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Wprowadzenie  

Niniejszy dokument stanowi sprawozdanie z przebiegu dotychczasowych prac oraz wyników 

przeprowadzonych konsultacji społecznych, dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Gogolin na 

lata 2021-2030. 

Przedmiot konsultacji 

Na podstawie umowy zawartej w dniu 18.01.2022 r. pomiędzy Gminą Gogolin 
a Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER 
poddano konsultacjom społecznym projekt dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju 
Gminy Gogolin na lata 2021-2030”. 

Podmioty uprawnione 
do uczestnictwa w 

konsultacjach 

Prowadzone i ogłoszone na stronie gminy, konsultacje skierowane były do 
wszystkich zainteresowanych, ze szczególnym wskazaniem mieszkańców gminy 
Gogolin. Projekt strategii podlegał konsultacjom z sąsiednimi gminami i ich 
związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz z właściwym 
dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Jednym z ważniejszych podmiotów 
wydających opinię, był Zarząd Województwa Opolskiego. 

Termin konsultacji 
Konsultacje społeczne projektu dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Gminy 
Gogolin na lata 2021-2030” prowadzone były w terminie od 15.04.2022 r. 
do 20.05.2022 r. 

Forma i tryb konsultacji 

Konsultacje przeprowadzone były poprzez składanie opinii i uwag w formie 
pisemnej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
 
Uwagi i opinie do projektu Strategii można było składać: 
1. Pisemnie, w następujący sposób: 

• w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 
Gogolin, w biurze podawczym, 

• pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 
47-320 Gogolin. 

2. Elektronicznie, w następujący sposób: 

• poprzez elektroniczny formularz konsultacji społecznych (SWIG DP): 
https://ankieta.deltapartner.org.pl/gogolin_uwagi, 

• za pomocą poczty elektronicznej, na adres: e.zdyb@gogolin.pl (poprzez 
przesłanie skanu uzupełnionego formularza konsultacji społecznych). 

 

  

https://ankieta.deltapartner.org.pl/gogolin_uwagi
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Podstawa prawna  

Podstawę prawną definiującą tryb i harmonogram konsultacji projektu dokumentu, stanowi 

ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U z 2021 r. poz. 1057). 

w szczególności art. 6 i wskazane poniżej:  

Ust. 3. Projekt strategii rozwoju ponadlokalnego oraz strategii rozwoju gminy podlega 

konsultacjom w szczególności z: sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami 

społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami gmin – w przypadku strategii rozwoju ponadlokalnego 

albo gminy – w przypadku strategii rozwoju gminy, oraz z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu 

gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

Ust. 4. Podmiot opracowujący projekt koncepcji rozwoju kraju, projekt strategii rozwoju oraz projekt 

polityki publicznej ogłasza na swojej stronie internetowej oraz może ogłaszać w prasie odpowiednio 

o zasięgu krajowym, regionalnym lub lokalnym, informację o konsultacjach, terminie i sposobie 

przekazywania uwag do projektu oraz terminie i miejscu spotkań konsultacyjnych. Ogłoszenie w prasie 

zawiera dodatkowo informację o adresie strony internetowej, na której zamieszczono projekt. 

Ust. 6. W terminie 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 5, podmiot opracowujący projekt 

przygotowuje sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierające w szczególności 

ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem, i zamieszcza je na swojej stronie 

internetowej.  

Projekt strategii, zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 

559) przedkłada się również zarządowi województwa, na podstawie: 

Art. 10 f. ust. 2. Projekt strategii rozwoju gminy opracowuje wójt oraz przedkłada go zarządowi 

województwa w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń 

i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie 

określonych w strategii rozwoju województwa. 

Art. 10 f ust. 3. Zarząd województwa wydaje opinię, o której mowa w ust. 2, w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania projektu strategii rozwoju gminy. W przypadku braku opinii we wskazanym terminie uznaje 

się, że strategia rozwoju gminy jest spójna ze strategią rozwoju województwa.  
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Przebieg konsultacji  

Zgodnie z przywołanym art. 6.3 i art. 10.f ust. 2. w dniu 14.04.2022 r., projekt Strategii Rozwoju Gminy 

Gogolin na lata 2021-2030 przekazano do zaopiniowania. 

