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REJESTR ZGŁOSZONYCH UWAG DO PROJEKTU „STRATEGII ROZOWJU MIEJSKIEGO OBSZARU 

FUNKCJONALNEGO STASZOWA NA LATA 2022–2030” 

Lp. Zgłaszający 

Część 

dokumentu do 

którego odnosi 

się uwaga  

(rozdział, 

strona) 

Obecny zapis Propozycja zmiany z uzasadnieniem 
Stanowisko  

wraz z uzasadnieniem 

1.  

Robert 

Wyrazik 

(Gminne 

Centrum Kultury, 

Sportu  

i Informacji 

Turystycznej  

w Rytwianach) 

Rozdział 

Projekty 

Strategiczne, 

Projekt nr 3 

Realizacja 

Strategii ZIT – 

Zintegrowanie 

rozwoju MOF 

Staszowa 

poprzez 

wykorzystanie 

dziedzictwa 

kulturowego  

i potencjału 

turystycznego  

ETAP IV:  

− (…);  

− rozwój oferty Biblioteki 

Publicznej Miasta i Gminy 

Staszów, Gminnego Centrum 

Kultury, Sportu i Informacji 

Turystycznej w Rytwianach, 

MiejskoGminnego Centrum 

Kultury w Oleśnicy, 

Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Rytwianach, 

Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Oleśnicy 

poprzez inwestycje 

i wyposażenie jednostek 

w celu zwiększenia 

atrakcyjności kulturalnej 

i turystycznej. 

Należy dodać podpunkt:  

- Budowa amfiteatru plenerowego wraz 

zadaszeniem membramowym w 

miejscowości Rytwiany w okolicy Parku 

przy ruinach średniowiecznego zamku. 

 

Uzasadnienie: 

Budowa amfiteatru plenerowego 

z zadaszeniem membramowym umożliwi 

w okresie wiosenno-letnim organizację w 

tym miejscu koncertów, festiwali, 

przeglądów, spektakli teatralnych, występów 

lokalnych artystów i zespołów, co przyczyni 

się do podniesienia atrakcyjności 

zrewitalizowanego obszaru oraz rozszerzenia 

oferty kulturalnej dla mieszkańców MOF 

Staszów oraz turystów. 

Uwaga odrzucona 

 

Uzasadnienie: 

 

Opinie, propozycje i uwagi przekazane w wyniku 

konsultacji analizowane są przez zespół 

opracowujący dokument, w tym władze lokalne, 

pod kątem realności i możliwości realizacyjnych. 

Budowa amfiteatru w miejscowości Rytwiany 

w okolicy Parku przy ruinach średniowiecznego 

zamku nie jest możliwa m.in. ze względu na 

wymagania konserwatora zabytków. Temat ten 

był już analizowany i poruszany w przeszłości. 

Konserwator zabytków nie zezwoli na żadną 

inwestycję w pobliżu ruin zamku, która ingeruje 

w grunt. 
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2. Teresa Keller 
Uwagi 

organizacyjne 
- 

1. Proszę o udokumentowanie, że zgłaszanie 

wniosków, uwag oraz sugestii do projektu 

Strategii Rozwoju MOF Staszowa na lata 

2022–2030 musi się odbywać tylko i 

wyłącznie na formularzu udostępnionym i 

opracowanym przez UMiG w Oleśnicy. Wg 

mnie, konsultacja społeczna to komunikacja 

z obywatelem i każda uwaga mieszkańca 

Oleśnicy jest ważna i nie powinna być 

ograniczona do konkretnej formy przekazu 

czy tabelki. 

2. Udostępniony przez UMiG Oleśnica 

formularz nie odpowiada wymaganiom i 

wyklucza sam siebie. W tytule podano, że 

mają być zgłaszane „wnioski, uwagi oraz 

sugestie”, sam formularz został tak 

skoncypowany, że nie posiada rubryk 

„wnioski, uwagi oraz sugestie” a rubryki 

„Obecny zapis…” nie dadzą się wykorzystać 

przy zgłaszaniu uwag, wniosków i sugestii.  

3. Sama „Strategia” jest dokumentem na 

przeszło 150 stron maszynopisu. 

