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na lata 2022-2030”

12 maja 2022 r.

SPIS TREŚCI
SPIS TREŚCI........................................................................................................................................................................... 2
1. PODSTAWA PRAWNA I PRZEDMIOT KONSULTACJI ........................................................................................................... 3
2. OPIS PRZEBIEGU I FORM KONSULTACJI ............................................................................................................................. 3
3. SPOSOBY INFORMOWANIA O KONSULTACJACH ............................................................................................................... 4
4. ZESTAWIENIE OPINII, PROPOZYCJI I UWAG ZGŁOSZONYCH PRZEZ INTERESARIUSZY WRAZ Z UZASADNIENIEM ORAZ
ANALIZA I SPOSÓB ICH UWZGLĘDNIENIA ............................................................................................................................... 4

1. Podstawa prawna i przedmiot konsultacji
Konsultacje społeczne prowadzone były na podstawie art. 5a oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583.), art. 6 ust. 6 ustawy z dnia
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2021 r. poz.1051).
.
Przedmiotem konsultacji był projekt „Strategii Rozwoju Gminy Stara Kamienica na lata 2022-2030”,
który jest podstawowym, a zarazem najważniejszym dokumentem Gminy Stara Kamienica,
określającym cele, kierunki i możliwości rozwojowe.
Celem konsultacji było umożliwienie interesariuszom Strategii, w tym zwłaszcza mieszkańcom
Gminy Stara Kamienica, zapoznania się z treścią dokumentu i zebranie wniosków, opinii, uwag i
propozycji zmian w przedmiotowym projekcie dokumentu.

2. Opis przebiegu i form konsultacji
Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Gminy Stara Kamienica na lata 2022-2030” trwały
od dnia 14.03.2022 r. do dnia 19.04.2022 r.
Konsultacje społeczne skierowane były do:
a) wszystkich mieszkańców Gminy Stara Kamienica,
b) jednostek organizacyjnych Gminy Stara Kamienica,
c) lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, organizacji pozarządowych i
przedsiębiorców,
d) sąsiednich gmin: Mirsk, Lubomierz, Wleń, Jeżów Sudecki, Jelenia Góra, Piechowice, Szklarska
Poręba,
e) Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu, a także innych interesariuszy którzy obejmują swoim
zasięgiem teren Gminy Stara Kamienica
f) innych interesariuszy którzy obejmują swoim zasięgiem teren Gminy Stara Kamienica.
Konsultacje społeczne polegały na zgłoszeniu uwag i opinii do projektu dokumentów na Formularzu
konsultacyjnym projektu „Strategii Rozwoju Gminy Stara Kamienica na lata 2022-2030” w terminie
do dnia 19 .04.2022 r. w jeden z następujących sposobów:
1) drogą elektroniczną na adres: sekretarz@starakamienica.pl ;
2) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Starej Kamienicy , ul. Kamienicka 11, 58 – 512
Stara Kamienica ;
3) bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy w Starej Kamienicy w godzinach pracy urzędu.
Konsultacje społeczne prowadzone były w następujących formach:
a) poprzez zamieszczenie projektu Strategii Rozwoju Gminy Stara Kamienica na lata 2022-2030 wraz

z formularzem konsultacyjnym na stronie internetowej Urzędu Gminy Stara Kamienica;
w Biuletynie Informacji Publicznej: https://starakamienica.bip.net.pl/, na tablicy ogłoszeń w budynku
Urzędu Gminy Stara Kamienica , na tablicach informacyjnych sołectw na terenie Gminy Stara
Kamienica
c) poprzez organizację spotkania z mieszkańcami, radnymi, sołtysami, przedstawicielami organizacji
pozarządowych, liderów społeczno-gospodarczych, przedsiębiorców oraz wszystkich osób
zainteresowanych tematyką Strategii Rozwoju Gminy Stara Kamienica na lata 2022-2030, które
odbyło się 19 kwietnia 2022 roku o godz. 12.00 na Sali posiedzeń Urzędu Gminy Stara Kamienica, ul.
Kamienicka 11.
Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych ze strony
Urzędu Gminy w Starej Kamienicy była Pani Sylwia Domańska - Mośko - Sekretarz Gminy Stara
Kamienica, tel. 75 75 14 278, e-mail: sekretarz@starakamienica.pl

