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Wprowadzenie  

Niniejszy dokument stanowi sprawozdanie z przebiegu dotychczasowych prac oraz wyników 

przeprowadzonych konsultacji społecznych, dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Siennica na 

lata 2022-2032. 

Przedmiot konsultacji 

Na podstawie umowy zawartej w dniu 29.04.2022 r. pomiędzy Gminą Siennica 
a Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER poddano 
konsultacjom społecznym projekt dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Gminy Siennica na 
lata 2022-2032”. 

Podmioty uprawnione 
do uczestnictwa w 

konsultacjach 

Prowadzone i ogłoszone na stronie gminy, konsultacje skierowane były do wszystkich 
zainteresowanych, ze szczególnym wskazaniem na mieszkańców gminy Siennica. 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 Mazowieckiego. 

Termin konsultacji 
Konsultacje społeczne projektu dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Gminy Siennica na 
lata 2022-2032” prowadzone były w terminie od 18.08.2022 r. do 21.09.2022 r. 

Forma i tryb konsultacji 

Konsultacje przeprowadzone były w formie składania opinii i uwag w formie pisemnej 
oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Uwagi o opinie do projektu Strategii można było składać: 
1) pisemnie za pomocą formularza opublikowanego na stronnie internetowej gminy 
www.ugsiennica.pl wraz z projektem strategii: 
- w siedzibie Urzędu Gminy w Siennicy, ul. Mińska 33, 05-332 Siennica poprzez złożenie 
w Biurze Obsługi Interesanta, 
- pocztą na adres Urzędu Gminy w Siennicy, ul. Mińska 33, 05-332 Siennica 

2) elektronicznie w następujący sposób: 
- poprzez elektroniczny formularz konsultacji społecznych 
https://ankieta.deltapartner.org.pl/konsultacje_sr_siennica 
- poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Gminy w Siennicy, e-PUAP: 
/bqycn0677c/skrytka 
- za pomocą poczty elektronicznej, na adres gmina@ugsiennica.pl 

 

 

  

http://www.ugsiennica.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.  
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Przebieg konsultacji  

Zgodnie z przywołanym art. 6.3 i art. 10.f ust.2., projekt Strategii Rozwoju Gminy Siennica na lata 2022-

2032 przekazano do zaopiniowania 28 podmiotom. 

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

 Zarząd Województwa Mazowieckiego 

 gminy sąsiadujące z gminą Siennica: Cegłów, Kołbiel, Latowicz, Mińsk Mazowiecki, Parysów, 

Pilawa 

 związki, w których skład wchodzą wyżej wymienione gminy 

 dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie w Warszawie 

 partnerzy społeczni i gospodarczy, które jako kluczowe wskazał samorząd gminy  

W kontekście art. 6.4., na stronie internetowej gminy: 

https://www.ugsiennica.pl/85,aktualnosci?tresc=223 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 

https://www.bip.ugsiennica.pl/plik,243,zarzadzenie-nr-ro-0050-81-2022-z-dnia-17-sierpnia-2022-

roku-w-sprawie-ogloszenia-konsultacji-projektu-strategii-rozwoju-gminy-siennica-na-lata-2022-

2032.pdf udostępniona została informacja o prowadzeniu konsultacji społecznych wraz 

z  udostępnieniem zarządzenia Wójta Gminy Siennica.  

Jako termin prowadzenia konsultacji wskazano: 18.08.2022-21.09.2022 r. Konsultacje 

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

komunikacji elektronicznej. W trakcie trwania konsultacji spłynęła opinia pozytywnie oceniająca 

projekt Strategii – Urząd Miasta i Gminy w Pilawie, a także uwagi zgłoszone przez Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz 

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Siennickiej. 

Zarząd Województwa Mazowieckiego pismem z dnia 08.09.2022 r. o sygnaturze OTS-

UO.051.11.2022.BW przekazał uwagi do dokumentu. W dniu 15.09.2022 r. przekazano ponownie do 

zaopiniowania skorygowany dokument.  