Poniżej przedstawiona została lista podmiotów, które uprawnione są do zaopiniowania dokumentu: 

• Zarząd Województwa Opolskiego 

• gminy sąsiadujące z gminą Gogolin: Izbicko, Krapkowice, Strzelce Opolskie, Tarnów Opolski, 

Zdzieszowice 

• związki, w których skład wchodzą wyżej wymienione gminy 

• dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie w Gliwicach 

• 21 partnerów społecznych i gospodarczych, które jako kluczowe wskazał samorząd gminy  

W biuletynie informacji publicznej https://bip.gogolin.pl/15875/279/konsultacje-spoleczne-projektu-

strategii-rozwoju-gminy-gogolin-na-lata-2021-2030.html udostępniona została informacja o 

prowadzeniu konsultacji społecznych wraz z udostępnieniem Zarządzenia Burmistrza Gogolina.  

Jako termin prowadzenia konsultacji wskazano: 15.04- 20.05.2022 r. Konsultacje przeprowadzone były 

w formie składania opinii i uwag w formie pisemnej oraz za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej. W trakcie trwania konsultacji spłynęły opinie pozytywnie oceniające dokument w tym 

Zarządu Województwa Opolskiego, Związku Międzygminny Czysty Region, czy Związku Gmin 

„PROKADO” z siedzibą w Prószkowie. Zgłoszono także uwagi, ich treść oraz odniesienie do uwag 

zawiera tabela poniżej. 

Zgodnie z art. 6.6. publikuje się niniejszy, przedmiotowy raport, dotyczący przebiegu i wyników 

konsultacji, który zawiera w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag 

wraz z uzasadnieniem.  

 

 

 

  

https://bip.gogolin.pl/15875/279/konsultacje-spoleczne-projektu-strategii-rozwoju-gminy-gogolin-na-lata-2021-2030.html
https://bip.gogolin.pl/15875/279/konsultacje-spoleczne-projektu-strategii-rozwoju-gminy-gogolin-na-lata-2021-2030.html
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Ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem 

Treść uwagi Odniesienie  

Podmiot zgłaszający uwagę: Zarząd Województwa Opolskiego 
Niezależnie od powyższej pozytywnej opinii, proponuje się 
rozważyć możliwość uzupełnienia mapy uwarunkowań (str. 
19) o oznaczenie cennych form ochrony przyrody, tj.: 
potencjalnego powiększenia Parku Krajobrazowego „Góra 
św. Anny" w kierunku północno-zachodnim; projektowanego 
rezerwatu przyrody „Góra Szpica"; planowanego ogrodu 
botanicznego Gogolin oraz oznaczenie korytarza 
ekologicznego dolinnego rzeki Odra o randze 
międzynarodowej. 
Dodatkowo zwraca się uwagę na tytuł strategii wojewódzkiej: 
Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego Opolskie 2030. 
W tytule nie stosuje się cudzysłowu, ani myślnika - prosimy o 
korektę pisowni w projekcie strategii. 

1. Dokonano modyfikacji w modelu. 
2. Poprawiono nazwę strategii rozwoju 
województwa.  

Podmiot zgłaszający uwagę: PGW Wody Polskie RZGW w Gliwicach 
Na Hydroportalu Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie (http://mapy.isok.gov.pl) zostały opublikowane 
mapy zagrożenia powodziowego (MZP) i mapy ryzyka 
powodziowego (MRP), wyznaczone w ramach II cyklu 
planistycznego. Wspomniane mapy jako oficjalne dokumenty 
planistyczne, stanowią podstawę do podejmowania działań 
związanych z planowaniem przestrzennym i zarządzaniem 
kryzysowym. 

Uwaga ma charakter opinii.  

Materiały, o których mowa wyżej zostały przekazane na ręce 
Burmistrza Gogolina przez ministra właściwego ds. 
gospodarki wodnej w listopadzie 2020 r. 

W celu zapewnienia ochrony ludności i mienia przed 
powodzią, zgodnie za art. 166 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo 
wodne, obszary szczególnego zagrożenia powodzią 
uwzględnia się m.in. w strategii rozwoju gminy. 

Podmiot zgłaszający uwagę: Stowarzyszenie Oświatowo- Artystyczne ,,Edukacja Ku Przyszłości” 
W analizie SWOT wykazano w słabych stronach: 
1. Niska estetyka przestrzeni publicznych – 20,1% 
mieszkańców wskazało jako widoczny problem 
wandalizm/niszczenie mienia publicznego, a 16,2% 
zaśmiecanie okolicy – Gogolin jest pięknym miastem. 
Problem polega na tym, że przestrzeń publiczna nie jest do 
końca szanowana przez wszystkich. Samorząd uwzględnia 
dużo zieleni przy nowych projektach budowlanych. Centrum 
przesiadkowe łączy w sobie tradycję i nowoczesność. Tworzy 
się nową przestrzeń poprzez odrestaurowanie obiektów 
historycznych poindustrialnych, z poszanowaniem i 
zachowaniem wartości zabytkowych, historycznych oraz 
tradycji przemysłu wapienniczego regionu. 

