
  

 

  

 

Raport z konsultacji 
społecznych projektu 
Strategii Rozwoju Gminy 
Łubnice na lata 2022-
2035 

 

 



 Na podstawie Uchwały nr XXVIII/182/2021 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 września 2021 r. w 

sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Łubnice na lata 2022-2035 oraz 

Zarządzenia nr 31/2021 Wójta Gminy Łubnice z dnia 25 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia 

konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Gminy Łubnice na lata 2022-2035” odbyły się 

konsultacje społeczne projektu ww. dokumentu. Zbieranie uwag odbywało się od 26 października do 

29 listopada 2021 r. w następujących formach: 

 za pomocą formularza zgłaszania uwag zamieszczonego na stronie internetowej gminy oraz 

Biuletynie Informacji Publicznej, przesyłanego na adres e-mail uglubnice@uglubnice.pl, 

 w czasie spotkania w dniu 15 listopada 2021 r. o godz. 16.00. 

 Poniżej przedstawiono zestawienie uwag, które wpłynęły w ramach konsultacji społecznych  

z uwzględnieniem daty, formy konsultacji, z której skorzystano oraz informacji o uwzględnieniu 

złożonej propozycji w projekcie Strategii Rozwoju Gminy (w przypadku odrzucenia propozycji - także 

uzasadnienie). 



L.p. Data 

Forma udziału 

w konsultacjach 

społecznych 

Zapis w projekcie 

dokumentu 
Sugerowana zmiana Zgłaszający 

Informacja o 

uwzględnieniu uwagi 

1. 
15.11.2021 Spotkanie 

otwarte 

sfera przestrzenna - 

słabe strony 

Dodanie informacji o złym stanie dużej części 

dróg powiatowych 

pracownik 

UG 

Uwaga uwzględniona 

2. 

15.11.2021 Spotkanie 

otwarte 

s. 10: poprawa stanu i 

wyposażenie w 

nowoczesne pomoce 

dydaktyczne placówek 

edukacyjnych, 

poprawa stanu, rozbudowa i wyposażenie w 

nowoczesne pomoce dydaktyczne placówek 

edukacyjnych, 

pracownik 

UG 

Uwaga uwzględniona 

3. 

15.11.2021 Spotkanie 

otwarte 

s. 14: poprawa jakości 

sieci dróg gminnych 

poprawa jakości sieci dróg gminnych wraz z 

rozbudową chodników i modernizacją 

oświetlenia drogowego 

pracownik 

UG 

Uwaga uwzględniona 

4. 
15.11.2021 Spotkanie 

otwarte 

s. 14 Dodanie zapisu o podjęciu starań dot. budowy 

sieci gazowej na terenie gminy. 

pracownik 

UG 

Uwaga uwzględniona 

5. 

15.11.2021 Spotkanie 

otwarte 

s. 14: rozbudowa i 

modernizacja sieci 

wodociągowej i 

kanalizacyjnej, 

rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i 

kanalizacyjnej, w tym modernizacja i rozbudowa 

oczyszczalni ścieków. 

pracownik 

UG 

Uwaga uwzględniona 

6. 

15.11.2021 Spotkanie 

otwarte 

Kierunek działań: 

Atrakcyjna przestrzeń 

dla mieszkańców 

Dodanie punktu: rozwój terenów zielonych oraz 

sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy, w 

tym modernizacja infrastruktury sportowo-

rekreacyjnej. 

pracownik 

UG 

Uwaga uwzględniona 

7. 

15.11.2021 Spotkanie 

otwarte 

s. 14: poprawa jakości 

powietrza - 

przeciwdziałanie niskiej 

emisji 

poprawa jakości powietrza - przeciwdziałanie 

niskiej emisji, w tym poprzez 

termomodernizację budynków użyteczności 

publicznej 

pracownik 

UG 

Uwaga uwzględniona 

8. 
15.11.2021 Spotkanie 

otwarte 

Kierunek działań: 

Wysokiej jakości 

Dodanie punktu: współpraca z ościennymi 

gminami w zakresie budowy zbiornika 

pracownik 

UG 

Uwaga uwzględniona 



środowisko odporne na 

zmiany klimatyczne 

retencyjnego na Prośnie. 

9. 

23.11.2021 Pismo s.24 (…) należy usunąć informację, że część obszaru 

gminy Łubnice znajduje się na obszarze 

szczególnego zagrożenia powodzią, w 

rozumieniu art. 16 pkt 34) lit. c Prawa wodnego, 

tj. obszarze między linią brzegu a wałem 

przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim 

przebiegiem, w który wbudowano trasę wału. 

PGW Wody 

Polskie 

Uwaga uwzględniona 

10. 

Uwaga ogólna Wszelkie działania należy realizować z 

uwzględnieniem zapisów planów zarządzania 

ryzykiem powodziowym i planu 

przeciwdziałania skutkom suszy. 

Uwaga uwzględniona 

11. 

cel strategiczny „Wysoka 

jakość środowiska i 

zasobów lokalnych” 

Proponuje się, aby w zakresie celu 

strategicznego „Wysoka jakość środowiska i 

zasobów lokalnych” uwzględnić działania w 

zakresie rozwoju tzw. niebieskiej i zielonej 

infrastruktury w kontekście adaptacji do zmian 

klimatu oraz działania dot. 

promowania/wsparcia rozwiązań w zakresie 

zwiększania retencji, w tym zagospodarowania 

wód opadowych i roztopowych na terenie 

prywatnych posesji przy budynkach 

mieszkalnych i na terenach prywatnych 

przedsiębiorstw. 