3. Sposoby informowania o konsultacjach
O rozpoczęciu konsultacji społecznych oraz formach, w jakich będą one prowadzone, powiadomiono
w sposób zapewniający udział w nich możliwie szerokiego grona interesariuszy poprzez
opublikowanie zaproszenia do udziału w konsultacjach, który zamieszczono:
− na stronie internetowej Urzędu Gminy Stara Kamienica; w Biuletynie Informacji Publicznej:
https://starakamienica.bip.net.pl/, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Stara Kamienica,
na tablicach informacyjnych sołectw na terenie Gminy Stara Kamienica
Ponadto przekazano projekt „Strategii Rozwoju Gminy Stara Kamienica lata 2022-2030”
do sąsiednich gmin: Lubomierz, Mirsk, Jeżów Sudecki, Wleń, Jelenia Góra, Piechowice, Szklarska
Poręba oraz do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu, a także do Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze,
Nadleśnictwa Szklarska Poręba, Nadleśnictwa Lwówek Śląski, Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej
Górze, Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra, Gminnego Systemu
Wodociągów i Kanalizacji Kamienica Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wodnik
w Jeleniej Górze, dyrektorów jednostek oświatowych, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Starej Kamienicy, Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Kamienicy, celem jego konsultacji
i wydania opinii lub zajęcia stanowiska.

4. Zestawienie opinii, propozycji i uwag zgłoszonych przez interesariuszy wraz z
uzasadnieniem oraz analiza i sposób ich uwzględnienia

Lp.

1.

Zgłaszający/data Lokalizacja
zgłoszenia
uwagi
D/S* Strona/
akapit
Dolnośląski
S
28
Zespół Parków
Krajobrazowych
Oddział Jelenia

Treść uwagi

Odpowiedź

Dodać informację o
rozwoju szlaków
pieszych i rowerowych
Brak szlaku ze Starej

Zapis dotyczący szlaku ze
Starej Kamienicy prze
Barcinek do ujścia rzeki
Kamienica jest zbyt

Góra
31.03.2022

33

38

Kamienicy przez
Barcinek do ujścia rzeki
Kamienica

szczegółowy, ponieważ
Działanie 1.7.2 zawiera
sformułowanie ogólne
dotyczące Promocji i
rozwoju turystyki. Nie
zmienia to jednak faktu, że
w realizacji tego działania
pojawią się szczegółowe
informacje dotyczące np.
wszystkich szlaków
turystycznych na terenie
Gminy i w tym kontekście
uwaga jest jak najbardziej
zasadna.

Zachowanie struktury
układu
hydrograficznego rzeki
Kamienicy (jednego z
większych dopływów
rzeki Bóbr)
Zaniechanie melioracji
doprowadzającej do
wyprostowania i
uregulowania koryt
rzecznych
powodujących większe
skutki powodzi

Uwaga dotycząca
zachowania struktury układu
hydrologicznego rzeki
Kamienicy zawiera się w
celu operacyjnym 2.3

Brak informacji o
edukacji ekologicznej i
edukacji regionalnej

informacja o edukacji
ekologicznej zawarta jest w
celu operacyjnym 1.5
Przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu,
cyfrowemu i ekologicznemu
w działaniu 1.5.2

Rozwój zabudowy
mieszkaniowej zgodnie z
miejscowymi tradycjami,
niekolidujący z osiami
widokowymi i
niepowodujący degradacji
krajobrazu

Postulat został
uwzględniony poprzez
dodanie do istniejącego
brzmienia zapisu w
Działaniu 3.1.1 Rozwój
zabudowy mieszkaniowej:
kontrolowany, harmonijny
i spójny z rozwojem
infrastruktury podstawowej
i niepowodujący degradacji
krajobrazu

42

34
Ograniczenie realizacji

Postulat ten niestety z uwagi
na ograniczone zasoby

2.

