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Wprowadzenie  

Niniejszy dokument stanowi sprawozdanie z przebiegu dotychczasowych prac oraz wyników 

przeprowadzonych konsultacji społecznych, dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Hyżne do 

2030 roku. 

Przedmiot konsultacji 
Na podstawie Zarządzenia nr  138/2022 Wójta Gminy Hyżne  z dnia 12 września 2022 r. 
poddano konsultacjom społecznym projekt dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Gminy 
Hyżne do 2030 roku”. 

Podmioty uprawnione 
do uczestnictwa w 

konsultacjach 

Prowadzone i ogłoszone na stronie gminy, konsultacje skierowane były do wszystkich 
zainteresowanych, ze szczególnym wskazaniem na mieszkańców gminy Hyżne. Oprócz 
mieszkańców, projekt strategii podlegał konsultacjom z sąsiednimi gminami i ich 
związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz z właściwym 
Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie. Jednym z ważniejszych podmiotów wydających opinię, był 
Zarząd Województwa Podkarpackiego. 

Termin konsultacji 
Konsultacje społeczne projektu dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Gminy Hyżne do 
2030 roku” prowadzone były w terminie od 19.09.2022 r. do 24.10.2022 r. 

Forma i tryb konsultacji 

Konsultacje przeprowadzone były w formie składania opinii i uwag w formie pisemnej 
oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
 
Uwagi i opinie do projektu Strategii można było składać: 
1) Pisemnie za pomocą formularza opublikowanego na stronie internetowej gminy 
www.hyzne.pl wraz z projektem strategii, do dnia 24.10.2022 r. w  następujący sposób: 

 w siedzibie Urzędu Gminy Hyżne, 36-024 Hyżne I 03, poprzez wrzucenie ich do 
przeznaczonego na ten cel pojemnika umieszczonego w  sekretariacie urzędu. 

 pocztą na adres Urzędu Gminy Hyżne, 36-024 Hyżne 103 (decyduje data wpływu 
do Urzędu); 

 podczas otwartego spotkania z mieszkańcami, które odbyło się w dniu 20 
października 2022 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Hyżnem. 

 
Elektronicznie w następujący sposób: 

 poprzez elektroniczny formularz konsultacji społecznych (SW1G DP) 
https://ankieta.deltapartner.org.pl/konsultacje_sr_hyzne 

 poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Gminy Hyżne e-PUAP 
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-
spraw/profilurzedu/h3rwf5i37b 

 za pomocą poczty elektronicznej, na adres:d.beda@hyzne.pl 
. 

  

http://www.hyzne.pl/
mailto:d.beda@hyzne.pl
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Podstawa prawna  

Podstawę prawną definiującą tryb i harmonogram konsultacji projektu dokumentu, stanowi 

ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057, z 

2022 r. 1079). w szczególności art. 6 i wskazane poniżej:  

Ust 3. Projekt strategii rozwoju ponadlokalnego oraz strategii rozwoju gminy podlega 

konsultacjom w szczególności z: sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami 

społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami gmin – w przypadku strategii rozwoju ponadlokalnego 

albo gminy – w przypadku strategii rozwoju gminy, oraz z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu 

gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

Ust. 4. Podmiot opracowujący projekt koncepcji rozwoju kraju, projekt strategii rozwoju oraz projekt 

polityki publicznej ogłasza na swojej stronie internetowej oraz może ogłaszać w prasie odpowiednio 

o zasięgu krajowym, regionalnym lub lokalnym, informację o konsultacjach, terminie i sposobie 

przekazywania uwag do projektu oraz terminie i miejscu spotkań konsultacyjnych. Ogłoszenie w prasie 

zawiera dodatkowo informację o adresie strony internetowej, na której zamieszczono projekt. 

Ust. 6. W terminie 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 5, podmiot opracowujący projekt 

przygotowuje sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierające w szczególności 

ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem, i zamieszcza je na swojej stronie 

internetowej.  

Projekt strategii, zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 

559, 583, 1005, 1079, 1561) przedkłada się również zarządowi województwa, na podstawie: 

Art. 10f. ust. 2. Projekt strategii rozwoju gminy opracowuje wójt oraz przedkłada go zarządowi 

województwa w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń 

i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie 

określonych w strategii rozwoju województwa. 

