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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA MYSŁOWICE 

z dnia .................... 2023 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/846/22 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 kwietnia 2022 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Mysłowice 2030+ oraz określenia 

szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji 

Działając na podstawie art. 10e ust. 1 i art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 3 pkt.3 i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1079 z późn. zm.). 

Rada Miasta Mysłowice 

uchwala: 

§ 1. W uchwale Nr LIV/846/22 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia Strategii Rozwoju Mysłowice 2030+ oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu 

opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji, zmianie ulega treść załącznika nr 2 do w/w uchwały, 

który przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Z up.  PREZYDENTA  MIASTA
   I ZASTĘPCA PREZYDENTA
       MIASTA MYSŁOWICE

       (-) WOJCIECH CHMIEL



 
 
 
Załącznik nr 2 do uchwały Nr LIV/846/22 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 kwietnia 2022 r. 
 
Harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Mysłowice 2030+ 
 
TERMIN 

 
ZAKRES PRAC, WYSZCZEGÓLNIENIE 
 

 
kwiecień - czerwiec  
2022 r. 

 
Opracowanie wniosków z diagnozy sytuacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy, przygotowanej na potrzeby 
strategii. 
 

 
lipiec - wrzesień  
2022 r. 

 
Wypracowanie założeń programowych Strategii Rozwoju Mysłowice 2030+. 
 

 
październik  
2022 r. 

 
Wypracowanie założeń funkcjonalno-przestrzennych Strategii Rozwoju 
Mysłowice 2030+. 
 

 
październik  
2022 r. 
 

 
Wypracowanie założeń wdrożeniowych Strategii Rozwoju Mysłowice 2030+. 

grudzień  
2022 r. 

Przygotowanie i wysłanie wniosku o wydanie opinii w trybie przepisów 
ustawy z dnia 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. 
z 2020 poz. 283 z późn. zm.) do regionalnego dyrektora ochrony środowiska 
oraz państwowego wojewódzkiego inspektora w sprawie uzgodnienia 
możliwości odstąpienia od sporządzenia prognozy oddziaływania na 
środowisko. 
 

 
grudzień 2022 r. - luty 
2023 

 
Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Mysłowice 2030+, zgodnego z 
przepisami, standardem i spójnego z wytycznymi dokumentów nadrzędnych. 
 

styczeń – luty  
2023 

W przypadku uzgodnienia konieczności przeprowadzenia strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko oraz jej zakresu, sporządza się 
prognozę oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Mysłowice 
2030+, zawierającą informacje, o których mowa w art. 51 ust. 2 ustawy z 
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko. 
 

 
luty - marzec  
2023 r. 
 

 
Ogłoszenie konsultacji projektu Strategii Rozwoju Mysłowice 2030+. 

 
luty - marzec  
2023 r. 
 

 
Przekazanie projektu Strategii Rozwoju Mysłowice 2030+ do zarządu 
województwa w celu wydania opinii. 
 

 
luty - kwiecień 
2023 r. 

 
Przeprowadzenie konsultacji Strategii Rozwoju Mysłowice 2030+ wraz z 
prognozą oddziaływania na środowisko. 
 

 
marzec - kwiecień 

 
Zaopiniowanie projektu Strategii Rozwoju Mysłowice 2030+ przez zarząd 

Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miasta Mysłowice

z dnia .................... 2023 r.
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2023 r. województwa śląskiego. 
 

 
kwiecień -  maj  
2023 r. 

 
Przygotowanie sprawozdania z przebiegu  
i wyników konsultacji oraz jego publikacja. 
 

 
kwiecień - maj  
2023 r. 

 
Przeprowadzenie uprzedniej ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności 
i efektywności realizacji Strategii Mysłowice 2030+. 
 

 
maj - czerwiec 
2023 r. 

 
Przygotowanie projektu Strategii Rozwoju Mysłowice 2030+ po 
uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonych 
konsultacji i opiniowania. 
 
 

 
maj - czerwiec 
2023 r. 

 
Przygotowanie projektu Strategii Rozwoju Mysłowice 2030+ po 
uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonej 
uprzedniej ewaluacji. 
 

 
do września  
2023 r. 
 
(za wyjątkiem sytuacji 
kiedy przekroczone 
zostały terminy w ramach 
procedur niezależnych od 
gminy, w tym dotyczących 
kwestii oddziaływania na 
środowisko oraz ze 
względu na trudny do 
przewidzenia rozwój 
sytuacji w związku z 
epidemią Covid-19 ). 
 

 
Przyjęcie Strategii Rozwoju Mysłowice 2030+ przez Radę Miasta Mysłowice 
w drodze uchwały. 
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Uzasadnienie 

W związku z koniecznością przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko konieczne jest wprowadzenie stosownych zmian w harmonogramie opracowania 

projektu Strategii Rozwoju Mysłowic 2030+, stanowiącym Załącznik Nr 2 do Uchwały 

Nr LIV/846/22 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

Strategii Rozwoju Mysłowice 2030+ oraz określenia szczegółowego trybu 

i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. Jednocześnie strategiczna ocena 

oddziaływania na środowisko wymusza przeprowadzenie stosownych konsultacji społecznych. W tym 

przypadku nastąpi zintegrowanie terminów konsultacji zarówno projektu Strategii, jak też prognozy 

oddziaływania na środowisko. Wprowadzone zmiany nie wpłyną na końcowy termin opracowania i przyjęcia 

Strategii Rozwoju Mysłowic 2030+. 

Id: 03FE2672-FFA9-4764-AB06-256CB7E1747B. Projekt Strona 1 z 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Zalacznik 1
	Uzasadnienie



