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WPROWADZENIE 

 

PODSTAWA PRAWNA 

Zgodnie z art. 55 ust. 3 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 (tj. Dz.U. 2022 poz. 1029 z późn. zm.) do 
przyjętego dokumentu załącza się pisemne podsumowanie zawierające uzasadnienie 
wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań 
alternatywnych, a także informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim 
zakresie zostały uwzględnione:  

1) ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko;  
2) opinie właściwych organów tj. – Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Opolu oraz Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego;  
3) zgłoszone uwagi i wnioski;  
4) wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na 

środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone;  
5) propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu 

skutków realizacji postanowień dokumentu.  

Konieczność sporządzenia uzasadnienia (zawierającego informacje o udziale 
społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę  
i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem 
społeczeństwa) do Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju 
Gminy Niemodlin na lata 2022-2030 wynika z art. 42 ust. 2 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 (tj. Dz.U. 2022 poz. 
1029 z późn. zm.).  

1. RAMOWY PRZEBIEG STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

1) Pismem o sygnaturze IGK .7011.4.2021 z dnia 21 marca 2022 r. Burmistrz 
Niemodlina zwróciła się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  
w Opolu oraz Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego  
z prośbą o  określenie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych 
w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Gminy 
Niemodlin na lata 2022-2030.  
Pismem o sygnaturze WOOŚ.411.2.8.2022.MO z dnia 14 kwietnia 2022 r. 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska przekazała uzgodnienia zakresu  
i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na 
środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2022-2030. 
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Pismem o sygnaturze NZ.9022.1.47.2022.JG z dnia 4 kwietnia 2022 r. Opolski 
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przekazała informację, że prognoza 
powinna zawierać pełny zakres przedstawiony w art. 51 ust. 2 oraz art. 52 ust. 1 
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. 

2) Pismem o sygnaturze IGK .7011.4.2021 z dnia 10 października 2022 r. Burmistrz 
Niemodlina zwróciła się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  
w Opolu oraz Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 
z prośbą o zaopiniowanie Prognozy oddziaływania na środowisko projektu 
Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2022-2030. 
Pismem o sygnaturze NZ.9022.1.47.2022.JG z dnia 3 listopada 2022 r. Opolski 
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zaopiniowała dokumentację bez 
uwag. 
Pismem o sygnaturze WOOŚ.410.2.34.2022.MO z dnia 4 listopada 2022 r. 
Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu zaopiniowała 
dokumentację bez uwag.   

2. UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO 
ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH 

Na podstawie analizy przeprowadzonej w Prognozie oddziaływania na środowisko 
projektu Strategii Rozwoju Gminy Niemodlina na lata 2022-2030 stwierdzono, że skutki 
braku realizacji projektu postanowień zawartych w dokumencie mogą przynieść jedynie 
pozorne korzyści, zarówno w kontekście środowiskowym, jak również ekonomicznym 
i społecznym. Co więcej, potencjalne korzyści wynikające z braku realizacji postanowień 
dokumentu mogą mieć charakter wyłącznie chwilowy lub odnoszący się do perspektywy 
średnioterminowej. Zidentyfikowano negatywne skutki braku realizacji celów  
i kierunków działań ujętych w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Niemodlina na lata 
2022-2030 w obszarze środowiskowym (m.in. zagrożenie lub zubożenie zasobów 
środowiska); w obszarze społecznym (m.in. pogłębiający się problem dostępności do 
lokalnego rynku pracy, wykluczenie społeczne, wyludnianie się miasta i wsi); w obszarze 
ekonomicznym (m.in. zaburzenie spójności ekonomicznej, ograniczenie działalności 
przedsiębiorczej i innowacyjnej, dodatkowe koszty środowiskowe i społeczne). Wariant 
polegający na braku realizacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Niemodlina na lata 
2022-2030  jest niekorzystny środowiskowo, ekonomicznie i społecznie. Spowoduje on 
pogłębianie i utrwalenie problemów środowiskowych i społecznych w gminie Niemodlin. 