Art. 10f ust. 3. Zarząd województwa wydaje opinię, o której mowa w ust. 2, w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania projektu strategii rozwoju gminy. W przypadku braku opinii we wskazanym terminie uznaje 

się, że strategia rozwoju gminy jest spójna ze strategią rozwoju województwa.  



Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji 
 

 
 

5 

Przebieg konsultacji  

Zgodnie z przywołanym art. 6.3 i art. 10.f ust.2., projekt Strategii Rozwoju Gminy Hyżne do 2030 roku 

przekazano do zaopiniowania 36 podmiotom. 

Poniżej przedstawiona została lista podmiotów, które uprawnione są do zaopiniowania dokumentu: 

 Zarząd Województwa Podkarpackiego 

 gminy sąsiadujące z gminą Hyżne: Błażowa, Chmielnik, Dynów, Jawornik Polski, Markowa, 

Tyczyn 

 związki, w których skład wchodzą wyżej wymienione gminy 

 dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie w Rzeszowie 

 partnerzy społeczni i gospodarczy 

W kontekście art. 6.4., na stronie internetowej gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 

udostępniona została informacja o prowadzeniu konsultacji społecznych wraz z  udostępnieniem 

zarządzenia Wójta Gminy Hyżne.  

 https://hyzne.pl/aktualnosci/gmina-hyzne/kons-19-09/  

 https://hyzne.pl/wp-content/uploads/2022/09/Zarzadzenie.pdf 

 https://hyzne.pl/aktualnosci/gmina-hyzne/obw-12-09/ 

 https://hyzne.pl/aktualnosci/gmina-hyzne/spot-kons-13-10/  

Jako termin prowadzenia konsultacji wskazano: 19.09.2022-24.10.2022 r. Konsultacje 

przeprowadzone były w formie składania opinii i uwag w formie pisemnej oraz za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej. W trakcie trwania konsultacji spłynęły opinie pozytywnie oceniające 

projekt Strategii – Gmina Jawornik Polski, Gmina Chmielnik, Zarząd Województwa Podkarpackiego, 

PGW Wody Polskie RZGW w Rzeszowie. 

W otwartym spotkania z mieszkańcami w dniu 20 października 2022 roku w Gminnym Ośrodku Kultury 

w Hyżnem udział wzięło 7 osób. Odniesienie do uwag zgłoszonych podczas spotkania zawarto 

w poniższej tabeli. 

Zgodnie z art. 6.6. publikuje się niniejszy, przedmiotowy raport, dotyczący przebiegu i wyników 

konsultacji, który zawiera w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz 

z uzasadnieniem. 

  

https://hyzne.pl/aktualnosci/gmina-hyzne/kons-19-09/
https://hyzne.pl/wp-content/uploads/2022/09/Zarzadzenie.pdf
https://hyzne.pl/aktualnosci/gmina-hyzne/obw-12-09/
https://hyzne.pl/aktualnosci/gmina-hyzne/spot-kons-13-10/
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Ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem 

Treść uwagi Odniesienie 

Podmiot zgłaszający uwagę: Zarząd Województwa Podkarpackiego 

(…) rekomenduje się projektodawcy 
uszczegółowienia ram finansowych i źródeł 
finansowania, które zostały przedstawione na 
pewnym poziomie ogólności.  

Uszczegółowiono zapisy dotyczące 

finansowania. 

Podmiot zgłaszający uwagę: Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 

Rysunek nr 1, str. 17 – OSI Polska Wschodnia. 
Proszę o aktualizacje mapy zgodnie z zakresem 
terytorialnym programu Fundusze Europejskie 
dla Polski Wschodniej na lata 2021 – 2027 (Z 
programu skorzysta 5 dotychczasowych 
województw: lubelskie, podlaskie, 
podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-
mazurskie oraz – co jest nowością – część 
województwa mazowieckiego (bez Warszawy i 
9-ciu otaczających ją powiatów), tzw. region 
statystyczny mazowiecki regionalny); 

Dokonano korekty mapy zgodnie z uwagą. 

Str. 31:  
Jest: Stowarzyszenie zostało powołane w 2015 
r., a w jego skład wchodzi 13 jednostek. 
Powinno być: Stowarzyszenie zostało powołane 
w 2015 r., w jego skład wchodziło 13 jednostek. 
W związku z rozszerzeniem w listopadzie 2021r., 
w skład ROF wchodzi 15 JST. 

