
UCHWAŁA NR LX/457/22 
RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE 

z dnia 23 sierpnia 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie nr XLI/303/21 z dnia 7 lipca 2021 r., w sprawie 
określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy 

Olesno na lata 2021-2030, w tym trybu konsultacji 

Na podstawie art. 10e ust. 1 i art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. 2022 poz. 559 ze zm.) oraz art. 3 pkt. 3 i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1057 ze zm.), Rada Miejska 
w Oleśnie uchwala, co następuje: 

§ 1. Harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Olesno na lata 2021-2030, otrzymuje 
brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Oleśnie 

 
 

Henryk Kucharczyk 
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Załącznik do uchwały Nr LX/457/22 

Rady Miejskiej w Oleśnie 

z dnia 23 sierpnia 2022 r. 

Harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Olesno na lata 2021-2030 

Termin Wyszczególnienie 
Do 30.07.2021 r. Opracowanie wniosków z diagnozy sytuacji społecznej, 

gospodarczej i przestrzennej gminy, przygotowanej na potrzeby 
Strategii 

Do 30.08.2021 r. Wypracowanie założeń programowych, funkcjonalno-
przestrzennych i wdrożeniowych Strategii 

Do 31.03.2022 r. Opracowanie projektu Strategii 
Do 2 tygodni od zakończenia prac nad projektem Strategii Ogłoszenie konsultacji projektu Strategii. 

Przygotowanie i wysłanie wniosku o wydanie opinii w trybie 
przepisów 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 
(tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 283) do regionalnego dyrektora 
ochrony środowiska oraz państwowego wojewódzkiego inspektora 
sanitarnego w sprawie konieczności lub braku konieczności 
sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko. 

Do 2 miesięcy od otrzymania decyzji od właściwych instytucji. 
Ewentualnie dodatkowy czas wynikający z dodatkowych 
uzgodnień 

Sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko projektu 
Strategii 

Do 2 tygodni od otrzymania decyzji od właściwych instytucji w 
zakresie ooś 

Przekazanie projektu Strategii zarządowi województwa do 
zaopiniowania 

Do 3 tygodni od uzyskania opinii zarządu województwa Przygotowanie projektu Strategii po uwzględnieniu ewentualnych 
zmian wynikających z przeprowadzonych konsultacji i 
opiniowania 
Przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji 
oraz jego publikacja 

Niezwłocznie po zakończeniu wszystkich uzgodnień Przyjęcie Strategii 
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