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1 Wprowadzenie 

Strategia rozwoju gminy Regnów na lata 2023-2030 (dalej SRG Regnów) jest najważniejszym 

dokumentem samorządu gminnego, diagnozującym podstawowe uwarunkowania i potrzeby rozwojowe 

oraz potencjał gminy, określającym kluczowe obszary, cele i kierunki działań polityki rozwoju gminy 

Regnów w perspektywie obecnej dekady. Strategia gminy wyznacza ramy dla innych dokumentów 

strategicznych, planów i programów na szczeblu lokalnym; jest także ważnym instrumentem 

koordynującym oraz wspierającym pozyskiwanie i wykorzystanie funduszy zewnętrznych. 

Przeprowadzenie konsultacji SRG Regnów jest obowiązkiem ustawowym. 

2 Podstawa prawna 

Konsultacje społeczne projektu „Strategii rozwoju gminy Regnów na lata 2023-2030” (dalej SRG 

Regnów) przeprowadzono na podstawie art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), w związku z Uchwałą XXXI/193/22 Rady Gminy 

Regnów z dnia 8 kwietnia 2022r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju 

Gminy Regnów na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania 

projektu strategii rozwoju gminy wraz ze zmianą wprowadzoną Uchwałą nr XXXVII/225/22 Rady Gminy 

Regnów z dnia 29 grudnia 2022r. Tryb konsultacji o których mowa w art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 6 grudnia 

2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) został określony w Uchwale 

Nr II/9/18 Rady Gminy Regnów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu 

przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Regnów i Zarządzeniu Nr 79/2022 

Wójta Gminy Regnów z dnia 24 listopada 2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 

projektu Strategii Rozwoju Gminy Regnów na lata 2023-2030.  

3 Przedmiot i cel konsultacji 

Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt „Strategii rozwoju gminy Regnów na lata 2023-

2030”. Konsultacje były przeprowadzone w celu przedstawienia oraz poznania opinii, zebrania uwag i 

propozycji zmian w zakresie w/w projektu.  

4 Termin konsultacji 

Konsultacje zostały przeprowadzone w terminie od 25 listopada do 30 grudnia 2022r. W dniu 16 

grudnia odbyły się spotkania konsultacyjne w Gminnej Bibliotece Publicznej oraz w siedzibie Urzędu 

Gminy w Regnowie. Pierwsze spotkanie miało miejsce o godz. 11:00, natomiast drugie o godz. 14:00.  

5 Uczestnicy konsultacji 

Projekt Strategii rozwoju gminy Regnów na lata 2023-2030 podlegał konsultacjom:  

1) z mieszkańcami gminy Regnów;  

2) z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na 

terenie gminy Regnów organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami; 

3) z sąsiednimi gminami – Cielądz, Rawa Mazowiecka, Biała Rawska, Sadkowice i Nowe Miasto 

nad Pilicą,  

4) z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. 
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6 Przebieg i wykorzystane formy konsultacji 

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z dokumentacją dotyczącą przedmiotu konsultacji były dostępne 

od dnia 25 listopada 2022 r.: 

1) na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy, 

2) na stronie internetowej Gminy: https://www.ugregnow.pl/ 

3) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Regnowie: https://www.bip.ugregnow.pl/  

Konsultacje zostały przeprowadzone w następujących formach: 

1) pisemnej – poprzez przesłanie wniosków o wydanie opinii do samorządów i instytucji tj. Gmina 

Cielądz, Rawa Mazowiecka, Biała Rawska, Sadkowice i Nowe Miasto nad Pilicą oraz Dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – Państwowe Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie. 

2) pisemnej oraz za pomocą poczty elektronicznej – poprzez wskazanie uwag i opinii do projektu 

strategii za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza stanowiącego załącznik Zarządzenia 

Nr 79/2022 Wójta Gminy Regnów z dnia 24 listopada 2022r., w następujący sposób: 

a) w siedzibie Urzędu Gminy Regnów, Regnów 95, 96-232 Regnów, poprzez złożenie formularza 

w Sekretariacie, 

b) pocztą na adres Urzędu Gminy Regnów, Regnów 95, 96-232 Regnów (decydowała data 

wpływu do urzędu), 

c) za pomocą poczty elektronicznej na adres sekretarz@ugregnow.pl - za ważne uznawano 

uwagi przesłane w postaci skanu podpisanego formularza zgłaszania uwag 

d) elektronicznej poprzez formularz on-line dostępny pod adresem: 

https://forms.gle/EtsPJBBn5oScVXKs6  

7 Wyniki konsultacji 

W trakcie konsultacji społecznych jak również spotkań konsultacyjnych nie wpłynęły żadne uwagi, 

opinie i wnioski od mieszkańców Gminy Regnów. W przypadku gmin sąsiednich: 

• Gmina Rawa Mazowiecka – nie wniosła uwag do dokumentu 

• Gmina Biała Rawska – wniosek pozostał bez odpowiedzi – brak zgłoszonych uwag 

• Gmina Sadkowice - nie wniosła uwag do dokumentu 

• Gmina Nowe Miasto Nad Pilicą - wniosek pozostał bez odpowiedzi – brak zgłoszonych uwag 

• Gmina Cielądz - nie wniosła uwag do dokumentu 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie w odpowiedzi na wniosek przesłał formularz z uwagami. Poniżej w tabeli znajduje się 

zestawienie zgłoszonych uwag przez RZGW PGWWP W Warszawie wraz z ustosunkowaniem.  