Udostępniony przez UMiG formularz 

pozwala na wpisanie trzech zapisów, co jest 

ograniczeniem prawa do wypowiedzenia się. 

1. Zgłaszająca ma rację, że konsultacja społeczna 

to komunikacja z obywatelem i każda uwaga 

mieszkańca Oleśnicy jest ważna i nie powinna 

być ograniczona do konkretnej formy przekazu 

czy tabelki. Dlatego też: 

a) w niniejszym Rejestrze odniesiono się do 

uwag i opinii Zgłaszającej, pomimo iż nie zostały 

zaprezentowane na Formularzu; 

b) samorządy partnerstwa MOF Staszowa nie 

ograniczyły możliwości składania uwag i opinii 

do konkretnej formy przekazu – zbieranie uwag 

i opinii odbywało się w następujących formach: 

- poprzez formularze składane drogą 

elektroniczną, korespondencyjną, osobiście lub 

przez ePUAP; 

- poprzez uwagi ustne do protokołu; 

- poprzez spotkania konsultacyjne otwarte dla 

mieszkańców MOF Staszowa, które odbyły się  

w dniu 13.06.2022 r.. Każdy faktyczny 

mieszkaniec Oleśnicy mógł wziąć udział  

w spotkaniu i wyrazić swoje opinie na temat 

projektu Strategii. Wykorzystywanie formularzy 

podczas konsultacji społecznych jest 

powszechnie stosowaną praktyką w całym kraju. 

2. Formularz został tak sformułowany by ułatwić 

mieszkańcom zgłaszanie uwag i opinii oraz 

ograniczyć nie merytoryczne zgłoszenia nie 

odnoszące się do kwestii Strategii. Ważne, żeby 

uwagi i opinie dotyczyły bezpośrednio kwestii 

związanych ze Strategią i jej zakresem a nie np. 

kwestii bieżącego funkcjonowania danej gminy. 

3. Nie jest prawdą, że formularz pozwala na 

wpisanie trzech zapisów. Nie bez powodu 
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udostępniono mieszkańcom formularz w wersji 

edytowalnej (Word) a nie np. PDF. Dzięki temu 

Zgłaszający mogli dodawać kolejne wiersze. 

Wzór niniejszego Rejestru zmian również 

posiadał początkowo 3 wiersze i mieścił się na 

dwóch stronach – obecnie jest Rejestrem na 14 

stron.   

Str. 9  

„Strategia Rozwoju 

Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Staszowa na 

lata 2022–2030” stanowi 

odpowiedź samorządów 

gminnych na zmieniającą się 

sytuację społeczno-

gospodarczą wymagającą 

nowego spojrzenia na 

posiadane aspiracje, zasoby i 

perspektywy rozwoju 

obszaru” Obecny zapis: 

STANOWI 

Powinno być: POWINNA STANOWIĆ 

Uzasadnienie: 

„Podstawa Strategii jest wcześniej 

udostępniona obywatelom Diagnoza. 

Czytając zapisy Strategii można stwierdzić, 

że dokument prawidłowo ocenia sytuacje: 

Oleśnica jest marginalizowana, bo jest 

terenem o tradycji chłopskiej (str. 98-

Powierzchnia użytków rolnych  w gminie 

Oleśnica 4 313 ha - 80,8% powierzchni 

ogółem ), znajduje się daleko od centrów 

i stref przemysłowych; posiada starzejąca się 

populacje, gdyż nie potrafi zatrzymać 

młodzieży, nie oferując miejsc pracy. 

Sytuacja trwa od lat 90-tych i kolejne 

samorządy przyczyniły się do pogorszenia 

(likwidując PGR Kwasów i Spółdzielnie 

Samopomoc Chłopska) albo nie zadbały o 

poprawę sytuacji. Ostatnie lata, mimo 

zapewnionych wpływów ze stawów, firmy 

Wienerbergera, firm murarskich i Oazy to 

"picowanie" miasta i pudrowanie biedy. Do 

aktualnego samorządu z burmistrzem i rada 

miejska nie dotarło, że w pierwszym 

podejściu powinni posiadać plan 

zagospodarowania przestrzennego, żeby 

Uwaga odrzucona. 

