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Na podstawie art. 48 ust. 1 i 1 a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziafywania na środowisko (Dz. U. z 2021 póz. 247 z późn. zm.),
odpowiadając na wniosek PR0.061.1.2021.AB z 09.12.2021 r., w sprawie odstąpienia od
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pn.:
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kluczbork do 2030 roku, informuję, co następuje.

Analiza przedłożonego projektu oraz uzasadnienia zawierającego informacje
o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 49 ww. ustawy wykazała, że przedmiotowy
dokument określa główne cele strategiczne rozwoju Gminy Kluczbork:

• CEL t: Wzrost potencjału gospodarczego, w tym:
1. Rozwój przedsiębiorczości i terenów inwestycyjnych, w tym m.in.:

- przygotowanie, promocja i obsługa nowych terenów inwestycyjnych,
- uzbrajanie terenów inwestycyjnych,
- poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych.

2. Poprawa i modernizacja układu komunikacyjnego, w tym m.in.:
- opracowanie planu rozwoju sprawnego i bezpiecznego ruchu rowerowego wraz z
rozbudową infrastruktury rowerowej oraz ciągów pieszo-rowerowych,
- rozwój miejsc postojowych, parkingowych i węzłów przesiadkowych,
- modernizacja lokalnego układu drogowego, dostosowanie dróg do parametrów
normatywnych, szczególnie na terenach atrakcyjnych inwestycyjnie,
- poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez stałą rozbudowę i modernizację
infrastruktury pieszej i drogowej,
- rozwój ekologicznego transportu niskoemisyjnego.

3. Rozwój turystyki i rekreacji, w tym m.in.:
- rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej (budowa, rozbudowa, modernizacja),
- rozwój inicjatyw gastronomicznych i hotelarskich.

4. Intensyfikacja działań promocyjnych gminy, w tym m.1n.:
- wsparcie i promocja podmiotów działających w obszarze turystyczno-sportowo-
rekreacyjnym,
- wspieranie akcji promocyjnych miasto i gminę,
- udział Gminy we wspólnych akcjach promocyjnych z podmiotami zewnętrznymi.

CEL II: Podniesienie jakości życia mieszkańców wspierające aktywne społeczeństwo, w
tym:

1. Rozwój kultury, w tym m.in.:
- budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej,
- wsparcie organizacji pozarządowych zajmujących się kulturą,
- poszerzanie oferty bibliotecznej i promowanie czytelnictwa.



2. Wzrost poziomu bezpieczeństwa, w tym m.in.:
- rozwój monitoringu miejsc oraz budynków publicznych (w tym szkół),
- wsparcie shjżb odpowiedziatnych za bezpieczeństwo i porządek (Ochotnicza Straż
Pożarna, Straż Miejska, Poltoja, Państwowa Straż Pożarna),
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscach rekreacyjnych,
- edukacja dzied i młodzieży.

3. Poprawa jakości i dostępności usług edukacyjnych, w tym m.in.:
- rozbudowa i modemizaqa infrastruktury edukacyjnej i edukacyjno-sportowej,
- rozwój nowoczesnych metod nauczania i pracy placówek oświatowych gminy,
- dopasowanie sied szkół i przedszkoli do sytuacji demograficznej i finansów oświaty
gminnej,
- uctoskonalenie - poprawa systemu transportu uczniów do placówek.

4. Rozwój kapitahj społecznego, w tym m.1n.:
- wspieranie pozarolniczęj aktywności gospodarczej,
- tworzenie warunków do społecznej aktywności organizacji pozarządowych.

5. Kompleksowa oferta opieki społecznej, wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym, w tym m.in.:

- rozwijanie systemu pomocy społecznej i działań socjalnych,
- budowa, modernizacja i rozbudowa obiektów publicznych związanych z opieką
społeczną,
- przechwdziatenie wykluczeniu społecznemu.

6. Zdrowy Kluczbork, w tym m.in.:
- prowadzenie profilaktycznych działań zdrowotnych,
- promocja kampanii społecznych wśród mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia i
pomocy społecznej.

CEL III: Kształtowanie przestrzeni sprzyjaiacej rozwojowi SDołeczno-aospodarczemu, w
tym:

1. Poprawa jakości środowiska przyrodniczego, w tym m.in.:
- rozwój i modemizaqa infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa, kanalizacja
sanitarna i deszczowa, przydomowe oczyszczalnie ścieków, sieć gazowa,
światłowodowa, energooszczędne oświetlenie),
- modernizacja i wymiana źródeł ciepła,
- rozwój systemu gospodarki odpadami,
- rozwój komunikacji miejskiej w oparciu o transport ekologiczny,
- termomodemizacja budynków,
- ochrona krajobrazu i bioróżnorodności.

2. Rewitalizacja gminy Kluczbork, w tym m.in.:
- uporządkowanie przestrzeni publicznej pod kątem funkcjonalnym i estetycznym,

dostosowywanie obiektów i przestrzeni do potrzeb osób starszych i
niepehosprawnych,
- rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych,
- aktywizacja społeczna i wspieranie inicjatyw,
- remonty, modernizacja i konserwacje zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej.

3. Poprawa ładu przestrzennego, w tym m.in.:
- aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
uwzględniająca różny potenqał rozwojowy poszczególnych części Gminy,



- sukcesywne sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
w celu objęcia nimi jak największego obszaru Gminy

Równocześnie zadania polegające na rozbudowie i modernizacji infrastruktury
drogowej oraz rozwój i modernizacja infrastruktury technicznej (m.in. sieć wodociągowa,
kanalizacja) mogą wyznaczać ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko.

Na podstawie przedtożonych informaqi nie można jednoznacznie stwierdzić,
że realizaqa postanowień projektu dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania
na środowisko. W związku z powyższym, kierując się zasadą przezorności odmawiam
uzgodnienia możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko przedtożonego projektu dokumentu.

Jednocześnie, uzgadniam zakres prognozy zgodny z wymogami określonymi w art.
51 ust. 2 oraz art. 52 ust. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy.

Dodatkowo w prognozie, należy uwzględnić zagadnienia dotyczące łagodzenia zmian
klimatu i adaptacji do jego zmian biorąc pod uwagę m.in. takie elementy jak: bezpośrednie
i pośrednie emisje gazów cieplarnianych oraz działania skutkujące ich pochłanianiem
i zmniejszeniem ich emisji oraz klęski żywiołowe.

Równocześnie w prognozie, należy zamieścić informaqe na temat występowania na
terenie objętym zapisami dokumentu, obszarów potenqalnych historycznych zanieczyszczeń
powierzchni ziemi, o których mowa art. 101d ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U.
z 2020 r.póz. 1219 z późn. zm.).
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