 

 

 

https://www.ugregnow.pl/
https://www.bip.ugregnow.pl/
https://forms.gle/EtsPJBBn5oScVXKs6
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Tabela 1. Wykaz zgłoszonych uwag przez RZGW PGWWP w Warszawie do projektu Strategii Rozwoju Gminy 
Regnów na lata 2023-2030 

LP Uwaga Ustosunkowanie 
1.  Analizując teren gminy Regnów, informuję, że na podstawie 

map zagrożenia powodziowego, udostępnionych do 
publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej 
Ministerstwa Infrastruktury w dniu 7 września 2022r. 
przedmiotowy teren gminy znajduje się całkowicie poza 
obszarem szczególnego zagrożenia powodzią, na którym nie 
obowiązują zakazy wymienione ww art. 77 ust. 1 pkt. 3 Ustawy 
Prawo Wodne dotyczące gromadzenia ścieków, nawozów 
naturalnych, środków chemicznych, a także innych substancji 
lub materiałów, które mogą zanieczyścić wody, oraz 
prowadzenia przetwarzania odpadów, w szczególności ich 
składowania, dlatego też dla robót wymagane: 
− uzyskanie decyzji zwalniających wynikających z art. 77 

ust. 1 pkt 3 Prawo wodne (Dz. U. 2022 r. poz. 2625, z późn. 
zm.) 

− uzyska nie pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z art. 390 
ust. 1 ustawy Prawo wodne (Dz. U. 2022 r. poz. 2625, z 
późn. zm.). 

Jednocześnie informuję, że na podstawie map zagrożenia 
powodziowego, teren gminy Regnów, znajduje się całkowicie 
poza obszarem zagrożenia powodziowego, na 
którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie 
i wynosi raz na 500 lat (Q0,2%), a takie całkowicie poza 
obszarem narażonym na zalanie w przypadku uszkodzenia 
bądź awarii obwałowania. 

Uwaga w całości uwzględniona. Zapisy 
wdrożono do tekstu SRG Regnów.  

2.  Opisując sieć hydrograficzną gminy Regnów należy wymienić 
również (uwzględniając obowiązujące nazewnictwo): 
− Dopływ spod Regnowa (identyfikator 

hydrograficzny cieku 272646); 
− Dopływ spod Kalenia (identyfikator 

hydrograficzny cieku 2726462); 
− Dopływ z Lewina (identyfikator hydrograficzny cieku 

272642). 

Uwaga w całości uwzględniona. Zapisy 
wdrożono do tekstu SRG Regnów. 

3.  Tabela 14 w kolumnie „Ocena nieosiągnięcia celów 
środowiskowych" dla PLRW200017272649 (Rylka) i dla 
PLRW200017272669. Zmienić „niezagrożona” na 
„zagrożona”.  

Uwaga w całości uwzględniona. Poprawiono 
tekst w SRG Regnów.  

4.  Tabela 14 w rubryce „Derogacje" dla PLRW200017272649 
(Rylka). Poprawić opis derogacji na prawidłowy.  

Uwaga w całości uwzględniona. Poprawiono 
tekst w SRG Regnów. 

5.  Tabela 14 w rubryce „Derogacje" dla PLRW200017272669 
(Białka). Poprawić opis derogacji na prawidłowy. 

Uwaga w całości uwzględniona. Poprawiono 
tekst w SRG Regnów. 

6.  Rozdział 2.3.3 „Wody podziemne”. Poprawić tekst na 
prawidłowy tj. „Wody podziemne są najważniejszym zasobem 
w gospodarce wodnej gminy Regnów." 

Uwaga w całości uwzględniona. Poprawiono 
tekst w SRG Regnów. 

7.  Tabela 14 przy nagłówku: „Ocena stanu z aPGW". Brak 
wyjaśnienia znaczenia symbolu „*” 

Uwaga w całości uwzględniona. Wyjaśniono 
znaczenie symbolu „*” w tekście SRG 
Regnów.  

8.  Rozdział 2.3.3 „Wody podziemne”. Poprawić błąd stylistyczny 
na: „Wody podziemne formacji czwartorzędowych i jurajskich 
narażone są..." 

Uwaga w całości uwzględniona. Poprawiono 
tekst w SRG Regnów 

9.  Tabela 15 „Charakterystyka i ocena stanu JCWPd na obszarze 
Gminy Regnów". Poprawić błędny tekst: „Plan 
gospodarowania wodami obszarze dorzecza Odry (2016 r.)" 
na prawidłowy: „Plan gospodarowania wodami na obszarze 
dorzecza Wisły" 

Uwaga w całości uwzględniona. Poprawiono 
tekst w SRG Regnów 
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10.  Rozdział 2.3.4 „Geologia i hydrogeologia". W treści nie ma 
informacji o hydrogeologii. 

Uwaga w całości uwzględniona. Dodano do 
treści SRG Regnów opis uwarunkowań 
hydrogeologicznych.  

11.  Tabela 33. Poprawić zdanie: „„wykonanie rocznego raportu i 
badań z prowadzonych pomiarów dla każdego ujęcia w tym 
dla każdej jego studni z przekazaniem do  
organu właściwego do wydania" na prawidłowy zapis: 
„wykonanie rocznego raportu i badań z 
prowadzonych pomiarów dla każdego ujęcia w tym dla każdej 
jego studni z przekazaniem do organu właściwego do wydania 
pozwolenia" 

Uwaga w całości uwzględniona. Poprawiono 
tekst w SRG Regnów 

12.  Uwaga ogólna do podrozdziału 2.3.3 „Wody 
podziemne". Opisując zasoby wodne należy wspomnieć, że 
gmina Regnów położona jest w granicach GZWP nr 2151 
Subniecka warszawska (część centralna) oraz GZWP nr 215 
Subniecka warszawska. 

Uwaga w całości uwzględniona. Dodano 
informacje w tekście SRG Regnów o 
występowaniu GZWP 2151 i GZWP 215.  

 