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://www.ugsiennica.pl/85,aktualnosci?tresc=223
https://www.bip.ugsiennica.pl/plik,243,zarzadzenie-nr-ro-0050-81-2022-z-dnia-17-sierpnia-2022-roku-w-sprawie-ogloszenia-konsultacji-projektu-strategii-rozwoju-gminy-siennica-na-lata-2022-2032.pdf
https://www.bip.ugsiennica.pl/plik,243,zarzadzenie-nr-ro-0050-81-2022-z-dnia-17-sierpnia-2022-roku-w-sprawie-ogloszenia-konsultacji-projektu-strategii-rozwoju-gminy-siennica-na-lata-2022-2032.pdf
https://www.bip.ugsiennica.pl/plik,243,zarzadzenie-nr-ro-0050-81-2022-z-dnia-17-sierpnia-2022-roku-w-sprawie-ogloszenia-konsultacji-projektu-strategii-rozwoju-gminy-siennica-na-lata-2022-2032.pdf
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Ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem 

Treść uwagi Odniesienie 

Podmiot zgłaszający uwagę: PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w 

Warszawie 

Proponujemy uwzględnić zagadnienia dotyczące 
gospodarki wodnej na terenie gminy objętej 
strategią, tj. ochronę wód przed zanieczyszczeniami 
pochodzącymi ze źródeł rolniczych, poprzez 
wdrożenie i przestrzeganie zasad Dobrej Praktyki 
Rolniczej, np. nawożenie, składowanie nawozów i 
kiszonek w pobliżu cieków. 

Uzupełniono zapisy zgodnie z uwagą. 

Drugą ważną kwestią jest podjęcie działań mających 
na celu zwiększenie retencji wodnej na terenach 
rolniczych, leśnych i zurbanizowanych, poprzez: 
prawidłowe użytkowanie rolnicze gleb, 
prowadzenie prac przeciwerozyjnych, zalesianie, 
tworzenie stref buforowych wzdłuż cieków, 
ochronę i odtwarzanie oczek wodnych i mokradeł, 
retencjonowanie wody w już istniejących 
zbiornikach i rowach oraz zachęcanie do 
wykonywania nowych zbiorników wodnych. 
Wdrożenie tych  działań  możliwe jest  przez  
wprowadzanie  odpowiednich  zapisów  w  
dokumentach planistycznych . 

Uzupełniono zapisy zgodnie z uwagą. 

Podmiot zgłaszający uwagę: Zarząd Województwa Mazowieckiego 

W ramach obszarów strategicznej interwencji (OSI): 
brakuje działań skierowanych do warszawsko-
wschodniego obszaru strategicznej interwencji, 
określonych w rozdziale 7.2.8. Strategii Rozwoju 
Województwa Mazowieckiego 2030 + Innowacyjne 
Mazowsze (SRWM), dotyczących Poprawy 
dostępności do infrastruktury społecznej, 
komunalnej i transportowej , tj.: 
• rozwój zintegrowanego, niskoemisyjnego 
transportu zbiorowego poprawiającego dostępność 
przystanków kolejowych i centrów lokalnych, w 
szczególności na obszarach wykluczenia 
transportowego, 
• rozwój sieci tras rowerowych i 
infrastruktury dla pieszych; 
należy przenieść działanie rewitalizacja miast i 
obszarów zdegradowanych z obszaru 
problemowego do MOF Warszawy, ponieważ w 
SRWM ww. działanie wskazane jest w MOF 
Warszawy w zakresie współpracy samorządów, 
instytucji, grup społecznych i gospodarczych na 

Uzupełniono i uszczegółowiono zakres 

działań skierowanych do warszawsko-

wschodniego obszaru strategicznej 

interwencji. 

 

Przeniesiono działanie z obszaru 

problemowego do MOF Warszawy 
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rzecz uporządkowania gospodarki przestrzennej i 
przywrócenia ładu przestrzennego. 

We wnioskach z diagnozy w obszarze Infrastruktura 
i Środowiska (str. 32) oraz opisie celu strategicznego 
Rozwój infrastruktury technicznej przy 
jednoczesnym zachowaniu wysokich walorów 
środowiska przyrodniczego (str. 44) należy 
skorygować informację dotyczącą dostępności 
kolejowej, gdyż przez teren gminy Siennica 
przebiega linia kolejowa nr 13, 

