Słońsk, dn. 1 grudnia 2021 r.

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu „Strategii Rozwoju Gminy
Słońsk na lata 2021-2027”

Działając na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 ze zm.), uchwały nr XIV/104/2020 Rady Gminy
Słońsk z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami Gminy Słońsk oraz uchwały nr XXIV/178/2021 Rady Gminy Słońsk z dnia
17 czerwca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania
projektu Strategii Rozwoju Gminy Słońsk na lata 2021-2027, przedstawiam niniejsze
sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu „Strategii Rozwoju Gminy Milicz
na lata 2021-2027”:
1. Przedmiot konsultacji: „Strategia Rozwoju Gminy Słońsk na lata 2021-2027”
2. Podstawa prawna przeprowadzenia konsultacji: Uchwała nr XIV/104/2020 Rady
Gminy Słońsk z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami Gminy Słońsk oraz Uchwała nr XXIV/178/2021 Rady
Gminy Słońsk z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu
i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Słońsk na lata 20212027.
3. Cel konsultacji: poznanie opinii i uwag mieszkańców Gminy Słońsk, sąsiednich
gmin i ich związków, partnerów społecznych i gospodarczych oraz dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz uzyskanie informacji
zwrotnej dotyczącej poszczególnych zapisów dokumentu, w tym uwzględnienie w
nim potrzeb i oczekiwań grupy adresatów.
4. Termin konsultacji: 25 października 2021 r. do 28 listopada 2021 r.
5. Podmiot przeprowadzający konsultacje: Wójt Gminy Słońsk.
6. Formy przeprowadzenia konsultacji: zbieranie uwag w formie elektronicznej lub
papierowej za pomocą udostępnionego formularza oraz przesyłania na adres mailowy
wskazany w ogłoszeniu o konsultacjach lub dostarczenie do biura podawczego Urzędu
Gminy Słońsk.
7. Informacja o sposobie promowania konsultacji: ogłoszenie o konsultacjach
społecznych na oficjalnej stronie internetowej Gminy Słońsk z załączeniem pliku
z projektem Strategii Rozwoju Gminy Słońsk na lata 2021-2027 i formularzem
zgłaszania uwag, opinii, propozycji zmian.
8. Informacja o uczestnikach konsultacji: w toku konsultacji społecznych wzięła
udział 1 instytucja, która zgłosiła łącznie 4 uwagi za pomocą udostępnionego
formularza.
9. Ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem:

Lp.

Część dokumentu, do
którego odnosi się uwaga
W opiniowanym
dokumencie zasadnym
jest dodanie części
dotyczącej informacji z
zakresu ochrony
przeciwpowodziowej
oraz przeciwdziałania
skutkom suszy

1.

Treść uwagi

Propozycja zmiany

Zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624 ze zm.) na
podstawie map zagrożenia powodziowego i map
ryzyka powodziowego przygotowuje się – z
uwzględnieniem podziału kraju na obszary dorzeczy
oraz regiony wodne – plany zarządzania ryzykiem
powodziowym (PZRP). Dokumenty te obejmują
wszystkie elementy zarządzania ryzykiem
powodziowym, określone w art. 163 ust. 6
przedmiotowej ustawy, w szczególności działania
służące zapobieganiu powodzi, ochronie przed
powodzią oraz informacji na temat stanu należytego
przygotowania w przypadku wystąpienia powodzi.
Głównym celem PZRP jest ograniczenie
potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla
życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa
kulturowego oraz działalności gospodarczej poprzez
realizację działań służących minimalizacji
zidentyfikowanych zagrożeń i obniżeniu strat
powodziowych. Projekty planów zarządzania
ryzykiem powodziowym przygotowują Wody Polskie
w uzgodnieniu z właściwymi wojewodami oraz po
zasięgnięciu opinii marszałków województw, które
następnie przekazują ministrowi właściwemu do
spraw gospodarki wodnej. Zapewniając aktywny
udział wszystkich zainteresowanych w osiągnięciu
celów zarządzania ryzykiem powodziowym, minister
właściwy do spraw gospodarki wodnej co najmniej na
rok przed rozpoczęciem okresu, którego dotyczą
PZRP podaje do publicznej wiadomości ich projekt,
w celu zgłaszania ewentualnych zastrzeżeń. Pisemne
uwagi do ustaleń zawartych w opublikowanych
dokumentach, zainteresowani mogą składać w
terminie 6 miesięcy. Plany zarządzania ryzykiem