Uzasadnienie: 

Przedstawione uzasadnienie nie wskazuje 

dlaczego słowo „stanowi” powinno być 

zamienione na „powinna stanowić” w zdaniu 

„Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Staszowa na lata 2022–2030 

stanowi odpowiedź samorządów gminnych na 

zmieniającą się sytuację społeczno-gospodarczą 

(…).  
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zdefiniować mienie gminne  

i zachęcić mieszkańców do wytyczenia 

strefy gospodarczej, która mogłaby być 

wypromowana  

u potencjalnych inwestorów zakładów 

przemysłowych. Oleśnica to przede 

wszystkim pola okraszone lasami. Połacie 

pól należących do prywaciarzy albo kod 

kreskowy pojedynczych działek, które leżą 

odłogiem. 

Niechlubne informacje "góry" o Oleśnicy: 

Str. 117 Strategia Rozwoju Województwa 

Świętokrzyskiego 2030+ wskazuje jako 

jeden  

z obszarów interwencji Miejski Obszar 

Funkcjonalny Staszowa. Tereny wchodzące  

w skład MOF cechują się niekorzystnymi 

wskaźnikami demograficznymi – zachodzi 

tam najszybsza w skali regionu depopulacja, 

a procesy starzenia się społeczności są 

najbardziej zaawansowane. 

str. 118 Gmina Oleśnica znajduje się wśród 

40 gmin, które zostały wyznaczone jako 

obszary zagrożone trwałą marginalizacją.” 

3. Str. 110 

Największy, choć nadal 

bardzo niski, udział 

powierzchni pokrytej 

miejscowymi planami 

zagospodarowania 

przestrzennego w 

powierzchni ogółem jest w 

gminie Rytwiany – 2,90%, 

natomiast w gminie Staszów 

„i tu leży pies pogrzebany – bo już  

w średniowieczu budowano siola na „prawie 

magdeburskim”, dbając o porządek rzeczy i 

zasadę Ordung muss sein W Oleśnicy planu 

zagospodarowania przestrzennego NIE MA”. 

Uwaga odrzucona. 

Uzasadnienie: 

W zasadzie przytoczona treść uwagi nie wnosi 

żadnej propozycji zmiany i nie wskazuje na 

żaden błąd w opracowaniu. Trudno jest się więc 

do niej odnieść. We wskazanym fragmencie 

znajduje się informacja o tym, że w gminie 

Oleśnica udział powierzchni pokrytej 

miejscowymi planami zagospodarowania 



5 

                   

1,00%, a w gminie Oleśnica 

tylko 0,50% 

przestrzennego w powierzchni ogółem wynosi 

zaledwie 0,5% więc innymi słowy praktycznie 

takiego mpzp nie ma.  

4. Str. 23 
Tabela 5.  

Plan operacyjny 

Strategia jest dowodem na to, ze samorząd 

nie ma poczucia obowiązku naprawy 

czegokolwiek, prowadzać politykę małych 

nieskutecznych  

i mijających się z celem kroczków 

zaradczych, jak  str. 23 

- Wdrożenie programów wsparcia dla 

młodych przedsiębiorców ( z biedoty nie 

można zrobić przedsiębiorców) 

- Aktywizacja osób w wieku senioralnym (po 

co, skoro i tak nie znajda pracy!) 

- Zwiększenie dostępności i atrakcyjności 

oferty sportowej i rekreacyjnej- po co? 

bezrobotny ma tylko "czas wolny" 

- Wspieranie działań na rzecz integracji 

społecznej mieszkańców - no to dlaczego 

Oleśnica dalej jest skłóconym 

społeczeństwem, który obnosi sąsiada przy 

najlepszej okazji? Co tu nie działa? Może 

kobietom, które pozostają dniami i nocami 

bez mężów należy zaproponować zajęcia 

artystyczne, kulturalne, sportowe, a nie tylko 

kursy nauczycielki od sportu dla 

"wtajemniczonych"? (…)  

Opinia przyjęta. Brak jednak konkretnych 

uwag/propozycji, które miały by wpływ na 

zapisy dokumentu. 