Dokonano korekty zapisów związanych z 

dostępnością linii kolejowej nr 13 

W dokumencie należy uwzględnić zadania o 
charakterze inwestycyjnym - inwestycje celu 
publicznego o charakterze ponadlokalnym, o 
których mowa w art. 39 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, zawarte w 
szczególności w Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, 
przyjętym uchwałą nr 22/18 Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. 
Woj. Maz. z dnia 28 grudnia 2018 r. poz. 13180), tj. 
prace na linii kolejowej nr 13 na odcinku 
Krusze/Tłuszcz –Pilawa 
 
 

Uwzględniono zadania o charakterze 

inwestycyjnym związane z pracami na linii 

kolejowej nr 13 w Kierunku działania nr 10 

Dostępność komunikacyjna: 

- Inwestycje związane z przebudową i 

rozbudową infrastruktury kolejowej na trasie 

nr 13 (Krusze/Tłuszcz – Pilawa), m.in. budowa 

stacji przesiadkowej. 

Podmiot zgłaszający uwagę: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Siennickiej 

Str. 12 ostatni akapit: brak informacji, czy tereny 
narażone na niebezpieczeństwo powodzi obejmuje 
gminę - zawarta w tekście informacja dotyczy całego 
regionu wodnego Środkowej Wisły 
 

Dodano informację o obszarach narażonych 
na niebezpieczeństwo powodzi: Na terenie 
gminy Siennica występują obszary narażone 
na niebezpieczeństwo powodzi. Są to 
fragmenty miejscowości położonych w 
rejonie rzeki Świder, takich jak Dłużew, 
Majdan, Wólka Dłużewska, Starogród oraz 
Siennica (obręb Stara Wieś). 

Str. 13 – plan przeciwdziałania skutkom suszy – z 
treści tego podrozdziału wynika, że jest to 
zagadnienie bardzo istotne, tymczasem poza 
zdiagnozowaniem tego problemu, nie pojawia się 
dalej w treści “Strategii” 

Uzupełniono diagnozę o informację na temat 
suszy.  
Działania związane ze zwiększaniem 
odporności gminy Siennica na zmiany 
klimatu uwzględniono w 9. Kierunku 
działania: Ochrona środowiska. 

Str. 22 – grafika Planowane działania: 
- w punkcie 3. Oświata proponuje się 

dodanie nowej jednostki “Rozwój szkół 
ponadpodstawowych”, umiejscowienie w 
Siennicy 

- pkt 10. Kierunek działania: dostępność 
komunikacyjna - grafika wyznaczająca 
ścieżkę rowerową nie odpowiada treści 
punktu (sieć ścieżek) oraz wskazanym w 
dalszej części Strategii opisom działania - 
wyznaczenie jednej ścieżki rowerowej, 

Zgodnie z uwagą dodano działanie „Rozwój 
szkół ponadpodstawowych” oraz dokonano 
korekty nazwy działania „Stworzenie zwartej 
sieci ścieżek pieszo-rowerowych ułatwiającej 
przemieszczanie się po terenie gminy” na 
„Utworzenie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi 
nr 802 oraz zbudowanie zwartej sieci ścieżek 
pieszo-rowerowych ułatwiającej 
przemieszczanie się po terenie całej gminy”. 
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wzdłuż głównej drogi stanowić będzie 
poprawę znaczącą w aspekcie 
bezpieczeństwa, ale w znikomy sposób 
wpłynie na rozwój w wymaganym zakresie. 
Pożądany kierunek rozwoju ścieżek 
rowerowych powinien dotyczyć nie tylko 
centralnej części gminy, ale również innych 
obszarów, w szczególności interesujących 
turystycznie lub łączących tereny o 
gęstszym zaludnieniu    

 

Str. 26 – proponuje się usunięcie zdania “Pozytywne 
trendy wyrażane dodatnim wskaźnikiem przyrostu 
naturalnego mogą być wynikiem efektywnej polityki 
prorodzinnej” - w kontekście całego akapitu zdanie 
jest sprzeczne z danymi dotyczącymi powiatu i 
województwa, chyba, że autor miał na myśli 
odrębną politykę gminy, którą spowodowała 
odmienne wskaźniki, którą w takim przypadku 
należy wskazać. 
 

Doprecyzowano zapis: 
Pozytywne trendy widoczne w gminie 
Siennica wyrażane dodatnim wskaźnikiem 
przyrostu naturalnego mogą być wynikiem 
efektywnej polityki prorodzinnej. 
 