Zgodnie z art. 326 ust. 1 ustawy z
dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne
(Dz.U. 2021 poz. 624 z późn. zm.)
ustalenia dokumentów
planistycznych, o których mowa w
art. 315 pkt 1-3, uwzględnia się w
strategii rozwoju gminy

Rozstrzygnięcie

Uzasadnienie

Częściowo
uwzględniono

W rozdziale dokumentu:
3. Model struktury
funkcjonalnoprzestrzennej, ustalenia i
rekomendacje w zakresie
kształtowania i
prowadzenia polityki
przestrzennej Gminy
Słońsk ,
Dopisano zapis:
Na terenie Gminy Słońsk
obowiązuje Plan
zarządzania ryzykiem
powodziowym dla
obszaru dorzecza Odry,
zawierający w treści
Plan zarządzania
ryzykiem powodziowym
dla regionu wodnego
Warty, przyjęty
Rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 18
października 2016 r.,
opublikowany w dniu 1
grudnia 2016 r. (Dz. U.
poz. 1938). W związku z
położeniem Gminy na
obszarze szczególnego
zagrożenia powodzią,
kształtując zasady
polityki przestrzennej,
należy uwzględniać
zapisy powyższego
dokumentu, w obszarze

powodziowym zostają przyjęte w drodze
rozporządzenia wydanego przez ministra właściwego
do spraw gospodarki wodnej. Podlegają one
przeglądowi co 6 lat, a w razie potrzeby zostaje
dokonana ich aktualizacja. Aktualnie do
przedmiotowego terenu odnosi się Plan zarządzania
ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry,
zawierający w treści Plan zarządzania ryzykiem
powodziowym dla regionu wodnego Warty, przyjęty
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18
października 2016 r., opublikowany w dniu 1 grudnia
2016 r. (Dz. U. poz. 1938) – dostępny w całości pod
adresem: www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1938.
Obecnie trwają prace nad aktualizacją Planów
zarządzania ryzykiem powodziowym. Projekt aPZRP
można znaleźć na stronie: Projekty aPZRP dla
obszarów dorzeczy – Stop Powodzi
https://stoppowodzi.pl/projekty-apzrp/
Przeciwdziałanie skutkom suszy, zgodnie z art. 183
oraz 185 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz.U. z 2021 r., poz. 624 ze zm.), prowadzi się
zgodnie z planem przeciwdziałania skutkom suszy,
który uwzględnia podział kraju na obszary dorzeczy.
Plan przeciwdziałania skutkom suszy ma zawierać
analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych
zasobów wodnych, propozycje budowy lub
przebudowy urządzeń wodnych, propozycje
niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów
wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji,
jak również katalog działań służących
przeciwdziałaniu skutkom suszy. Projekt planu
przeciwdziałania skutkom suszy przygotowują Wody
Polskie w uzgodnieniu z ministrem właściwym do
spraw rolnictwa, ministrem właściwym do spraw
rozwoju wsi, ministrem właściwym do spraw
rybołówstwa, ministrem właściwym do spraw żeglugi
śródlądowej oraz wojewodami, uwzględniając
podział kraju na obszary dorzeczy. Wody Polskie
przekazują projekt planu przeciwdziałania skutkom

obejmującym Gminę
Słońsk. Planowanie
nowych działań
inwestycyjnych w
gospodarce wodnej,
kształtowanie sztucznej
retencji musi być
poprzedzone szeregiem
ana-liz, a dotyczące ich
warunki i procedury
muszą być zgodne z
aktualnie
obowiązującymi
przepisami
środowiskowymi, jak też
być adekwatne do
potrzeb w zakresie
kształtowania retencji.
Kolejnym dokumentem z
tego zakresu jest Plan
przeciwdziałania
skutkom suszy, który
również powinien być
brany pod uwagę w
kontekście planowania
zrównoważonego
rozwoju przestrzeni w
Gminie.

