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W ramach opracowania dokumentu pn. Strategia Rozwoju Gminy Zebrzydowice do roku 2020 

przewidziano przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu dokumentu.  

Konsultacje społeczne projektu dokumentu zostały ogłoszone przez Wójta Gminy (Zarządzenie 

Nr SG.0050.65.22.2015 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia 

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Zebrzydowice do roku 

2020). Konsultacje przeprowadzono w dniach od 8 maja 2015 r. do 29 maja 2015 r. 

Konsultacje społeczne projektu dokumentu polegały na jego udostępnieniu: 

– w wersji on-line na stronie internetowej Urzędu Gminy Zebrzydowice wraz z załączonym 

formularzem konsultacyjnym i wskazaniem adresu, pod który należy go odesłać;  

– poprzez link do projektu dokumentu, zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy 

Zebrzydowice (bez konieczności pobierania go) z możliwością składania uwag i propozycji 

on line; 

– w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Zebrzydowice wraz z możliwością złożenia formularza 

konsultacyjnego. 

Poniżej zestawiono szczegółowo uwagi i propozycje, jakie spłynęły od zainteresowanych 

w wyznaczonym do konsultacji terminie oraz przedstawiono sposób odniesienia się do nich. 

Tabela 1 Zestawienie zgłoszonych uwag, wniosków i komentarzy do projektu dokumentu Strategia Rozwoju Gminy 
Zebrzydowice do roku 2020 

L. p Zgłoszone uwagi, wnioski, komentarze Sposób odniesienia się 

1 Zgłoszono pytania (na jednym formularzu 
konsultacyjnym): 

– Czy Strategia Rozwoju Gminy Zebrzydowice 
do roku 2020 przewiduje w ramach 
modernizacji linii kolejowej E-65 południe 
montaż ekranów akustycznych w rejonie 
Wymysłowa, ulice Skotnicka, Pochyła, 
Przedwiośnie, Jutrzenki? 

– Czy będą wykonywane pomiary hałasu jakie 
generuje linia kolejowa? 

Pytania w żaden sposób nie odnoszą się do konkretnych 
zapisów projektu konsultowanego dokumentu. 
Strategia Rozwoju Gminy Zebrzydowice do roku 2020 
nie określa w ramach celów operacyjnych, działań 
związanych z tematem, który został poruszony 
w pytaniach. 

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM UZNAJE SIĘ ZA 
ZASADNE POZOSTAWIENIE ZAPISÓW PROJEKTU 
DOKUMENTU BEZ ZMIAN. 

Źródło: opracowanie własne 