Uwaga ma charakter opinii. 

2. Brak oferty spędzania czasu wolnego dla młodzieży szkolnej 
- Oferta dla młodzieży szkolnej jest bardzo bogata i 
urozmaicona zarówno w szkołach dla których organem 
prowadzącym jest  Gmina Gogolin oraz w instytucjach tj. w 
Gminnym Ośrodku Kultury, Gminnej Bibliotece Publicznej 
oraz w Zespole Rekreacyjno–Sportowym w Gogolinie. W 
szkołach odbywają się zajęcia pozalekcyjne w formie kół 
zainteresowań oraz zajęcia pozaszkolne m.in. zajęcia 
taneczne, piłki nożnej, sekcja zapasów, zajęcia z technologii 
3D, mażoretki. Natomiast w instytucjach kultury w godzinach 
popołudniowych odbywają się zajęcia nauki gry na 

Zmieniono zapis w analizie SWOT na: 
Niedostatecznie rozwinięta oferta spędzania czasu 
wolnego dla młodzieży szkolnej. 
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instrumentach dętych i klawiszowych, malarstwo, witraże, 
zajęcia taneczno–ruchowe (elementy baletu, tańca 
współczesnego, hip-hop), zajęcia wokalne, Akademia 
Młodego Odkrywcy, kursy komputerowe, biblioterapia, 
ww. dodatkowe zajęcia prowadzone są w świetlicach 
wiejskich. Ponadto w ramach oferty Zespołu Rekreacyjno –
Sportowego w Gogolinie prowadzone są zajęcia sekcji 
pływackiej i piłki nożnej. 

Podmiot zgłaszający uwagę: Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gogolinie 
Zapis w projekcie: Kierunek działania 3. Tworzenie 
atrakcyjnej oferty dla wszystkich grup mieszkańców, w 
szczególności dla młodzieży i seniorów 
Uzasadnienie: Widzimy szczegółowe zajęcie się tematem 
senioralnym. 

Uwaga ma charakter opinii.  

Zapis w projekcie: Kreowanie rozwoju polityki senioralnej 
uwzględniającej potrzeby starzejącej się populacji, 
- Utworzenie dziennego domu pobytu dla seniorów, 
- Budowa osiedla funkcjonalnych domów dla seniorów 
(wdrożenie idei „wioski seniora”), w sąsiedztwie DPS-u 
zgodnie z przygotowaną koncepcją (zapewnienie 
jednocześnie miejsca zamieszkania oraz specjalistycznej 
opieki i pomocy), 
- Sfinalizowanie centrum oferującego usługi 
fizjoterapeutyczne dla seniorów, 
- Wzmacnianie więzi międzypokoleniowych, realizacja 
projektów związanych z  przekazywaniem młodemu 
pokoleniu miejscowej tradycji i wartości, 
- Rozwijanie oferty czasu wolnego seniorów 
z wykorzystaniem istniejących grup i zrzeszeń, rozwijanie 
kolejnych forów. 
Propozycja zmiany: Budowa osiedla funkcjonalnych domów 
dla seniorów (wdrożenie idei „wioski seniora”), w sąsiedztwie 
DPS-u zgodnie z przygotowaną koncepcją (zapewnienie 
jednocześnie miejsca zamieszkania oraz specjalistycznej 
opieki i pomocy, dostęp do korzystania z transportu 
publicznego). 
Uzasadnienie: Dostęp do transportu publicznego daje 
większą swobodę w poruszaniu się pomiędzy 
miejscowościami, korzystanie z ofert w innych punktach. 

Uwaga uwzględniona. Zmodyfikowano zapis:  

Budowa osiedla funkcjonalnych domów dla 

seniorów (wdrożenie idei „wioski seniora”) 

w sąsiedztwie DPS-u zgodnie z przygotowaną 

koncepcją (zapewnienie jednocześnie miejsca 

zamieszkania oraz specjalistycznej opieki i pomocy, 

dostępu do korzystania z transportu publicznego). 

 

Zapis w projekcie: Kierunek działania 2. Gogolin atrakcyjny 
osiedleńczo w oparciu o wysoką jakość usług publicznych.  
Uzasadnienie: Widzimy szczegółowe zajęcie się tematem. 