suszy ministrowi właściwemu do spraw gospodarki
wodnej. Minister właściwy do spraw gospodarki
wodnej, zapewniając aktywny udział wszystkich
zainteresowanych w przygotowywaniu oraz
aktualizacji planu przeciwdziałania skutkom suszy,
podaje do publicznej wiadomości, na zasadach i w
trybie określonych w przepisach 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, w celu zgłoszenia uwag: 1)
harmonogram i program prac związanych z
przygotowaniem projektu planu przeciwdziałania
skutkom suszy; 2) projekt planu przeciwdziałania
skutkom suszy co najmniej na rok przed
rozpoczęciem okresu, którego dotyczy ten plan. W
terminie 6 miesięcy od dnia podania do publicznej
wiadomości dokumentów, o których mowa w ust. 3
cytowanej ustawy, zainteresowani mogą składać do
ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej
uwagi do ustaleń zawartych w tych dokumentach.
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej
przyjmuje i aktualizuje plan przeciwdziałania
skutkom suszy, w drodze rozporządzenia, kierując się
koniecznością przeciwdziałania skutkom suszy.
Aktualizacji planu przeciwdziałania skutkom suszy
dokonuje się nie rzadziej niż co 6 lat. 3 września 2021
roku Minister właściwy ds. gospodarki wodnej
opublikował rozporządzenie w sprawie przyjęcia
Planu przeciwdziałania skutkom suszy
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15
lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu
przeciwdziałania skutkom suszy, Dz. U. z 2021 r.
poz. 1615). Obowiązujący Plan przeciwdziałania
skutkom suszy dostępny jest na stronie
https://stopsuszy.pl/projekt-planuprzeciwdzialaniaskutkom-suszy/
Należy mieć na uwadze, że zgodnie z wytycznymi
Komisji Europejskiej należy promować i w pierwszej

3. Wnioski i diagnozy
sytuacji przestrzennej,
str. 13

2.

kolejności rozważać działania zakładające naturalne
metody retencji a budowanie retencji sztucznej należy
traktować jako działania ostatecznego wyboru, w
sytuacji, gdy przeanalizowano wszystkie możliwe
warianty, bardziej korzystne ze środowiskowego
punktu widzenia (zgodność z art. 68 ustawy – Prawo
wodne). Planowanie nowych działań inwestycyjnych
w gospodarce wodnej, kształtowanie sztucznej
retencji musi być poprzedzone szeregiem analiz, a
dotyczące ich warunki i procedury muszą być zgodne
z aktualnie obowiązującymi przepisami
środowiskowymi, jak też być adekwatne do potrzeb
w zakresie kształtowania retencji. Wszelkie działania
należy realizować z uwzględnieniem zapisów planów
zarządzania ryzykiem powodziowym i planu
przeciwdziałania skutkom suszy.
Należy zmienić zapis: „Większość Gminy
(szczególnie północna część) położona jest na
obszarze zagrożenia powodziowego. Największy
obszar, w tym m.in. część miejscowości Słońsk,
zagrożone są wystąpieniem powodzi średnio raz na
500 lat, jednak poszczególne fragmenty Gminy
(również zamieszkałe) należą do obszarów dużego
zagrożenia powodziowego, mogącego wystąpić
nawet raz na 10 lat.”

Propozycja zmiany: Duża część
gminy (szczególnie od strony
północnej) położona jest na
obszarze szczególnego zagrożenia
powodzią. Największy obszar
obejmuje północno-zachodnią
część gminy, w tym m.in. część
miejscowości Słońsk i narażony
jest na występowanie powodzi
której prawdopodobieństwo jest
średnie i wynosi raz na 100 lat oraz
występowanie powodzi, której
prawdopodobieństwo jest wysokie i
wynosi raz na 10 lat. Ponadto
gmina znajduje się częściowo na
obszarze, na którym
prawdopodobieństwo wystąpienia
powodzi jest niskie i wynosi raz na
500 lat, a także wschodnia część
gminy Słońsk znajduje się na
obszarze narażonym na zalanie w
przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia wału

Uwzględniono

Zmieniono zapis na
zaproponowany.

przeciwpowodziowego.

3.

4.