Analizując przedstawione potencjalne skutki realizacji projektu Strategii Rozwoju Gminy 
Niemodlin na lata 2022-2030 można stwierdzić, że jej realizacja będzie miała 
w przeważającej części pozytywny wpływ na środowisko. Działania zaproponowane 
w projektowanym dokumencie nie mają wskazanych szczegółowych informacji 
lokalizacyjnych, dokładnego zasięgu i umiejscowienia konkretnych działań w przestrzeni, 
a także technologii, w jakich zostaną zrealizowane. Precyzyjne rozwiązania alternatywne 
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powinny być wskazane na etapie procedury oddziaływania na środowisko 
poszczególnych projektów, w szczególności dla działań o najwyższym potencjalnym 
oddziaływaniu na środowisko. 

Można jednak stwierdzić, że potencjalne skutki środowiskowe podejmowanych 
inwestycji będą uzależnione od chłonności środowiska oraz obecności w pobliżu miejsc 
inwestycji obszarów wrażliwych. Istotne będzie zatem dokładne rozpoznanie tych 
warunków na etapie przygotowania poszczególnych inwestycji i rozważenie wariantów 
alternatywnych w taki sposób, aby wybrać ten, który w najmniejszym stopniu będzie 
negatywnie oddziaływać na środowisko. 

3. USTALENIA ZAWARTE W PROGNOZIE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Niemodlina na lata 2022-2030  to dokumenty szczebla 
lokalnego, który nakreśla ramy rozwojowe gminy Niemodlin oraz ramy dla realizacji 
potencjalnych przedsięwzięć i inwestycji mogących mieć wpływ na obszar gminy 
Niemodlin. Struktura projektu Strategii Rozwoju Gminy Niemodlina na lata 2022-2030 
obejmuje strategiczne kierunki rozwoju gminy Niemodlin, gdzie poza misją i wizją 
sformułowane zostały cele strategiczne i operacyjne: 

 Cel strategiczny 1. Rozwój silnych więzi, kompetencji i sieci relacji; 
- Cel operacyjny 1.1. Wysoki kapitał ludzki i społeczny,  
- Cel operacyjny 1.2. Zdrowie mieszkańców,  
- Cel operacyjny 1.3. Aktywne włączenie społeczne,  
- Cel operacyjny 1.4. Współdecydowanie i tożsamość,  

 Cel strategiczny 2. Wzmacnianie odporności gospodarczo-społecznej;  
- Cel operacyjny 2.1. Zróżnicowana lokalna przedsiębiorczość,  
- Cel operacyjny 2.2. Wysoki standard i jakość usług publicznych,  
- Cel operacyjny 2.3. Zrównoważona mobilność i dostępność,  
- Cel operacyjny 2.4. Rozpoznawalność w relacjach z otoczeniem,  

 Cel strategiczny 3. Zrównoważone korzystanie z przestrzeni i środowiska; 
- Cel operacyjny 3.1. Bezpieczeństwo ekologiczne, 
- Cel operacyjny 3.2. Odnowa przestrzeni, 
- Cel operacyjny 3.3. Zielona energia,  
- Cel operacyjny 3.4. Odporność klimatyczna; 

Wymienione w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2022-2030 cele 
ukierunkowane są na realizację szerokiego wachlarza działań i przedsięwzięć, z których 
część będzie mieć charakter „twardy” i będzie się wiązać z budową i przebudową 
infrastruktury, a część „miękki” ukierunkowany na aspekty społeczne, w tym m.in. na 
edukację, opiekę zdrowotną i społeczną, rozwój przedsiębiorczości. 

Zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 3 października 2008r. 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 (tj. 
Dz.U. 2022 poz. 1029 z późn. zm.), dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady  
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nr 2001/42/WE z 27 czerwca 2001r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów  
i programów na środowisko, oraz nr 2011/92/UE z 13 grudnia 2011r. w sprawie oceny 
skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na 
środowisko (tekst jednolity), projekt Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2022-
2030, jako wyznaczający ramy dla realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko.  

Zgodnie z tymi wymaganiami została wykonana Prognoza oddziaływania na środowisko, 
będąca elementem wspierającym proces decyzyjny dla realizacji inwestycji ingerujących 
w stan środowiska, a wynikających z projektu Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 
2022-2030. 