Uwaga ma charakter opinii. 

Zapis w projekcie:  
- Rozwijanie transportu publicznego i jego jakości oraz 
dostępności (w partnerstwach m.in. we współpracy 
z powiatem opolskim i Aglomeracją Opolską),  
- Działania na rzecz wprowadzenia wspólnego biletu 
z miastem Opole, 
Uzasadnienie: Coraz istotniejszym staje się temat 
dostępności komunikacji publicznej, która zintegruje 
okoliczne wioski i miasta. W większym stopniu powinno 
wpłynąć to na wykorzystanie Centrum przesiadkowego 
Gogolin. 

Uwaga ma charakter opinii. 
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W nawiązaniu do grupy, którą reprezentujemy, 
systematycznie wzrastającej jej liczebności, w związku ze 
starzeniem się populacji należy nadal rozszerzać obecnie 
istniejące oferty, żeby maksymalnie aktywizować tę grupę, 
żeby nie nastąpiło samoistne jej wyobcowanie. Istotne jest 
również  budowanie więzi międzypokoleniowej.  Przedstawi
one kierunki działania wychodzą naprzeciwko 
obserwowanym potrzebom. 

Uwaga ma charakter opinii. 

Kierunek działania 3. Tworzenie atrakcyjnej oferty dla 
wszystkich grup mieszkańców, w szczególności dla młodzieży 
i seniorów Gmina Gogolin w kontekście budowania 
atrakcyjnej oferty musi się skupić na sektorowej polityce 
senioralnej (ze względu na przemiany demograficzne), jak 
również młodzieżowej mając na uwadze wzmacnianie więzi i 
tożsamości młodych mieszkańców gminy. Kolejnym 
elementem jest spektrum związane z czasem wolnym. W 
populacji mieszkańców widać oczekiwania związane z 
systematycznym poszerzeniem dostępnej oferty 
wypoczynkowej i rekreacyjnej. - Kreowanie rozwoju polityki 
senioralnej uwzględniającej potrzeby starzejącej się 
populacji, - Utworzenie dziennego domu pobytu dla 
seniorów, - Budowa osiedla funkcjonalnych domów dla 
seniorów (wdrożenie idei „wioski seniora”), w sąsiedztwie 
DPS-u zgodnie z przygotowaną koncepcją (zapewnienie 
jednocześnie miejsca zamieszkania oraz specjalistycznej 
opieki i pomocy), - Sfinalizowanie centrum oferującego usługi 
fizjoterapeutyczne dla seniorów, - Wzmacnianie więzi 
międzypokoleniowych, realizacja projektów związanych z 
przekazywaniem młodemu pokoleniu miejscowej tradycji i 
wartości, - Rozwijanie oferty czasu wolnego seniorów z 
wykorzystaniem istniejących grup i zrzeszeń, rozwijanie 
kolejnych forów. 

Uwaga ma charakter opinii. 
W rozdziale rezultaty planowanych działań dodano 
wskaźnik:  Udział osób, będących członkami kół, 
klubów lub sekcji seniora i Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku w ogólnej liczbie ludności w wieku 60 lat 
i więcej.  

Podmiot zgłaszający uwagi: Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska 
Zapis w projekcie:  Obszary strategicznej interwencji w 
strategii rozwoju województwa a zakres planowanych działań 
gminy, str. 15. 
„Aglomeracja Opolska obejmuje swoim zasięgiem 21 gmin i 2 
powiaty – powiat opolski oraz powiat krapkowicki, w tym 
również Opole oraz powiązane z nim funkcjonalnie miasta i 
wsie. Jest istotnym elementem w strukturze osadniczej 
Polski. Obszar ten cechuje wysoki poziom urbanizacji oraz 
różnorodność pełnionych funkcji (administracyjne, 
przemysłowa, usługowa, mieszkaniowa). Wsparcie 
kierowane w stronę tego OSI ma na celu przede wszystkim 
wzmocnienie w zakresie aktywności konkurencyjnej, 
zwiększenie poziomu integracji subregionu, jak również 
zwiększenie dostępności Opola. Miasto Gogolin jest jednym z 
mniejszych miast budujących Subregion Aglomeracja 
Opolska, który będzie wspierany jako ośrodek tracący funkcje 
społeczno-gospodarcze.” 
Propozycja zmiany:  Zmiana redakcyjna tekstu: 
„Aglomeracja Opolska obejmuje swoim zasięgiem 21 gmin, w 
tym miasto centralne Opole, które są ze sobą powiązane 
funkcjonalnie. Obszar ten jest istotnym elementem w 
strukturze osadniczej Polski (obszar metropolitarny). Cechuje 
go wysoki poziom urbanizacji oraz różnorodność pełnionych 
funkcji (administracyjne, przemysłowa, usługowa, 
mieszkaniowa). Wsparcie kierowane w stronę tego OSI ma na 
celu przede wszystkim wzmocnienie w zakresie aktywności 
konkurencyjnej, zwiększenie poziomu integracji Subregionu 
Aglomeracja Opolska, jak również zwiększenie dostępności 