Uwaga częściowo 

uwzględniona. 

W kierunku działań 

„Wysokiej jakości 

środowisko odporne 

na zmiany 

klimatyczne” dodano 

proponowane 

działanie w zakresie 

promocji i wdrażania 

rozwiązań w zakresie 

zwiększania retencji 

oraz rozwój tzw. 

niebieskiej i zielonej 

infrastruktury. 

Zgodnie z 



obowiązującymi 

przepisami dot. 

elementów i zakresu 

strategii rozwoju 

gmin, szczegółowe 

rozwiązania będą 

wpisywane do 

dokumentów 

wykonawczych. 

 

  Uwaga ogólna W kontekście kształtowania stanu zasobów 

wodnych, przeciwdziałania występowaniu 

zjawisk ekstremalnych oraz adaptacji do zmian 

klimatu, Strategia powinna również 

uwzględniać: - wprowadzenie i egzekwowanie 

standardów ochrony zieleni w procesie 

inwestycyjnym, obejmujących m.in. 

ograniczenie likwidacji terenów zieleni i wycinki 

drzew przy realizacji nowych inwestycji; - 

unikanie „betonowania” przestrzeni - 

stosowanie powierzchni przepuszczalnych, 

powierzchni ażurowych zamiast szczelnych 

powierzchni betonowych; - uwzględnienie ww. 

aspektów w planowaniu przestrzennym oraz 

przy wydawaniu decyzji administracyjnych, w 

celu ochrony terenów zieleni przed presją 

zabudowy i „betonowaniem” nieruchomości. 

 Uwaga odrzucona. 

Zgodnie z 

obowiązującymi 

przepisami dot. 

elementów i zakresu 

strategii rozwoju 

gmin, szczegółowe 

rozwiązania będą 

wpisywane do 

dokumentów 

wykonawczych, w tym 

planistycznych. 

 

  W konsultowanym 

dokumencie „Strategia 

Rozwoju Gminy Łubnice 

Ostateczne zapisy II aktualizacji Planu będą 

obwiązujące po jego publikacji w Dzienniku 

Ustaw w drodze rozporządzania ministra 

 Uwaga uwzględniona 



na lata 2022-2035” na 

stronie 19 zostały 

scharakteryzowane 

jednolite części wód 

powierzchniowych i 

podziemnych pod kątem 

stanu wód, celu 

środowiskowego oraz 

oceny ryzyka 

nieosiągnięcia celów 

środowiskowych według 

projektu II aktualizacji 

Planu gospodarowania 

wodami na obszarze 

dorzecza Odry. 

właściwego ds. gospodarki wodnej. Tym samym 

zasadnym jest zamieszczenie przede wszystkim 

informacji z obecnie obowiązującej aktualizacji 

Planu gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Odry (Dz.U. z 2016 r., poz. 1967). 

 

   Na terenie Gminy Łubnice położone są 

częściowo obszary zlewni następujących 

jednolitych części wód powierzchniowych 

rzecznych: Kanał Skomlin-Toplin 

(PLRW60002318414), Pyszna do Dopływu z 

Gromadzic (PLRW6000171818893), Wesoła 

(PLRW6000171841929), Prosna od Wyderki do 

Brzeźnicy (PLRW600019184311) oraz 

jednolitych części wód podziemnych 

PLGW600081 i PLGW600082. . Zgodnie z 

obowiązującym Planem jedynie Prosna od 

Wyderki do Brzeźnicy jest w stanie dobrym bez 

odstępstw od osiągnięcia celu środowiskowego 

natomiast pozostałe jednolite części wód 

 Uwaga odrzucona. 

Zgodnie z I i II 

aktualizacją Planu 

gospodarowania 

wodami na obszarze 

dorzecza Odry 

PLRW600019184311 

to Prosna od Wyderki 

do Dopływu spod 

Wójcina. Pozostałe 

jednolite części wód 

znajdują się już w 

dokumencie. 



powierzchniowych są w stanie złym, są 

zagrożone ryzykiem nieosiągnięciem dobrego 

stanu i posiadają odstępstwa czasowe od 

osiągnięcia tego celu w większości przypadków 

z uwagi na brak możliwości technicznych. 

Wszystkie jednolite części wód podziemnych są 

w stanie dobrym zarówno pod względem 

ilościowym jak i chemicznym w związku z czym 

nie są zagrożone ani nie posiadają odstępstw. 

Na terenie gminy Łubnice nie występują jeziora 

będące jednolitymi częściami wód 

powierzchniowych. Jednocześnie informuję się, 

że w projekcie II aktualizacji Planu 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

Odry (konsultowanym w terminie do 

14.10.2021 r.) nastąpiła zmiana w obrazowaniu 

jednolitych części wód regionu wodnego Warty 

na: Prosna od Dopływu spod Wójcina do Strugi 

Brzeźnicy (PLRW600011184311), Pyszna do 

Dopływu z Gromadzic (PLRW6000101818893), 

Kanał Skomlin-Toplin (PLRW60001518414), 

Prosna od Wyderki do Dopływu spod Wójcina 

(PLRW600011184171). Jednolite część wód 

podziemnych nie uległy zmianie. 

Szczegółowe brzmienie zgłoszonych w formie pisemnej uwag znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu. 