Celem Prognozy jest ocena potencjalnych i rzeczywistych skutków oddziaływania 
realizacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2022-2030 na 
poszczególne komponenty środowiska z uwzględnieniem możliwych wariantów projektu 
dokumentu. Dokonano oceny stanu środowiska dla obszaru gminy Niemodlin oraz 
analizy możliwości wystąpienia oddziaływań na poszczególne elementy środowiska,  
w tym oddziaływań skumulowanych i transgranicznego. W Prognozie zaproponowano 
także rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację 
przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem 
realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony 
obszaru Natura 2000 oraz na integralność tego obszaru. Dla przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko wykorzystano połączenie dwóch modeli metodycznych: 
brytyjskiego i klasycznego, co umożliwiło sporządzenie zintegrowanej oceny zarówno  
w odniesieniu do celów i kierunków działań projektu Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin 
na lata 2022-2030, jak i potencjalnych zamierzeń inwestycyjnych mogących być 
skutkiem jego realizacji. W celu kompleksowej realizacji badania zastosowano szeroki 
zakres metod badawczych, których zróżnicowanie sprzyjało uzyskaniu obiektywnych  
i wiarygodnych rezultatów w postaci oceny skutków środowiskowych projektu Strategii 
Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2022-2030. 

Wraz z wdrożeniem projektowanych w ramach Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin na 
lata 2022-2030  działań można oczekiwać pozytywnych skutków środowiskowych.  
W szczególności osiągnięcia wymiernych rezultatów w postaci m.in. zmniejszenia 
energochłonności gminy, zapewnienie dostępu do usług ekosystemowych, 
wprowadzenia rozwiązań z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym, zwiększenia 
wykorzystania energii z odnawialnych źródeł oraz przystosowania i zwiększania 
odporności terenów miejskich i wiejskich do zmian. 

Mając na uwadze, że skala wywołanych przez potencjalne inwestycje oddziaływań 
środowiskowych w znacznym stopniu uzależniona jest od lokalnych uwarunkowań  
i rozwiązań prewencyjnych zastosowanych w trakcie realizacji inwestycji, potencjalne 
negatywne oddziaływania na poszczególne elementy środowiska wynikające z realizacji 
celów operacyjnych w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2022-2030 
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mogą zostać ograniczone lub też zredukowane do minimum poprzez racjonalny wybór 
lokalizacji planowanej inwestycji oraz odpowiedni dobór rozwiązań organizacyjnych, 
technicznych i technologicznych. Należy podkreślić, iż skalę negatywnego oddziaływania 
można ograniczyć do tzw. niezbędnego minimum już na etapie opracowania projektu 
inwestycyjnego. Odpowiednio sporządzony projekt uwzględniający potrzeby ochrony 
środowiska na etapie realizacji przedsięwzięcia, jak i w fazie eksploatacji inwestycji 
skutecznie ogranicza skalę negatywnych oddziaływań na środowisko. 

4.  OPINIE WŁAŚCIWYCH ORGANÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 57 I 58 

Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zaopiniował bez uwag, 
pozytywnie projekt Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2022-2030, wraz  
z prognozą oddziaływania na środowisko (pismo znak NZ.9022.1.47.2022.JG z dnia 
03.11.2022).  

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu zaopiniował pozytywnie projekt 
Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2022-2030, wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko (pismo znak WOOŚ.410.2.34.2022.MO z dnia 04.11.2022). 

W związku z pozytywnym zaopiniowaniem Prognozy oddziaływania na środowisko 
projektu Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2022-2030 dokument nie 
podlegał zmianom w zakresie merytorycznym i metodycznym. 

5. ZGŁOSZONE UWAGI I WNIOSKI 

W trakcie konsultacji Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju 
Gminy Niemodlin na lata 2022-2030 wpłynęła jedna uwaga mieszkańca gminy 
Niemodlin, w której wskazano na brak dołączenia dokumentu projektu Strategii Rozwoju 
Gminy Niemodlin na lata 2022 – 2030 do dokumentu Prognozy Oddziaływania na 
Środowisko. Uwaga ta została uznana jako niezasadna, gdyż dokument projektu Strategii 
Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2022 -2030 był dostępny na stronach internetowych 
Urzędu Miejskiego w Niemodlinie oraz BIP Urzędu Miejskiego w Niemodlinie i jest nadal 
dostępny. Ponadto dokumentacja sprawy w tym m.in. projekt Strategii Rozwoju Gminy 
Niemodlin na lata 2022-2030 wyłożony został do wglądu w Wydziale Inwestycji  
i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Niemodlinie.  