Uwaga uwzględniona. Zmodyfikowano zapis 
zgodnie z uwagą.  
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Opola. Miasto Gogolin jest jednym z mniejszych miast 
budujących ww. Subregion, który będzie wspierany jako 
ośrodek tracący funkcje społeczno-gospodarcze. Aglomeracja 
Opolska posiada struktury formalne – Stowarzyszenie 
Aglomeracja Opolska, które tworzy 21 gmin i dwa Powiaty: 
Opolski i Krapkowicki”. 
Uzasadnienie: Doprecyzowanie redakcyjne. Aglomeracja 
Opolska obejmuje swoim zasięgiem 21 gmin i 4 powiaty, 
ponieważ gmina Lewin Brzeski to obszar powiatu brzeskiego, 
gmina Izbicko – obszar powiatu strzeleckiego. Zatem mamy 
obszarowo cztery powiaty: opolski, krapkowicki (całościowo), 
strzelecki i brzeski po jednej z gmin. Formalnie w skład 
stowarzyszenia wchodzi 21 gmin i dwa Powiaty. 
W nawiązaniu do powyższego proponuje się redakcję tekstu 
i wskazanie zapisów adekwatnych dla obszaru Aglomeracji 
Opolskiej i odrębnie dla struktur formalnych 
tj. Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska.  

Zapis w projekcie:  Założenia rozwojowe Strategii Rozwoju 
Gminy Gogolin, Wizja rozwoju str. 32 
„Czwartym wątkiem, elementem spajającym założenia 
ideowe Strategii Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2021-2030 
jest synergia polegająca na aktywnej współpracy, której 
wymiernym rezultatem jest tworzenie ekonomicznej oraz 
materialnej wartości dodanej. W tym kontekście należy 
wskazać rozwijane partnerstwo z Krapkowicami 
i komplementarne traktowanie obu tych ośrodków miejskich 
oraz blisko już dziesięcioletnie kooperowanie w strukturach 
Aglomeracji Opolskiej czego widocznym rezultatem jest 
realizacja wspólnych projektów oraz wdrażanie instrumentu 
ZIT.” 
Propozycja zmiany:  Zmiana redakcyjna tekstu: 
„Czwartym wątkiem, elementem spajającym założenia 
ideowe Strategii Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2021-2030 
jest synergia polegająca na aktywnej współpracy, której 
wymiernym rezultatem jest tworzenie ekonomicznej oraz 
materialnej wartości dodanej. W tym kontekście należy 
wskazać rozwijane partnerstwo z Krapkowicami 
i komplementarne traktowanie obu tych ośrodków miejskich 
oraz blisko już dziesięcioletnie kooperowanie w strukturach 
Stowarzyszenia Aglomeracja  Opolska czego widocznym 
rezultatem jest realizacja wspólnych projektów oraz 
wdrażanie instrumentu ZIT.” Wspólne cele  rozwojowe 
obszaru Aglomeracji Opolskiej ustalane zostaną w strategii 
ponadlokalnej”. 
Uzasadnienie:  Doprecyzowanie redakcyjne. Proponuje 
się redakcję tekstu i wskazanie zapisów adekwatnych dla 
obszaru Aglomeracji Opolskiej i odrębnie dla struktur 
formalnych tj. Stowarzyszenia. 

Uwaga uwzględniona. Zmodyfikowano zapis. 