- Wdrożenie programów wsparcia dla młodych 

przedsiębiorców ( z biedoty nie można zrobić 

przedsiębiorców) – wydaje się to być bardzo 

krzywdzące stwierdzenie w stosunku do 

mieszkańców obszaru. Ważne zrozumienie jest 

kilku kwestii – po pierwsze Strategia jest planem 

działań ukierunkowanym na mieszkańców całego 

obszaru -nie tylko Oleśnicy, ale też Rytwian i 

Staszowa. Nie jest to dokument strategiczny dla 

obszaru samej gminy, konieczne jest więc 

szersze spojrzenie. Po drugie – stworzenie 

odpowiednich warunków do rozwoju 

przedsiębiorczości może przyczynić się do tego, 

że młodzi zamiast wyjeżdżać, zostaną w gminie 

i podejmą własne działalności gospodarcze a to 

ograniczy zjawisko, jak to Zgłaszająca ujęła, 

„biedoty”, 

- Aktywizacja osób w wieku senioralnym (po co, 

skoro i tak nie znajda pracy!) – zapis ten nie 

odnosi się stricte tylko i wyłącznie do 

aktywizacji zawodowej, choć z nią również się 

wiąże. Osoby w wieku senioralnym należy 

również aktywizować społecznie. Są różne formy 

takiego wsparcie, np. Uniwersytet Trzeciego 

Wieku, kluby seniora, wolontariat.  

W zapisie tym chodzi również o integrację 

seniorów z młodszymi grupami wiekowymi.  



6 

                   

- Zwiększenie dostępności i atrakcyjności oferty 

sportowej i rekreacyjnej- po co? bezrobotny ma 

tylko "czas wolny" – należy zwrócić uwagę, że 

MOF Staszowa tworzą nie tylko osoby 

bezrobotne… Z resztą bezrobocie nie jest 

przeszkodą w korzystaniu z 

ogólnodostępnej infrastruktury sportowej czy 

rekreacyjnej. Ideą jest tutaj uatrakcyjnienie MOF 

Staszowa jako miejsca zamieszkania, w tym dla 

rodzin z dziećmi, które z takich obiektów 

najczęściej korzystają.  

- Wspieranie działań na rzecz integracji 

społecznej mieszkańców - no to dlaczego 

Oleśnica dalej jest skłóconym społeczeństwem, 

który obnosi sąsiada przy najlepszej okazji? Co 

tu nie działa? – właśnie dlatego, że niektórzy 

zauważają problem skłóconego społeczeństwa  

i brak aktywności społecznej, w tym oddolnych 

inicjatyw mieszkańców oraz braku przywiązania 

do miejsca zamieszkania (tożsamości lokalnej), 

zaproponowano w Strategii działanie polegające 

na wzmacnianiu integracji społecznej 

mieszkańców MOF Staszowa. Ze spostrzeżeń 

Zgłaszającej wynika, że zaplanowane działanie 

odpowiada na zauważane potrzeby i problemy. 

5. 

Tabela 20 

Dokumenty na 

poziomie 

lokalnym – 

ocena 

aktualności i 

spójności w 

kontekście 

Plan działań na rzecz 

zrównoważonej energii i 

klimatu (SECAP) - Nie 

istnieje 

No to NA PODSTAWIE CZEGO na planie 

sesji rady miasta w ten piątek jest akceptacja 

wydania pozwolenia na budowę fermy 

fotowoltaicznej????????? 

 

Uwaga odrzucona 

Uzasadnienie: 

Plan działań na rzecz zrównoważonej energii i 

klimatu (SECAP) nie jest dokumentem 

stanowiącym podstawę do wydawania 

pozwolenia na budowę fermy fotowoltaicznej. 

SECAP jest dokumentem fakultatywnym (gminy 

nie mają obowiązku jego posiadania).  
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zapisów 

Strategii 

6. 
Str. 24, 25 

 

- Promocja gospodarki 

obszaru,  

- Uzbrojenie terenów 

inwestycyjnych 

 

Tak, ale to dotyczy tylko Staszowa. Oleśnica 

nie zdobyła się na plan jednomyślności, 

zagospodarowania przestrzennego... 