Dokonano korekty zgodnie z uwagą. 

Uwaga przesłana przez formularz elektroniczny 

Str. 43 
Dotychczasowy zapis: Zagrożenia - brak 
zidentyfikowanego zagrożenia związanego z 
rozpraszaniem zabudowy. 
Proponowany zmieniony zapis: Rozproszenia 
zabudowy i lokalizowanie inwestycji 
budowlanych w miejscach, które ograniczają 
walory krajobrazowe i przyrodnicze gminy (na 
szczycie wzniesień, zabudowa w obrębie 
korytarzy ekologicznych) 
Uzasadnienie uwagi: Rozproszona zabudowa 
podnosi koszty realizowania inwestycji 
związanych zwiększeniem skanalizowaniem i 
zwodociągowaniem obszaru gminy. Lokalizacja 
zabudowy w punktach o wysokich walorach 
widokowych oraz korytarzach ekologicznych 
trwale obniża walory rekreacyjno-przyrodnicze 
gminy.  W dalszej części dokumentacji należy 
odnieść się do tego zagrożenia w strategicznych 
kierunkach działania np. Kierunek działania 5 str. 

W analizie SWOT (zagrożenia) dodano punkt 

„Zjawisko rozproszenia zabudowy, tendencje do 

lokalizowania inwestycji budowlanych w 

miejscach o szczególnych walorach 

krajobrazowych i przyrodniczych” 

 

Dodano działanie w kierunku działania 6: 

„Przeprowadzenie waloryzacji przyrodniczej i 

wykonanie audytu krajobrazowego gminy”. 

 

Doprecyzowano działanie „Opracowywanie 

Miejscowych Planów Zagospodarowania 

Przestrzennego”: „Opracowywanie 
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53. Przeprowadzenie waloryzacji przyrodniczej i 
wykonanie audytu krajobrazowego gminy. 
Uwzględnienie wniosków w studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego lub opracowanie planu 
zagospodarowania przestrzennego fragmentów 
gminy o największych walorach przyrodniczo-
krajobrazowych. 

Miejscowych Planów Zagospodarowania 

Przestrzennego, ze szczególnym 

uwzględnieniem obszarów gminy o 

największych walorach przyrodniczo-

krajobrazowych” 

Uwagi zgłoszone podczas spotkania konsultacyjnego 

Należy dodać do kierunków turystykę sakralną i 
podkreślić znaczenie OZE. 

Dodano działanie w kierunku działania 5: 

„Rozwijanie turystyki pielgrzymkowej i religijnej 

w oparciu o zlokalizowane w gminie obiekty 

sakralne i zasoby historyczno-kulturowe” 

Uzupełniono opis III celu strategicznego o 

informację o OZE. 

W Strategii brakuje wyróżników gminy Hyżne na 

tle innych gmin na terenie województwa, 

brakuje małych i szybkich projektów/inwestycji, 

które szybko zmieniłyby obraz gminy i zwiększyły 

jej rozpoznawalność. 

Inwestycje, które pozwoliłyby na zwiększenie 

rozpoznawalności gminy na tle województwa 

ujęte zostały w pierwszym oraz piątym kierunku 

działania. Wyróżnikiem gminy Hyżne powinny 

się stać jej zasoby historyczne, kulturalne oraz 

przyrodnicze. Projekty, które w krótkim odstępie 

czasu mogą pozytywnie wpłynąć na wizerunek 

gminy dotyczą zagospodarowania i poprawy 

estetyki zalewu w miejscowości Dylągówka, 

rozwój infrastruktury sportowej (w szczególności 

ścieżek rowerowych i szlaków pieszych), 

modernizacji linii kolejowej, wykorzystanie 

dziedzictwa historycznego (m.in. powiązania 

gminy z postacią generała Władysława 

Sikorskiego.) 

W raporcie zmarginalizowano szkolnictwo, a to 

powinno być bardzo ważne. 

W ramach diagnozy sytuacji społecznej, 

gospodarczej i przestrzennej (str. 67) 

przedstawiono elementy, które są istotne na 

poziomie gminy, m.in. opiekę żłobkową, 

przedszkolną oraz szkolnictwo podstawowe. Dla 

każdego z tych zagadnień wyselekcjonowano 
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najważniejsze dane statystyczne pozwalające na 

wyciągnięcie wniosków oraz dalszych założeń 

planistycznych. 

