
Pyzdry, 3 listopada 2021 r.  

 

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu „Strategii rozwoju Gminy  

i Miasta Pyzdry na lata 2021-2025” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko 

 

1. Przedmiot konsultacji: „Strategia rozwoju Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2021-2025” 

wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. 

2. Podstawa prawna przeprowadzenia konsultacji: art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 

2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 ze zm.)  

oraz Zarządzenie nr XXXIX/2021 Burmistrza Pyzdr z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategii rozwoju Gminy i Miasta 

Pyzdry na lata 2021-2025” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. 

3. Cel konsultacji: poznanie opinii i uwag mieszkańców gminy i miasta Pyzdry, 

sąsiednich gmin, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych na temat projektu 

„Strategii rozwoju Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2021-2025” wraz z Prognozą 

oddziaływania na środowisko.   

4. Termin konsultacji: 30.08.2021 - 07.10.2021 

5. Podmiot przeprowadzający konsultacje: Burmistrz Pyzdr.  

6. Formy przeprowadzenia konsultacji:  

- wyłożenie do publicznego wglądu projektu dokumentu w Urzędzie Miejskim  

w Pyzdrach 

- publikacja w BIP wraz z formularzem zgłoszenia uwag umożliwiającym wyrażenie 

opinii, 

- możliwość przesłania formularza elektronicznie na email, 

- możliwość przesłania formularza w formie papierowej na adres Urzędu Miejskiego  

- możliwość złożenia formularza w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pyzdrach. 

- spotkanie konsultacyjne z Społeczną Radą Gospodarczą. 

7. Informacja o sposobie promowania konsultacji: ogłoszenie o konsultacjach 

społecznych na stronie internetowej Gminy i Miasta Pyzdry z załączeniem projektu 

„Strategii rozwoju Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2021-2025” wraz z Prognozą 

oddziaływania na środowisko, formularzem zgłaszania uwag, obwieszczeniem, opinią 

PWIS, pismem RDOŚ oraz w gminnym Biuletynie Informacji Publicznej, ogłoszenie na 

tablicach ogłoszeń w sołectwach, w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach oraz na portalu 

społecznościowym gminy.  

8. Informacja o uczestnikach konsultacji: w toku konsultacji społecznych wzięły udział 3 

sąsiednie gminy i PGW Wody Polskie, członkowie Społecznej Rady Gospodarczej.   

Propozycję zmian do projektu Strategii złożyło tylko PGW Wody Polskie RZGW  

w Poznaniu oraz RDOŚ w ramach oceny prognozy oddziaływania na środowisko.  

9. Ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem:  

 propozycje zmian PGW Wody Polskie: 



- uwzględniono częściowo działania odnoszące się do adaptacji gminy do zmian 

klimatu oraz przeciwdziałanie skutkom suszy (wpisano w pkt. II.1. Charakterystyka 

gminy Środowisko przyrodnicze), 

- z pkt. II. 4. Infrastruktura techniczna Sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna zapisy 

dotyczące suszy przeniesiono do pkt. II.1. Charakterystyka gminy Środowisko 

przyrodnicze, 

- uwzględniono ustalenia aktualizacji Planów gospodarowania wodami (wpisano  

w pkt. II.1. Charakterystyka gminy Środowisko przyrodnicze), 
- uwzględniono ustalenia z konsultacji II aktualizacji planów gospodarowania wodami na 

obszarach dorzeczy na lata 2022-2027 oraz prawdopodobieństwo zagrożenia 

powodziowego na terenie gminy (wpisano w pkt. II.1. Charakterystyka gminy 

Środowisko przyrodnicze), 

- wpisano w tabelę nr 30 i nr 27, kierunek Bezpieczeństwo, zadania: 

a) modernizacja lewostronnego obwałowania rzeki Warty Modlica-Białobrzeg 

od km 0+000 do km 8+800; 

b) modernizacja prawostronnego obwałowania rzeki Prosny Modlica-Lisewo 

od km 0+000 do km 8+330; 

 uwzględniono uwagę RDOŚ dotyczącą zapisów w rozdziale IX na str. 57 

projektu Strategii, tab. nr 29 „Powiązanie Strategii rozwoju Gminy i Miasta 

Pyzdry na lata 2021-2025 z innymi dokumentami strategicznymi” poprzez  

usunięcie powiązania z nieobowiązującą Strategią na rzecz Odpowiedzialnego 

Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) 

 
 

 

 

 

Burmistrz Pyzdr 

/-/ Przemysław Dębski 