Plany promocji gospodarczej i uzbrojenia 

terenów inwestycyjnych dotyczą całego obszaru, 

którego dotyczy Strategia, w tym szczególnie 

Staszowa jako miejsca o największym potencjale 

w tym zakresie i jako miasta rdzenia tego 

obszaru funkcjonalnego. 

7. - - 

W tym momencie proszę o wyjaśnienie 

poniższych pojęć: 

- Nawiązywanie partnerstw trójsektorowych 

do wspólnej realizacji projektów  

- Powstanie elementów błękitno-zielonej 

infrastruktury 

- Deinstytucjonalizacja usług opieki 

zdrowotnej i długoterminowej - czyli 

sprzedaż Ośrodka Zdrowia? 

A przecież jedna linijkę dalej czytamy: 

"Zapewnianie równego dostępu do opieki 

zdrowotnej" 

- Budowanie postaw przedsiębiorczych u 

dzieci i młodzieży- czyli co? 

Str. 32- o jakich "projektach" tu piszą? 

str. 38- co ma mieć Oleśnica ze ścieżki 

rowerowej? Czy ktoś będzie jeździł rowerem 

do pracy w Staszowie? Na jakim etapie jest 

budowa mostu na Pacanówkę? Ach, to 

pewnie most nie gminny, wiec niech się o 

niego martwi Zarząd Wód? 

stworzenie w mieście Oleśnica atrakcyjnej 

przestrzeni do organizacji wydarzeń 

kulturalnych, w tym koncertów i w Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Oleśnicy poprzez 

Wyjaśnienia: 

- Nawiązywanie partnerstw trójsektorowych do 

wspólnej realizacji projektów – partnerstwa 

trójsektorowe to najprościej rzecz ujmując 

współpraca między sektorem publicznym, 

prywatnym i organizacji pozarządowych w celu 

wspólnej realizacji różnych przedsięwzięć. 

Przykładem może być tutaj proces rewitalizacji 

w gminie Rytwiany, który został 

przeprowadzony przez samorząd w partnerstwie 

z przedsiębiorcą (DB Projekt Konrad Gądek) 

oraz instytucją kultury (Gminne Centrum 

Kultury, Spotu i Informacji Turystycznej w 

Rytwianach).  

- Powstanie elementów błękitno-zielonej 

infrastruktury – Błękitno-zielona infrastruktura 

to rozwiązania oparte na przyrodzie. Sprawdzają 

się one w warunkach miejskich, 

gdzie z powodzeniem mogą uzupełniać lub 

zastępować tradycyjne „szare” rozwiązania, 

równocześnie regulując temperaturę powietrza 

oraz magazynując i oczyszczając wodę 

deszczową. Elementy błękitno-zielonej 

infrastruktury to m.in. stawy retencyjne, rowy 
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inwestycje i wyposażenie jednostek w celu 

zwiększenia atrakcyjności kulturalnej i 

turystycznej- co? Muszla koncertowa? 

Kurort? 

- gdzie jest statystyka, ile mieszkańców 

korzysta z Biblioteki i czy warto tu dalej 

inwestować, skoro jest już Oleśnickie 

Centrum Kultury. 

infiltracyjne, zielone przystanki, zielone dachy, 

nawierzchnie przepuszczalne. 

- Deinstytucjonalizacja usług opieki zdrowotnej i 

długoterminowej - czyli sprzedaż Ośrodka 

Zdrowia? 

A przecież jedna linijkę dalej czytamy: 

"Zapewnianie równego dostępu do opieki 

zdrowotnej" – nie, nie oznacza to sprzedaży 

ośrodka zdrowia – deinstytucjonalizacja to nie 

likwidacja przychodni podstawowej opieki 

zdrowotnej. Deinstytucjonalizacja jest procesem 

rozwoju usług (również profilaktycznych) 

świadczonych na poziomie lokalnych 

społeczności, które mają wyeliminować 

konieczność opieki instytucjonalnej. 

