
Uzasadnienie 

zawierające informację o udziale społeczeństwa w postępowaniu strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Pysznica  

na lata 2022–2030 

  

Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju 

Gminy Pysznica wynika z przepisów 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.). Dodatkowo 

jest spełnieniem obowiązku prawnego wynikającego z Dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów  

i programów na środowisko.  

Na podstawie art. 42 ust. 2 ww. ustawy, do przyjętego Uchwałą Nr L/379/2022 Rady 

Gminy Pysznica  z dnia 29.12.2022 r. dokumentu pn. Strategia Rozwoju Gminy Pysznica na 

lata 2022–2030 załącza się niniejsze uzasadnienie zawierające informacje o udziale 

społeczeństwa w postępowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.  

Mieszkańcy Gminy Pysznica mieli możliwość zapoznania się z projektem dokumentu 

pn. Strategia Rozwoju Gminy Pysznica na lata 2022–2030.  

Zarządzenie Wójta Gminy Pysznica w tej sprawie zostało zamieszczone w dniu 

03 listopada 2022 r. na stronie internetowej Gminy Pysznica. Dokumenty dostępne były do 

wglądu w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Pysznica (pysznica.pl) 

oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (pysznica.bip.gmina.pl) 

oraz w wersji papierowej w budynku Urzędu Gminy Pysznica, ul. Wolności 322, 37–403 

Pysznica, w godzinach pracy Urzędu. Konsultacje społeczne trwały od dnia 10 listopada 2022 

roku do dnia 15 grudnia 2022 roku.  

W obwieszczeniu o konsultacjach społecznych Strategii Rozwoju Gminy Pysznica na 

lata 2022–2030 wskazano na możliwość składania uwag i wniosków za pomocą formularza 

zgłaszania uwag w formie pisemnej za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty 

elektronicznej, osobiście poprzez pozostawienie formularza w siedzibie Urzędu lub ustnie do 

protokołu w budynku Urzędu Gminy Pysznica. Ponadto określono, iż organem właściwym do 

rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków w ramach konsultacji społecznych jest Wójt Gminy 

Pysznica.  

W wyznaczonym terminie dla udziału społeczeństwa, wpłynęły 2 formularze uwag. Na 

stronie internetowej Gminy Pysznica i w BIP zamieszczona została Informacja podsumowująca 



przeprowadzone konsultacje społeczne wraz z rejestrem zgłoszonych uwag oraz informacją  

o wynikach konsultacji i z uzasadnieniem uwzględnienia lub braku uwzględnienia 

poszczególnych uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji. 

 