Zapis w projekcie:  Założenia rozwojowe Strategii Rozwoju 
Gminy Gogolin, Wizja rozwoju str. 34 
„Gmina Gogolin charakteryzuje się zintegrowaną 
społecznością mieszkańców osadzonych w lokalnych 
tradycjach, dumnych ze swojego dziedzictwa oraz dynamiki 
rozwoju, której wymiernym przykładem jest wyróżniająca się 
jakością usług społecznych, edukacyjnych i spędzania czasu 
wolnego. Lokalna gospodarka wykorzystuje swój potencjał, 
lokalny rynek pracy stanowi ważny element atrakcyjności 
osiedleńczej gminy, a umiejętne wykorzystanie renty 
lokalizacyjnej przy współpracy z partnerami generuje 
powstawanie nowych szans rozwojowych. Poprawione 
skomunikowanie, systematyczne podnoszenie standardów 
infrastruktury technicznej, ukierunkowanie na ochronę 

Uwaga uwzględniona. Dokonano zmian w treści 
wizji, która po poprawkach brzmi:  Gmina Gogolin 
charakteryzuje się zintegrowaną społecznością 
mieszkańców osadzoną w lokalnych tradycjach, 
dumnych ze swojego dziedzictwa oraz dynamiki 
rozwoju, której wymiernym przykładem jest 
wyróżniająca się jakość usług społecznych, 
edukacyjnych i spędzania czasu wolnego.  
Lokalna gospodarka wykorzystuje swój potencjał, 
miejscowy rynek pracy stanowi ważny element 
atrakcyjności osiedleńczej gminy, a umiejętne 
wykorzystanie renty lokalizacyjnej przy współpracy 



Strategia Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2021-2030 
 

 
 

10 

bioróżnorodności oraz środowiska naturalnego wpływają na 
konsekwentne podnoszenie jakości życia i bezpieczeństwa 
mieszkańców gminy Gogolin.” 
Propozycja zmiany:  Zmiana redakcyjna tekstu: 
„Gmina Gogolin charakteryzuje się zintegrowaną 
społecznością mieszkańców osadzonych w lokalnych 
tradycjach, dumnych ze swojego dziedzictwa oraz dynamiki 
rozwoju, której wymiernym przykładem jest wyróżniająca się 
jakość usług społecznych, edukacyjnych i spędzania czasu 
wolnego. Lokalna gospodarka wykorzystuje swój potencjał, 
miejscowy rynek pracy stanowi ważny element atrakcyjności 
osiedleńczej gminy, a umiejętne wykorzystanie renty 
lokalizacyjnej przy współpracy z partnerami generuje 
powstawanie nowych szans rozwojowych. Poprawione 
skomunikowanie, systematyczne podnoszenie standardów 
infrastruktury technicznej, ukierunkowanie na ochronę 
bioróżnorodności oraz środowiska naturalnego wpływają na 
konsekwentne podnoszenie jakości życia i bezpieczeństwa 
mieszkańców gminy Gogolin.” 
Uzasadnienie:  Doprecyzowanie redakcyjne 

z partnerami generuje powstawanie nowych szans 
rozwojowych.  
Poprawione skomunikowanie,  systematyczne 
podnoszenie standardów infrastruktury 
technicznej, ukierunkowanie na ochronę 
bioróżnorodności oraz środowiska naturalnego 
wpływają na konsekwentne podnoszenie jakości 
życia i bezpieczeństwa mieszkańców gminy 

Gogolin. 

Zapis w projekcie:  Założenia rozwojowe Strategii Rozwoju 
Gminy Gogolin, Misja rozwoju Gminy Gogolin, str. 34 
„Nadrzędną zasadą działania gminy jest podejmowanie 
działań na rzecz poprawy jakości życia i funkcjonowania 
gminy na rzecz dobra wspólnego.”  
Propozycja zmiany:  Zmiana redakcyjna tekstu: Nadrzędną 
zasadą działania gminy jest podejmowanie działań 
poprawiających jakość życia mieszkańców i funkcjonowania 
gminy na rzecz dobra wspólnego.” 
Uzasadnienie:  Doprecyzowanie redakcyjne. 

Uwaga uwzględniona. Zmodyfikowano zapis.  

Zapis w projekcie: Struktura celów strategicznych Strategii 
Rozwoju Gminy Gogolin, opis celu strategicznego nr 1, str. 36 
„Ważna jest również działalność i realizacja przedsięwzięć 
w ramach przynależności do Aglomeracji Opolskiej 
oraz wzmacnianie współpracy międzynarodowej.” 
Propozycja zmiany:  Zmiana redakcyjna tekstu. „Ważna jest 
również działalność i realizacja przedsięwzięć w ramach 
przynależności do Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska oraz 
wzmacnianie współpracy ponadlokalnej, regionalnej 
i międzynarodowej.” 
Uzasadnienie:  Doprecyzowanie redakcyjne. Proponuje 
się redakcję tekstu i wskazanie zapisów adekwatnych dla 
obszaru Aglomeracji Opolskiej i odrębnie dla struktur 
formalnych tj. Stowarzyszenia. 