5. Analiza SWOT z
uwzględnieniem
elementów partycypacji
społecznej, str. 19

Należy zmienić zapis: „Położenie na obszarze
zagrożenia powodziowego”

Propozycja zmiany: Położenie na
obszarze szczególnego zagrożenia
powodzią”

W opiniowanym
dokumencie „Strategii
Rozwoju Gminy Słońsk
na lata 2021-2027”
brakuje informacji
odnoszących się do
ustaleń aktualizacji planu
gospodarowania wodami,
zgodnie z art. 326 ust. 1
ustawy Prawo Wodne
(Dz.U. z 2021r. poz. 624
z późn. zm.).

Zgodnie z art. 326 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca
2017r. Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz. 624 z późn.
zm.) ustalenia dokumentów planistycznych, o których
mowa w art. 315 pkt 1-3, uwzględnia się w strategii
rozwoju gminy.

Zgodnie z obowiązującym Planem
gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z
2016 r., poz. 1967), na terenie
Gminy Słońsk położone są: a./
zlewnie jednolitych części wód
powierzchniowych rzecznych: Kanał Krępiński
(RW600023189652): stan zły;
zagrożona nieosiągnięciem celu
środowiskowego; przyznano
odstępstwo od osiągnięcia celu do
2021 r., - Kanał Postomski od
Rudzianki do ujścia
(RW60002418969): stan zły;
zagrożona nieosiągnięciem celu
środowiskowego; przyznano
odstępstwo od osiągnięcia celu do
2021 r., - Łęcza
(RW600017189669): stan zły;
zagrożona nieosiągnięciem celu
środowiskowego; przyznano
odstępstwo od osiągnięcia celu do
2027 r.,
- Racza Struga od dopł. z

Uwzględniono

Zmieniono zapis na
zaproponowany.

Uwzględniono

Dodano wskazane
informacje w
dokumencie, w części
diagnostycznej: 1.3.
Walory przyrodnicze i
kulturowe (str. 50,51).

Czarnowa do ujścia
(RW600024189689): stan zły;
zagrożona nieosiągnięciem celu
środowiskowego; przyznano
odstępstwo od osiągnięcia celu do
2021 r., - Warta od Noteci do ujścia
(RW6000211899): stan zły;
zagrożona nieosiągnięciem celu
środowiskowego; przyznano
odstępstwo od osiągnięcia celu do
2027 r. b./ jednolita części wód
powierzchniowych jeziornych: Jezioro Radachowskie (LW10929):
stan nieustalony, niezagrożona
nieosiągnięciem celu
środowiskowego; nie przyznano
odstępstwa od osiągnięcia celu, c./
jednolite części wód podziemnych:
- PLGW600033: dobry stan
chemiczny i ilościowy; zagrożona
nieosiągnięciem celu
środowiskowego; przyznano
odstępstwo od osiągnięcia celu do
2027 r., - PLGW600040: dobry
stan chemiczny i ilościowy;
niezagrożona nieosiągnięciem celu
środowiskowego; nie przyznano
odstępstwa od osiągnięcia celu.
Jednocześnie informuję, iż w
okresie od 14.04.2021 do
14.10.2021r., zgodnie z art. 319
ust. 4 pkt 3 ustawy Prawo wodne,
prowadzone były przez Ministra
Infrastruktury konsultacje
społeczne II aktualizacji planów
gospodarowania wodami na
obszarach dorzeczy na lata 20222027. Projekt planów wraz ze
szczegółowymi informacjami nt.

prowadzonych konsultacji
społecznych dostępne są na stronie
internetowej pod adresem
https://apgw.gov.pl/. Z uwagi na
położenie gminy Słońsk w
granicach regionu wodnego Warty,
właściwym miejscowo jest projekt
II aktualizacji Planu
gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry
(https://apgw.gov.pl/pl/konsultacjeprojekty-planow). W
konsultowanym dokumencie, w
granicach gminy Słońsk nastąpiła
zmiana w zasięgach zlewni
jednolitych części wód
powierzchniowych rzecznych oraz
w ich kodach; wg konsultowanego
projektu II aktualizacji Planu
gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry z terenem
gminy Słońsk związane są
następujące jcwp rzeczne: - Kanał
Krępiński (RW600015189654), Kanał Postomski od Lubniewki do
ujścia (RW60001618969) - Łęcza
(RW6000101896699), - Racza
Struga od Kanału Kostrzyńskiego
do ujścia (RW600016189689),
Warta od Noteci do ujścia
(RW6000121899).