3.

Nadleśnictwo
Lwówek Śl
14.04.2022
Nadleśnictwo
Szklarska
Poręba
14.04.2022

D

13

DS

-

S

wielkopowierzchniowych
farm fotowoltaicznych.
Korzystniejsze dla
krajobrazu będzie
realizowanie instalacji
fotowoltaicznych na
obiektach budowlanych
oraz na terenach
zabudowanych.

innych źródeł energii oraz
konieczność zadbania o
czystość powietrza
(wytwarzanie energii z
węgla) nie może być
spełniony. Aktualna polityka
Państwa jak i UE zmierza ku
OZE, w tym również energii
wytwarzanej ze słońca.
Gmina Stara Kamienica
prowadzi politykę proekologiczną i ta dewiza
przyświeca jej również w
wizji omawianego projektu
Strategii

Sformułowanie
związane z Doliną
Bobru w Barcinku
dotyczy formy ochrony
przyrody tj. parku czy
doliny rzeki?
Jeżeli chodzi o formę
ochrony przyrody to
Park Krajobrazowy
Doliny Bobru nie
znajduje się tylko w
Barcinku, ale Barcinek
leży w granicach parku.
Nie wnosi uwag

Postulat został spełniony
poprzez zmianę zapisu; w
miejsce „Dolina Bobru w
Barcinku” wprowadzono
zapis „Parku
Krajobrazowego Doliny
Bobru”.

Dlatego prosimy o
wprowadzenie do
„Strategii
Zrównoważonego
Rozwoju [..], w Tabeli
10. Cel strategiczny 3
Przyjazna i funkcjonalna
przestrzeń i jago cele
operacyjne, zapisu: ochrona lasów
wszystkich form
własności na terenie
Gminy Stara Kamienica
poprzez zakaz
lokalizowania inwestycji
w bezpośrednim ich
sąsiedztwie (blisko

W odpowiedzi na pismo z
dn.14.04.2022 r w sprawie
konsultacji społecznych
projektu Strategii Rozwoju
Gminy Stara Kamienica na
lata 2022 – 2030, uprzejmie
dziękuję za przesłaną opinię.
Jednocześnie informuję, iż
zgłoszony przez Pana
postulat wprowadzenia w
Celu strategicznym 3
Przyjazna i funkcjonalna
przestrzeń zapisu
dotyczącego ochrony lasów
został uwzględniony w
całości i ujęty został jako jak
odrębne działanie: Ochrona

Brak odpowiedzi

granicy leśnej) lub na
terenie lasów.
4.

Urząd Miasta
Jelenia Góra
15.04.2022

S

10 -11

W związku z tym, że w
celu strategicznym 2
„Rozbudowa
infrastruktury
technicznej i społecznej
z poszanowaniem zasad
zrównoważonego
rozwój” w kilku
działaniach jako partner
zostało wpisanie
Przedsiębiorstwo
Wodociągów i
Kanalizacji „WODNIK”
sp. z o.o. w Jeleniej
Górze, wnioskuję o
przekazanie Spółce
projektu Strategii
Rozwoju Gminy Stara
Kamienica na lata 2022
– 2030 celem wyrażenia
opinii.
Użyte sformułowanie
Gmina „satelitarna” jest
niepoprawne, gdyż o
takich
gminach/miastach,
zgodnie z nomenklaturą
mawia się „satelickie”.
Propozycja zmiany:
Jako Gmina będąca
częścią Aglomeracji
Jeleniogórskiej posiada
spore możliwości
rozwoju wszelkiego
rodzaju usług dla
ludności, szczególnie
związanych z obsługą
ruchu turystycznego.

5.

