
t, DOA-OZ.0025.1. S.9?.-....fe^

Uchwała Nr '^:.OS..Uo2.^
Zarządu Województwa Opolskiego

z dnia ......Sc...fr.^i.fe'......?^'.^ ^^

w sprawie opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia w projekcie „Strategii Rozwoju Miasta
/ Gminy Kluczbork do 2030 roku" ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia
polityki przestrzennej w województwie, określonych w strategii rozwoju województwa
opolskiego

Na podstawie art. 41 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(t.j. Dz. U. z 2022 r. póz. 547 z późn. zm.) w związku z art. 10f ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. póz. 559 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza
Miasta Kluczborka z dnia 09.05.2022 r. (data wpływu), uchwala się, co następuje:

§1

Zarząd Województwa Opolskiego wydaje opinię w przedmiocie sposobu uwzględnienia
w projekcie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kluczbork do 2030 roku ustaleń i rekomendacji w zakresie
kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie, określonych w strategii rozwoju
województwa opolskiego, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Polityki Regionalnej
Przestrzennej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ^^)
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Andrzej Buła

Zuzanna Donath-Kasiura....".\

Zbigniew Kubalańca.

Szymon Ogłaza..........

Antoni Kanapka.........



Uzasadnienie

Zgodnie z art. 10f ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r.
póz. 559 z późn. zm.), wójt opracowuje projekt strategii rozwoju gminy i przedkłada go zarządowi
województwa w celu uzyskania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji
w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie, określonych w strategii
rozwoju województwa. Zarząd województwa wydaje przedmiotową opinię w terminie 30 dni od dnia
otrzymania projektu strategii rozwoju gminy. Wniosek Burmistrza Miasta Kluczborka w sprawie
wydania opinii, o której mowa w art. 10f ust. 2 wpłynął do Zarządu Województwa Opolskiego w dniu
09.05.2022 r.

Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego - Opolskie 2030 uchwalona Uchwałą Sejmiku
Województwa Opolskiego Nr XXXIV/355/2021 z dnia 04.10.2021r., zawiera ustalenia
oraz rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej.

Przeprowadzona analiza projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kluczbork do 2030 roku
wykazała, że dokument gminny nie jest sprzeczny ze Strategią Rozwoju Województwa Opolskiego -
Opolskie 2030, uwzględnia w szerokim zakresie ustalenia i rekomendacje dla kształtowania
i prowadzenia polityki przestrzennej, zachowując spójność planowania rozwoju przestrzennego gminy
z poziomem wojewódzkim.

Biorąc pod uwagę powyższe. Zarząd Województwa wydał opinię pozytywną, której treść stanowi
załącznik do niniejszej uchwały.

Zaslępcp. Dyre!,;)
Polityki Regian.fll
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Opracowaia:
Elżbieta Pawlik
Referat Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej UMWO
16.05.2022 r,



Załącznik
do Uchwały Nr'1'^^'f T^zv
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia ^0 m<2.'^ 2022 r.

Opinia

Analizując zapisy projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kluczbork do 2030 roku, Zarząd
Województwa Opolskiego stwierdził, że przedłożony dokument generalnie spełnia wymogi art. 10e ust.
3 pkt 4i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. póz. 559 z późn.
zm.), tj. zawiera rozdziały poświęcone modelowi struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy Kluczbork
(str. 32-34) oraz ustaleniom i rekomendacjom w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki
przestrzennej w gminie Kluczbork (str. 35-36).

Zaprezentowany model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy Kluczbork obrazuje główne
uwarunkowania rozwojowe, zróżnicowanie struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy oraz planowane
działania i kierunki interwencji, przez co stanowi wystarczającą ilustrację planowanego rozwoju
terytorium gminy. Z kolei ustalenia i rekomendacje formułują zasady i zalecenia służące organizacji
struktury funkcjonalno-przestrzennej zgodnej z przyjętym modelem i celami polityki przestrzennej
regionu.

Takie ujęcie zarówno modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy, jak i ustaleń
oraz rekomendacji, pozwala stwierdzić, że przedłożony projekt Strategii Rozwoju Miasta i Gminy
Kluczbork do 2030 roku, nie jest sprzeczny z zapisami obowiązującej Strategii Rozwoju Województwa
Opolskiego - Opolskie 2030, w zakresie ksztaftowania i prowadzenia polityki przestrzennej
w województwie.

Projekt Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kluczbork do 2030 zawiera odniesienia do zapisów i ustaleń
Strategii Opolskie 2030, w tym m.in. w zakresie obszarów strategicznej interwencji oraz celów
strategicznych i operacyjnych. W projekcie zamieszczono zestawienie tabelaryczne wskazujące
na spójność zidentyfikowanych celów z zapisami Strategii Opolskie 2030, co pozwala stwierdzić,
że ta spójność jest zachowana.

Niezależnie od powyższej pozytywnej opinii, należy dokonać korekty tytułu strategii wojewódzkiej
(str. 36, 38, 40), który w pełni brzmi: Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego Opolskie 2030,
a skrót: Strategia Opolskie 2030. Nie stosuje się zapisu „SRWO Opolskie 2030" ani „SRWO 2030".
Ponadto, proponuje się dokonać modyfikacji zapisu pierwszego zdania w rozdziale Ustalenia
i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w Gminie (str. 35), tak aby
jednoznacznie wskazywało, że zgodnie z koncepcją rozwoju przestrzennego, określonej
w modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej w Strategii Opolskie 2030, Gmina Kluczbork znajduje
się w Obszarze Strategicznej Interwencji (OSI) Subregionu Północnego.
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