Uwaga uwzględniona. Zmodyfikowano zapis. 

Zapis w projekcie:  Kierunki działania, cel strategiczny 1, 
str. 38 – 39. „Rozwijanie współpracy z Aglomeracją Opolską 
jako organizacją zajmującą się rozwojem całego obszaru 
funkcjonalnego miasta Opola, którego Gogolin 
jest członkiem, 
- Współpraca w zakresie wykorzystania mechanizmu ZIT 
w ramach kooperacji z Aglomeracją Opolską, szczególnie 
w obszarze transportu publicznego (kolejowego, 
rowerowego etc.). 
- Promocja realizacji projektów partnerskich w ramach 
Aglomeracji Opolskiej, jak również sąsiednich ośrodków 
o powiatowym statusie (Strzelce Opolskie, Kędzierzyn Koźle)” 
Propozycja zmiany:  Zmiana redakcyjna tekstu: 
„Rozwijanie współpracy w ramach Stowarzyszenia 
Aglomeracja Opolska jako organizacji zajmującej 
się rozwojem całego obszaru funkcjonalnego miasta Opola 
(obszar Aglomeracji Opolskiej), którego Gogolin 
jest członkiem, 

Uwaga uwzględniona. Zmodyfikowano zapisy. 
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- Współpraca w zakresie wykorzystania mechanizmu ZIT 
w ramach kooperacji ze Stowarzyszeniem Aglomeracja 
Opolska, szczególnie w obszarze transportu publicznego 
(kolejowego, rowerowego etc.) oraz innych zadań 
zdefiniowanych w strategii ponadlokalnej, 
-- Promocja realizacji projektów partnerskich w ramach 
Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, jak  również sąsiednich 
ośrodków o powiatowym statusie (Strzelce Opolskie, 
Kędzierzyn Koźle)” 
Uzasadnienie: Doprecyzowanie redakcyjne. Proponuje 
się redakcję tekstu i wskazanie zapisów adekwatnych 
dla obszaru Aglomeracji Opolskiej i odrębnie dla struktur 
formalnych tj. Stowarzyszenia.  

Zapis w projekcie:  Kierunki działania, cel strategiczny 2, 
str. 40 
„Rozwijanie transportu publicznej jego jakości oraz 
dostępności (w partnerstwach m.in. we współpracy 
z powiatem opolskim i Aglomeracją Opolską)” 
Propozycja zmiany: „Rozwijanie transportu publicznego jego 
jakości oraz dostępności (we współpracy z powiatem 
opolskim i Stowarzyszeniem Aglomeracja Opolska)” 
Uzasadnienie: Doprecyzowanie redakcyjne. Proponuje 
się redakcję tekstu i wskazanie zapisów adekwatnych 
dla obszaru Aglomeracji Opolskiej i odrębnie dla struktur 
formalnych tj. Stowarzyszenia.  

Uwaga uwzględniona. Zmodyfikowano zapis. 

Uwagi przesłane przez formularz elektroniczny 

Strona dokumentu: str. 42 
Treść uwagi:  1. Zmiana opisu do strategii przy kierunkach 
działań 
- Rozwijanie systemu gospodarki wodno-ściekowej w gminie 
Gogolin, poprzez budowę i przebudowę  sieci kanalizacyjnej, 
w tym budowa kanalizacji w Obrowcu (ścieki będą 
odprowadzane do Krapkowic), budowa, przebudowa 
i rozbudowa kanalizacji w Zakrzowie i Dąbrówce (ścieki będą 
odprowadzane do gminnej oczyszczalni lub zostanie 
zmodernizowana obecnie nieczynna stara oczyszczalnia 
w Zakrzowie)  
- Budowa nowych ujęć wody i modernizacja już istniejących 
(źródła wody pitnej Kamień Śląski, Dalnia, Górażdże, Gogolin) 
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Choruli, w tym 
utrzymanie i modernizacja istniejących sieci sanitarnych 
w Aglomeracji Gogolin 
2. Dopisać zadanie Adaptacja terenów poprzemysłowych 
w Gminie Gogolin poprzez nadawanie im nowych funkcji 
użytkowych. 
3. Wykreślić zadanie Poprawa zarządzania i rozwój systemu 
gospodarki odpadami. 
Uzasadnienie uwagi: 1. Zmiana zapisów konieczna 
w kierunku uszczegółowienia ze względu na wymagania 
konkursów o pozyskanie środków zewnętrznych 
na inwestycję. 
2. O inwestycji Zielona płuca dla Gogolina pisano na stronie 
internetowej więc warto ująć to w Strategii mając na uwadze, 
że jest to inwestycja w planach gminy. 
3. Zadanie gospodarki odpadami zostało w całości oddane 
do ZM Czysty Regionu, po stronie gminy pozostały dzikie 
wysypiska śmieci. 