Przykładowa lista konkretnych działań, które 

wpisują się w tak definiowany proces 

deinstytucjonalizacji, obejmuje tworzenie 

alternatyw dla opieki stacjonarnej w postaci: 

usług asystenckich, usług w formie wsparcia dla 

opiekunów faktycznych, sąsiedzkich usług 

opiekuńczych, usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania, rodzinnych domów pomocy, 

ograniczenia liczby miejsc  

w ośrodkach wsparcia i domach pomocy 

społecznej do 30 miejsc. 

- Budowanie postaw przedsiębiorczych u dzieci i 

młodzieży- czyli co? - sposobem na rozwój u 

dzieci i młodzieży kompetencji związanych z 

przedsiębiorczością są m.in. odpowiednio 

dobrane zajęcia pozalekcyjne, wydarzenia, 

konkursy. 
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- Str. 32- o jakich "projektach" tu piszą?- pytanie 

niezrozumiałe. Na str.32-33 znajdują się tytuły 

strategicznych, zintegrowanych projektów, które 

będą wdrażane w ramach Strategii, i których 

zakres został uszczegółowiony w tabelach 6–13. 

- str. 38- co ma mieć Oleśnica ze ścieżki 

rowerowej? Czy ktoś będzie jeździł rowerem do 

pracy w Staszowie? - Projekt przyczyni się do 

rozwoju infrastruktury dla ruchu 

niezmotoryzowanego z uwzględnieniem 

zwiększenia bezpieczeństwa ruchu, w tym do 

zwiększenia dostępności wysokiej jakości 

transportu publicznego  

i rozwoju obszaru w kierunku gospodarki 

niskoemisyjnej. Ścieżka rowerowa połączy 

wszystkie gminy partnerstwa, wzmocni 

powiązania funkcjonalne obszaru, będzie też 

uzupełnieniem istniejących tras rowerowych.  

- Na jakim etapie jest budowa mostu na 

Pacanówkę? Ach, to pewnie most nie gminny, 

wiec niech się o niego martwi Zarząd Wód? – 

pytanie nie dotyczy przedmiotu konsultacji 

społecznych. 

- stworzenie w mieście Oleśnica atrakcyjnej 

przestrzeni do organizacji wydarzeń 

kulturalnych, w tym koncertów i w Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Oleśnicy poprzez 

inwestycje i wyposażenie jednostek w celu 

zwiększenia atrakcyjności kulturalnej i 

turystycznej- co? Muszla koncertowa? Kurort? – 

katalog obecnie jest otwarty, wyposażenie  

w zależności od potrzeb i inwestycja 
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najprawdopodobniej polegająca na budowie 

muszli koncertowej.  

- gdzie jest statystyka, ile mieszkańców korzysta  

z Biblioteki i czy warto tu dalej inwestować, 

skoro jest już Oleśnickie Centrum Kultury – 

statystyka dotycząca mieszkańców 

korzystających z Biblioteki nie ma większego 

znaczenia w kontekście planów inwestycyjnych 

w zakresie szeroko rozumianej kultury. Nie 

planuje się tworzenia nowych podmiotów i 

obiektów instytucji kultury ale uzupełnienie 

istniejącej infrastruktury celem poszerzenia 

oferty (np. o wydarzenia plenerowe). 

8. Str. 47 Projekt nr 5 

Z tego co ja rozumiem, to jacyś zagraniczni 

ubrani na "Wiślański Klaster Energii" 

"inwestorzy" chcą poprawić wygląd 

Oleśnicy w Strategii i wybudować  

fotowoltaikę na prywatnych gruntach. 

Prawdopodobnie cala instalacja będzie 

prywatna własnością. Pytanie, skoro gmina 

chce zainwestować 20 mln w taki projekt, to 

na co wyłoży te pieniądze i jak się jej one 

maja zwrócić? 