Ścieżki rowerowe - można je rozwinąć i 

zagospodarować. Można zagospodarować też 

parki i ścieżki w lasach. 

Doprecyzowano działania z kierunku działania 1: 

- Wytyczenie i budowa nowych ścieżek i tras 

rowerowych oraz modernizacja, 

zagospodarowanie i oznakowanie już 

istniejących. 

- Zagospodarowanie oraz poprawa estetyki 

zasobów przyrodniczych gminy, m.in. zalewu w 

miejscowości Dylągówka i terenów leśnych. 

W kierunkach działań należy zaznaczyć 

uzdrowisko - pracujemy nad wykorzystaniem 

wód i utworzeniem 2 ośrodków w okolicach 

Nieborowa i Szklar. 

Doprecyzowano działanie z kierunku działania 5: 

Oczyszczenie oraz wykorzystanie złóż wód 

siarczkowych w celu utworzenia ośrodków 

uzdrowiskowych i budowania oferty 

uzdrowiskowej w gminie. 

W kierunkach działań należy dodać działania 
związane z utworzeniem centrum 
przedsiębiorczości gminnej. 

Dodano działanie w kierunku działania 5: 

Rozwijanie infrastruktury sprzyjającej zakładaniu 

i rozwijaniu przedsiębiorczości, np. utworzenie 

centrum przedsiębiorczości. 

Należy uwzględnić doposażenie nie tylko OSP – 

(str. 52), ale też NGO. Str. 50 - wspieranie NGO – 

należy dodać informację o doposażeniu 

Doprecyzowano działanie w kierunku działania 

4: 

Doposażenie i wspieranie działalności organizacji 

pozarządowych, m.in. Kół Gospodyń Wiejskich w 

celu budowania tożsamości gminy i jej promocji. 

Str. 49 - Dwór Gen. Sikorskiego - to nie był jego 
dwór. On tam bywał, jak ktoś go zaprosił. 
Mieszkał w innym miejscu. Dwór jest 
Jędrzejowiczów. 

Skorygowano zapis zgodnie z uwagą. 

Brakuje szkoły i rozbudowy szkoły w Brzozówce 
- modernizacja szkoły wymaga kompleksowego 
działania, a to wymaga kilku miesięcy prac 

Dodano działanie w kierunku działania 2: 

Modernizacja i rozbudowa budynków szkół 

podstawowych. 

Na mapie wpisany jest San, a powinna być 

Szklarka. 

Mapa przedstawia jednolite części wód 

powierzchniowych zlokalizowanych w granicach 
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gminy Hyżne. Wśród nich znajduje się JCWD o 

nazwie „San od Tyrawki do Olszanki”. 

Na mapie Strug wpływa do Chmielnickiej, a 
powinno być odwrotnie 

„Strug do Chmielnickiej Rzeki” to nazwa własna 

jednolitej części wód powierzchniowych o 

numerze RW2000042265747. 
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Przebieg procedury środowiskowej  

Zasady przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko określa 

ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2021 

poz. 247). Projekt strategii rozwoju gminy, obowiązkowo podlega strategicznej ocenie oddziaływania 

na środowisko (sooś), o ile wyznacza ramy dla późniejszej realizacji projektów mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko. 

 

W dniu 28.09.2022 r. złożono wnioski do dwóch podmiotów: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 

w Rzeszowie oraz Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie, 

dotyczące: odstąpienia od konieczności przeprowadzenia Strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko dla Strategii Rozwoju Gminy Hyżne do 2030 roku. 

 

Zgodnie z pismem SNZ. 9020.1.71.2022.RD z dnia 4.10.2022 r. Podkarpacki Państwowy Wojewódzki 

Inspektor Sanitarny w Rzeszowie uzgodnił: „w zakresie sanitarno-higienicznym odstąpienie od 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. „Strategia 

Rozwoju Gminy Hyżne do 2030 roku””. 

 

Pismem o sygnaturze WOOŚ.410.1.69.2022.AP.2 z dnia 28.10.2022 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska w Rzeszowie wyraziła opinię iż „dla ww. projektu Strategii nie jest wymagane 

przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko”. 

 

 