Uwaga częściowo uwzględniona.  
Do SR w kierunku działania 5, dodano następujące 
zapisy: 

• Rozwijanie systemu gospodarki wodno – 
ściekowej w gminie Gogolin, poprzez 
budowę i przebudowę sieci kanalizacyjnej 
na obszarach wiejskich. 

• Budowa nowych i modernizacja 
istniejących ujęć wody w gminie Gogolin. 

• Adaptacja terenów poprzemysłowych w 
gminie Gogolin poprzez nadawanie im 
nowych funkcji użytkowych. 
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Strona dokumentu: Str. 41 
Treść uwagi: Zmiana zapisu: "Podjęcie decyzji związanej 
z przyszłym funkcjonowaniem basenu gminnego, 
dostosowanie jej do realnych potrzeb oraz rachunku 
ekonomicznego", na: "Dostosowanie infrastruktury sportowo 
- rekreacyjnej (w tym basenów) do realnych potrzeb 
i rachunku ekonomicznego. 
Uzasadnienie uwagi:  Zmiana redakcyjna zapisu. 

Uwaga uwzględniona. Zmodyfikowano zapis. 

Autokorekta wprowadzona w trakcie konsultacji przez Zespół ds. opracowania Strategii po konsultacji z radnymi 
powiatu krapkowickiego 
Dodano w mocnych stronach analizy SWOT zapisu: Obecność surowców węglanowych i funkcjonowanie przemysłu 
cementowo-wapienniczego. 

Dodanie w kierunku działań 3. zapisu: Rozwijanie usług fizjoterapii dla wszystkich grup wiekowych w gminie. 

Zmodyfikowano zapis w kierunku działania 1. Promocja realizacji projektów partnerskich w ramach Aglomeracji Opolskiej, 
jak również sąsiednich ośrodków o powiatowym statusie (Strzelce Opolskie, Kędzierzyn Koźle) – zapis otrzymuje brzmienie:  
Promocja realizacji projektów partnerskich w ramach Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, jak również sąsiednich 
ośrodków o powiatowym statusie (Strzelce Opolskie, Kędzierzyn Koźle, Krapkowice). 

Zmodyfikowanie rozdziału dotyczącego wizji, poprzez wskazanie fundamentów wizji, wraz ze zmodyfikowaniem zapisu 
misji poprzez usunięcie powtórzenia „na rzecz”.  

Usunięcie zapisu „brak zakładu  przetwarzania odpadów ani składowiska śmieci” w analizie SWOT. 

Budowa kolektora i przebudowa rowu A3 – związane z retencjonowaniem wody (..), str. 43  – zmiana na:  Przebudowa 
rowu A3 w obszarze miejscowości Gogolin – związane z retencjonowaniem wody. 



Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji 
 

 
 

13 

Przebieg procedury środowiskowej  

Zasady przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko określa 

ustawa z 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). Projekt strategii rozwoju gminy, obowiązkowo podlega strategicznej ocenie oddziaływania 

na środowisko (sooś), o ile wyznacza ramy dla późniejszej realizacji projektów mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko. 

W dniu styczniu 2022 r. złożono wnioski do dwóch podmiotów: Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w Opolu oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu, dotyczące 

uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na 

środowisko dla Strategii Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2021-2030. 

W dniu 19.04.2022 r. przesłano prognozę do przedmiotowego projektu Strategii do RDOŚ w Opolu oraz 

WSS-E w Opolu. 

Zgodnie z pismem, sygnatura NZ.9022.1.7.2022.AW z dnia 06.05.2022 r. – Opolski Państwowy 

Wojewódzki Inspektor Sanitarny przekazał następująca opinię: „opiniuje pozytywnie projekt Strategii 

Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2021-2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 

na podstawie przesłanej dokumentacji”. 

Zgodnie z pismem, sygnatura WOOŚ.410.2.12.2022.MO z dnia 17.05.2022 r. – Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Opolu przedstawił stanowisko, że pozytywnie opiniuje projekt dokumentu wraz 

z prognozą oddziaływania na środowisko. 

Prognoza oddziaływania na środowisko była konsultowana razem z dokumentem strategii, podczas 

konsultacji nie wpłynęły uwagi do dokumentu prognozy.  