Zgłaszająca błędnie stwierdziła, że gmina chce 

zainwestować 20 mln w taki projekt. Należy 

zwrócić uwagę na 3 kwestie: 

1) Strategia oraz wspomniany projekt dotyczą 

całego MOF Staszowa, więc trzech 

samorządów a nie tylko gminy Oleśnica, 

2) 20 mln zł to szacowana wartość całego 

projektu – wartości w poszczególnych 

gminach nie muszą się rozkładać 

równomiernie, w zależności od potrzeb 

część przypadająca na gminę Oleśnica może 

wynosić 2 mln, 4 mln , 9 mln…  

3) Szacowane środki własne realizatorów 

projektu (wkład własny), jak wskazano  

w projekcie, wynoszą 4 mln zł, przy czym 

realizatorami są nie tylko samorządy  

(np. w zakresie poprawy efektywności 

energetycznej szkół) ale też mieszkańcy, 

stowarzyszenia, którzy będą chcieli w takim 

projekcie wziąć udział. 
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Projekt odnosi się głównie do wymiaru 

ekologicznego – czyste powietrze, zdrowie 

mieszkańców, oszczędność energii – kosztów 

utrzymania.  

9. Str. 48 Wskaźniki rezultatu 

zamiast konkretnych danych podano tylko 

jednostki: 

1. Roczne zużycie energii pierwotnej 

[MWh/rok];  

2. Szacowana emisja gazów cieplarnianych 

[Tony równoważnika CO2/rok] 

(…) 

 

Tak, w projektach strategicznych podano 

wskaźniki jakimi będzie mierzona ich realizacja 

bez wskazania wartości docelowych. W tabeli 19 

natomiast wskazano wszystkie wskaźniki 

produktu i rezultatu do osiągnięcia  

w wyniku realizacji Strategii i dookreślono 

wartości docelowe tam, gdzie jest to możliwe na 

etapie planowania strategicznego. Pozostałe 

wartości zostaną określone na podstawie 

dokumentacji przed realizacją projektu (np. we 

wniosku o dofinansowanie). 

10. str. 102 42 pomniki przyrody Gdzie ich lista? 

Uwaga odrzucona. 

Uzasadnienie: 

Nie ma wymogu wypisywania z nazwy 

wszystkich pomników przyrody. Ich lokalizacja 

została przedstawiona na mapie 9, natomiast z 

nazwami można zapoznać się we wskazanym 

źródle informacji, tj. Centralnym Rejestrze Form 

Ochrony Przyrody, crfop.gdos.gov.pl 

11. Str. 102 

Oleśnica – 100% 

powierzchni gminy pokryte 

jest obszarem chronionego 

krajobrazu  

 

no to ja się zastanawiam, jak chcą tu 

postawić farmę fotowoltaiczna na 50 ha. 

Żaden z zaplanowanych do realizacji projektów 

nie będzie zrealizowany jeśli nie spełni 

warunków wymaganych prawem, w tym 

zakazów wynikających z objęcia obszarem 

poszczególnymi formami ochrony przyrody. 

Przed realizacją projektu konieczne będzie 

uzyskanie odpowiednich zezwoleń i decyzji, bez 
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których żaden projekt inwestycyjny nie zostanie 

zrealizowany. 

12. Str. 109 

Duża liczba zabytków, 

ukształtowanie powierzchni i 

liczne walory krajobrazowe 

oraz obecność form ochrony 

przyrody budują drzemiący  

w obszarze potencjał 

turystyczny. 

a gdzie te zabytki sa? 

Lista zabytków MOF Staszowa znajduje się  

w dokumencie Diagnoza sytuacji społecznej, 

gospodarczej i przestrzennej MOF Staszowa  

w rozdziale 6 Kultura i dziedzictwo kulturowe. 

Bez wątpienia sama gmina Oleśnica nie jest 

miejscem bogatym akurat w zabytki, jednak 

należy pamiętać, iż Strategia dotyczy obszaru 

trzech gmin.  

13. 

Str. 110 Należy pamiętać, że do instrumentów 

wdrażania polityki przestrzennej należy 

studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP), 

które jest dokumentem określającym politykę 

przestrzenną i kierunki zagospodarowania 

przestrzennego gminy uwzględniające 

uwarunkowania (czyli czynniki i ograniczenia) 

rozwoju przestrzennego. Obecnie jednak 

planuje się gruntowną reformę obowiązującego 

od prawie 19 lat systemu planowania 

przestrzennego. 

skąd te informacje? Celowa dezinformacja? 

