa
Działania
Stobrawski Zielony
Szlak

str. 68

W strategii wspomniana jest
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Stobrawski Zielony Szlak tylko
w tym miejscu jako organizacja
zaangażowana w realizację strategii.
Warto wspomnieć o działaniach LGD na
rzecz mieszkańców gminy Popielów,
które przyczyniają się do rozwoju
gminy.

29.

Autokorekta

str. 70

Zwiększenie znaczenia sfery społecznej
w procesie rewitalizacji.
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Sposób
rozstrzygnięcia

Uwagi

Uzupełnienie zapisów

uwaga przyjęta

Uzupełniono zapisy
diagnozy

Zwiększenie znaczenia partycypacji
społecznej (udziału lokalnej
społeczności) w procesie rewitalizacji.

uwaga przyjęta

Dokonano korekty
zapisów
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