6. WYNIKI POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA 
NA ŚRODOWISKO, JEŻELI ZOSTAŁO PRZEPROWADZONE 

Zakres Prognozy, opracowanej zgodnie z zapisami zawartymi w art. 51 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  
(tj. Dz.U. 2022 poz. 1029 z późn. zm.), zawiera w szczególności informacje o możliwym 
transgranicznym oddziaływaniu na środowisko. 

Podstawą do podjęcia oceny transgranicznej jest stwierdzenie możliwości wystąpienia 
znaczącego negatywnego oddziaływania w wyniku realizacji któregokolwiek z działań  
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w ramach celów projektu Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2022-2030.  
W ramach prac nad Prognozą, ocenie poddano możliwość wystąpienia znaczących 
oddziaływań na środowisko w aspekcie transgranicznym, rozumiane jako znaczące 
negatywne oddziaływanie przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach projektu 
Strategii na kraje sąsiednie. 

Kierunki działań w ramach projektu Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2022-
2030 i potencjalne przedsięwzięcia mają charakter lokalny i ewentualne negatywne 
oddziaływanie tych przedsięwzięć będą koncentrowały się na obszarze gminy Niemodlin. 
Na etapie przeprowadzonej analizy potencjalnych oddziaływań transgranicznych nie ma 
podstaw do jednoznacznej identyfikacji ryzyka wystąpienia znaczących negatywnych 
oddziaływań na kraje sąsiadujące, które implikowałyby konieczność przeprowadzenia 
dla niego tzw. postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na 
środowisko. 

7. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE METOD I CZĘSTOTLIWOŚCI PRZEPROWADZANIA 
MONITORINGU SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ DOKUMENTU 

Proponowane zasady monitoringu skutków realizacji postanowień projektu Strategii 
Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2022-2030 wynikają bezpośrednio z zapisów art. 55 
ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2022 poz. 1029 z późn. zm.), 
a ostatecznie obligują Burmistrza Niemodlina do realizacji jego postanowień (art. 55 ust. 
5 ww. ustawy). 

Zaproponowana w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2022-2030 
metoda wskaźnikowa monitoringu jest jedną z najczęściej stosowanych metod oceny 
osiągnięcia celów. W projekcie Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2022-2030 
poprzez zestaw wskaźników bezpośrednio lub pośrednio odzwierciedla się stan i jakość 
środowiska gminy Niemodlin oraz presję antropogeniczną na jego komponenty 
w wybranych celach szczegółowych. 

Jako ich uszczegółowienie rekomenduje się rozszerzenie listy mierników odnoszących się 
do realizacji wyzwań określonych w projekcie Programu, tj. kwestii związanych ze 
zmianami klimatu (neutralność klimatyczna, adaptacja do zmian klimatu), rewitalizacji 
terenów zdegradowanych, bioróżnorodności, rozwoju infrastruktury. Poniżej 
przedstawiono propozycję dodatkowych do rozważenia przez Burmistrza Niemodlina 
wskaźników monitorujących. 
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Tabela 1 Propozycja wskaźników monitorujących cele środowiskowe dla projektu Strategii 
Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2022-2030 do ewentualnego uwzględnienia na etapie 
wdrażania Strategii. 

Cel i wymiar Nazwa wskaźnika Jednostka 
miary 

Tendencja 
do 2030 

Źródło 

Efektywność 
energetyczna 

Moc zainstalowana z OZE  
w budownictwie 
mieszkaniowym z 
podziałem na źródła energii 

MW wzrost Badania 
własne 

Gospodarka  
obiegu 
zamkniętego 

Masa odpadów 
komunalnych odebranych 
jako odpady zmieszane 

t/rok spadek Dane JST 

Gospodarka  
obiegu 
zamkniętego 
 

Poziom recyklingu, 
przygotowania do 
ponownego użycia 
następujących frakcji 
odpadów komunalnych: 
papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkła [%] 

t/rok spadek Dane JST 

Adaptacja do 
zmian klimatu 

Powierzchnia niebieskiej  
i zielonej infrastruktury 

m2 wzrost Dane JST 

„Drugie życie” 
terenów 

Grunty zdewastowane  
i zdegradowane 
zrekultywowane  
i zagospodarowane 

m2 spadek Dane JST 

Ład 
przestrzenny 

Udział powierzchni JST 
objęty miejscowym planem 
zagospodarowania 
przestrzennego 

% wzrost Dane JST 

Ład 
przestrzenny 

Długość ścieżek 
rowerowych 

km wzrost Dane JST 

 

8. UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W POSTĘPOWANIU - UZASADNIENIE 

Podstawowym celem niniejszego Podsumowania i uzasadnienia jest przedstawienie 
przebiegu oraz podsumowanie udziału społeczeństwa w opracowaniu  Prognozy 
oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 
2022-2030.  

Uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu stanowi 
m.in. ujęcie zebranych w trakcie „publicznej debaty” uwag i wniosków, które stanowią  
uzupełnienia bądź korektę Prognozy. 

Zgodnie z art. 39  ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko (tj. Dz.U. 2022 poz. 1029 z późn. zm.) organ opracowujący projekt 
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dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa, bez zbędnej zwłoki, podaje do 
publicznej wiadomości informację o: 

1) przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu i o jego przedmiocie; 
2) możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz  

o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu; 
3) możliwości składania uwag i wniosków; 
4) sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie co 

najmniej 21-dniowy termin ich składania; 
5) organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków; 
6) postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli 

jest prowadzone. 
Jednocześnie zgodnie z art. 39 ust. 2 ww. ustawy do niezbędnej dokumentacji sprawy,  
o której mowa w ust. 1 pkt 2, należą: 

1) założenia lub projekt dokumentu; 
2) wymagane przez przepisy załączniki oraz stanowiska innych organów, jeżeli 
stanowiska są dostępne w terminie składania uwag i wniosków. 

Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do 
opracowania projektu dokumentu umieszczone zostało:  

 na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Niemodlinie; 
 na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Niemodlinie; 
 stronie BIP Urzędu Miejskiego w Niemodlinie; 
 w prasie o zasięgu lokalnym. 

 

 
Rysunek 1 Widok ogólny strony internetowej Gminy Niemodlin 
Źródło: https://niemodlin.pl/8180/18/obwieszczenie-dot-prognozy-oddzialywania-na-
srodowisko-projektu-strategii-rozwoju-gminy-niemodlin-na-lata-2022-2030.html 
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Każdy miał prawo wniesienia uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału 
społeczeństwa. Uwagi i wnioski do Prognozy oddziaływania na środowisko projektu 
Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2022-2030 można było składać w terminie 
od dnia 19.10.2022 r. do dnia 10.11.2022 r. pisemnie na Formularzu zgłaszania uwag  
i wniosków (dostępnym do pobrania na stronach internetowych Urzędu Miejskiego  
w Niemodlinie um@niemodlin.pl oraz BIP Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, który 
należało przekazać w wybranej formie:  

1) papierowo w następujący sposób: 

a) pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, ul. Bohaterów 
Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin (decyduje data wpływu do Urzędu), 

b) osobiście, bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie,  
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin; 

2) elektronicznie w następujący sposób: 

a) poprzez system ePUAP, na adres skrytki Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, 

b) za pomocą poczty elektronicznej, na adres: um@niemodlin.pl     

lub ustnie do protokołu w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu 
Miejskiego w Niemodlinie (pok. nr 21), przy ul. Bohaterów Powstań Śląskich 
37 w Niemodlinie. 

Dokumentacja sprawy w rozumieniu art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2022 poz. 
1029 z późn. zm.) wyłożona została do wglądu w Wydziale Inwestycji i Gospodarki 
Komunalnej Urzędu Miejskiego w Niemodlinie.  

W terminie od dnia 19.10.2022 r. do dnia 10.11.2022 r. do Urzędu Miejskiego  
w Niemodlinie wpłynął jeden formularz zgłaszania uwag i wniosków do Prognozy 
oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2022-
2030. Mając na uwadze, że zgłoszona ww. formularzem uwaga dotyczyła sposobu 
publikacji obwieszczenia, dokument nie podlegał zmianom w zakresie merytorycznym  
i metodycznym. 

Udział społeczeństwa został zaplanowany w taki sposób, aby zapewnić odbiorcom łatwy, 
powszechny i dogodny dostęp do informacji o Prognozie oddziaływania na środowisko 
projektu Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2022-2030, jego treści, sposobach, 
terminie i miejscu przekazywania uwag i wniosków.  

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2022 poz. 1029 z późn. zm.) niniejsze 
Podsumowanie i uzasadnienie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
projektu Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2022-2030 dołącza się do 
przyjętego dokumentu oraz podaje do publicznej wiadomości wraz z informacją  
o przyjęciu dokumentu i możliwościach zapoznania się z jego treścią.  