Uwaga uwzględniona. 

Wyjaśniania:  

O planowanych zmianach można przeczytać 

tutaj: 

https://samorzad.pap.pl/kategoria/prawo/reforma-

planowania-przestrzennego-w-wykazie-prac-

rzadu lub w projekcie ustawy o zmianie ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

oraz niektórych innych ustaw Projekt ustawy do 

konsultacji  

Do zacytowanego tekstu zostanie dodany przypis 

ze źródłem informacji.  

14. str. 111 

Źródło: Załącznik Nr 1 do 

Uchwały Nr XLVII/833/14 

Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 

22 września 2014 r., str. 98 

 

Przestarzałe dane. To by znaczyło, ze nowy 

rząd od 2016 roku niczego nie wprowadził, 

nie zrobił żadnych opracowań. Kto z 

samorządu skontaktował sejmik Kielecki, 

żeby sprawdzić, czy nie ma nowych danych? 

We wskazanej części dokumentu przedstawiono 

fragmenty map obejmujących MOF Staszowa 

pochodzące z AKTUALNEGO i 

OBOWIĄZUJĄCEGO na chwilę obecną Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Świętokrzyskiego. Należy w tym 

kontekście nadmienić, iż Strategia podlega 

opiniowaniu przez Zarząd Województwa w 

zakresie sposobu uwzględnienia ustaleń i 

rekomendacji w zakresie kształtowania i 

https://samorzad.pap.pl/kategoria/prawo/reforma-planowania-przestrzennego-w-wykazie-prac-rzadu
https://samorzad.pap.pl/kategoria/prawo/reforma-planowania-przestrzennego-w-wykazie-prac-rzadu
https://samorzad.pap.pl/kategoria/prawo/reforma-planowania-przestrzennego-w-wykazie-prac-rzadu
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12359051/12873801/12873802/dokument552219.pdf
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12359051/12873801/12873802/dokument552219.pdf
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prowadzenia polityki przestrzennej w 

województwie określonych w strategii rozwoju 

województwa (w uproszczeniu – w zakresie 

zgodności z PZPWŚ oraz wojewódzką strategią 

rozwoju). W czerwcu 2022 r. Zarząd 

Województwa wydał pozytywną opinię dla 

projektu Strategii. 

15. Str. 120 

Przypis nr 23 „Portal 

informacyjny Miasta  

i Gminy Staszów, 

staszow.pl/grzybow1.html” 

dlaczego gmina Oleśnica miałaby takich 

stron nie mieć? Przecież to wspólny projekt 

równouprawnionych partnerów! 

Uwaga odrzucona. 

Pytanie jest niezrozumiałe. 

Każda gmina, jeśli ma taką potrzebę i potencjał, 

może opracować tego typu portal informacyjny. 

Przytoczony fragment – link do portalu 

informacyjnego gminy Staszów o strefie 

inwestycyjnej został podany w dokumencie w 

przypisie jako źródło podanych tam informacji, 

a nie jako projekt zaplanowany do realizacji. 

16. - 

O ile pamiętam, mam do dyspozycji list od 

Przewodniczącej Rady Gminy, która 

twierdziła, ze rada "ma i działa" w/g 

wcześniej ustalonych planów rocznych  

i pięcioletnich. Niniejszym wnioskuje  

o udostepnienie mi tych planów. 

Uwaga odrzucona. 

Konsultacje społeczne projektu Strategii nie są 

podstawą wydawania tego typu wniosków. 

Konsultacje mają na celu zbieranie uwag i opinii 

lub wniosków w zakresie zmian/uzupełnień w 

projekcie Strategii.  
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17. 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Regionalny 

Zarząd 

Gospodarki 

Wodnej w 

Krakowie 

Opinie i uwagi przedstawiono w formie pisma. Pismo znak KR.RPP.610.328.2022.PW z dnia 

22 czerwca 2022 r. stanowi załącznik do niniejszego rejestru. 

Wszystkie uwagi uwzględniono. Dokument 

został uzupełniony i poprawiony zgodnie 

z nadesłaną opinią.  

 