Powiatowy
Urząd Pracy w
Jeleniej Górze

S

27-28

Działanie 1.7.1
Wspieranie rozwoju
przedsiębiorczości

lasów wszystkich form
własności na terenie Gminy
Stara Kamienica.
W odpowiedzi na pismo syg.
RR.033.3.2022 z
dn.12.04.2022 r w sprawie
konsultacji społecznych
projektu Strategii Rozwoju
Gminy Stara Kamienica na
lata 2022 – 2030, uprzejmie
dziękuję za przesłaną opinię.
Jednocześnie informuję, iż
zgłoszony przez Pana
postulat przesłania projektu
Strategii Gminy Stara
Kamienica na lata 2022 2030 do Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji
„WODNIK” Sp. z o.o. w
Jeleniej Górze jest jak
najbardziej zasadny i został
spełniony.
Ponadto zgłoszone przez
Państwa uwagi zawarte w
formularzu konsultacyjnym
zostały spełnione i ujęte
zostały w projekcie Strategii
w poniższej formie:
Część I Stan i wyzwania
rozwoju Gminy Stara
Kamienica
2. Wnioski z diagnozy
sytuacji gospodarczej
(str.10-11)
„Jako Gmina będąca częścią
Aglomeracji Jeleniogórskiej
Góra posiada spore
możliwości rozwoju
wszelkiego rodzaju usług
dla ludności, szczególnie
związanych z obsługą ruchu
turystycznego.”
Również dokonano
analogicznej zmiany w części
diagnozującej sytuację
społeczną (str.66 – Diagnoza
Sytuacji Gospodarczej).
Informuję, iż zgłoszony przez
Panią postulat
wprowadzenia

15.04.2022

6.

Państwowe
Gospodarstwo
Wodne Wody
Polskie we
Wrocławiu
18.04.2022

Prosimy o
przeanalizowanie
możliwości i zasadności
ujęcia Powiatowego
Urzędu Pracy jak
partnera w tym
działaniu
Zgodnie z art. 326 ust.1
ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne
ustalenia dokumentów
takich jak : Plany
gospodarowania
wodami na obszarach
dorzeczy, plany
zarzadzania ryzykiem
powodziowym oraz
plany przeciwdziałania
skutkom suszy
uwzględnia się m.in. w
strategii rozwoju gminy.

D

S

Powiatowego Urzędu Pracy
jako Partnera w działaniu
1.7.1 Wspieranie rozwoju
przedsiębiorczości jest jak
najbardziej zasadny i został
ujęty w projekcie Strategii

Str. 13 –15 wstawiono
akapit dotyczący zagrożenia
powodziowego oraz
zagrożenia skutkami suszy”
Wprowadzono do celu
strategicznego 3 -Przyjazna i
funkcjonalna przestrzeń
Cel operacyjny 3.3
Przeciwdziałanie skutkom
powodzi oraz skutkom
suszy, w tym
Działania:
3.3.1Tworzenie stref
buforowych wzdłuż cieków
wodnych oraz Działanie
3.3.2 Podejmowanie działań
na rzecz zwiększenia retencji
wodnej na obszarze Gminy.
Ponadto, na str. 54 w
Rekomendacjach dla
polityki przestrzennej
Gminy Stara Kamienica
dodano dwa akapity:
 Wyeliminowanie lub
unikanie wzrostu
zagospodarowania
na obszarach
szczególnie
zagrożonych
powodzią.
 Promowanie działań
zmierzających do
zwiększenia
naturalnej retencji
wodnej na obszarze
Gminy.

D

12 i 90

Wpisano niepełną
nazwę formy ochrony
przyrody

Wpisano pełną nazwę formy
ochrony przyrody: „Krokusy
w Górzyńcu”

34

Należy skorygować
informację w zakresie
ujęć wody

doprecyzowano zapis
dotyczący ujęć wodnych.

7.

Starostwo
DS
Nie wnosi uwag
Brak odpowiedzi
Powiatowe w
Jeleniej Górze
19.04.2022
*D – Diagnoza sytuacji przestrzennej, gospodarczej i społecznej Gminy Stara Kamienica
S- Strategia Rozwoju Gminy Stara Kamienica na lata 2022 - 2030

W wyznaczonym terminie tj. do 19.04.2022 r. nie wpłynęły żadne uwagi do konsultowanego projektu
„Strategii Rozwoju Gminy Stara Kamienica na lata 2022-2030” ze strony radnych, sołtysów,
mieszkańców, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców.