Str. 28 - można dodać, że oferta sportowa dla dzieci 
ogranicza się do piłki nożnej podczas gdy zasoby 
infrastrukturalne gminy pozwalają na 
zróżnicowanie oferty, co spowodowałoby większą 
integrację z lokalnym środowiskiem od 
najmłodszych lat 
 

Uzupełniono zapisy zgodnie z uwagą. 

Str. 30 – wskazanie stowarzyszenia z Pogorzeli 
wymaga użycia pełnej nazwy 
 

Skorygowano zapis: Stowarzyszenie Rozwoju 

Wsi Pogorzel, Nowa Pogorzel i Okolice 

Str. 36 – Mocne strony – proponuje się dodanie: 
Sprawnie działający i dostępny SP ZOZ Siennica 
 

Uzupełniono analizę zgodnie z uwagą 

Str. 36 – należy doprecyzować punkt 
“Funkcjonująca strategia związana z 
elektromobilnością 

Uzupełniono analizę zgodnie z uwagą 

Str. 37 - Słabe strony - proponuje się dodanie: 
Wykluczenie komunikacyjne niektórych 
obszarów gminy 
 

Uzupełniono analizę zgodnie z uwagą 

Str. 38 - Zagrożenia - proponuje się dodanie: Brak 
perspektyw rozwoju edukacji i zatrzymania części 
młodych mieszkańców w gminie przez pogarszającą 
się ofertę szkół ponadpodstawowych 

Dodano zapis zgodnie z uwagą. 

Str. 39 – Wyzwania - proponuje się dodanie nowej 
jednostki redakcyjnej: “Wykluczenie 
komunikacyjne” o treści: Konieczne jest podjęcie 
działań mających na celu rozwój komunikacji 
publicznej, umożliwiającej, szczególnie ludności 

Dodano zapis zgodnie z uwagą 
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mającej ograniczony dostęp do własnych środków 
lokomocji, dostęp do ośrodka zdrowia, punktów 
handlowych i usługowych oraz uczestnictwo w życiu 
społecznym 
 

Str. 41 – w Wizji zasadne jest umieszczenie 
wzmianki o OZE  

Dodano zapis: Dzięki wdrażaniu 

odnawialnych źródeł energii, gmina Siennica 

stała się „zielona” i zmierza ku osiągnięciu 

pewnej niezależności energetycznej. 

Str. 46 – pkt 4 Kierunek działania: Przestrzeń 
publiczna i integracja 

- dodatnie nowej jednostki redakcyjnej o 
treści: zwiększenie atrakcyjności miejsc 
publicznie dostępnych o potencjale 
integracyjnym 

- Usunięcie treści: Utworzenie na terenie 
gminy głównego miejsca spotkań, 
wizerunkowego centrum gminy - wydaje 
się, że cel ten został osiągnięty przez 
budowę i wykorzystanie nowej siedziby 
urzędy gminy oraz biblioteki i nie jest 
zasadne tworzenie kolejnego miejsca o 
takim charakterze 

 

Dokonano zmian zgodnie z uwagą. 

Str. 48 – pkt 9 Kierunek działania: Ochrona 
środowiska- dodatnie nowej jednostki redakcyjnej o 
treści: promocja świadomości i postaw dążących do 
oszczędności wody i szkodliwości wykorzystania do 
ogrzewania wyrobów do tego niewłaściwych 
(szkodliwych) 

Doprecyzowano jedno z działań: 

Prowadzenie działań informacyjnych z 

zakresu edukacji ekologicznej i kształtowanie 

postaw proekologicznych wśród 

mieszkańców, m.in. poprzez promocję 

oszczędzania wody i informowanie o 

szkodliwości wykorzystania do ogrzewania 

wyrobów do tego niewłaściwych 
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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 18.08.2022 r. złożono wnioski do dwóch podmiotów: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 

w Warszawie oraz Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 

w Warszawie, dotyczące: odstąpienia od konieczności przeprowadzenia Strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Gminy Siennica na lata 2022-2032. 

 

Pismem o sygnaturze ZS.7040.141.2022 MR. z dnia 16.09.2022 r. Mazowiecki Państwowy Wojewódzki 

Inspektor Sanitarny wyraził opinię iż „nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Gminy Siennica na lata 

2022-2030”.” 

 

 


