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Drzewica, 02.05.2022r. 

 

Sprawozdanie z przebiegu i wyników Konsultacji projektu 

Strategii Rozwoju Gminy Drzewica 2030 

 

W dniach od 04.03.2022 r. do 11.04.2022 r. przeprowadzono konsultacje społeczne projektu 

Strategii Rozwoju Gminy Drzewica 2030. Dokument został udostępniony na stronie internetowej gminy. 

Chętni mogli również zapoznać się z dokumentem w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Drzewicy. Dnia 

22 marca 2022 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Drzewicy odbyło się spotkanie 

konsultacyjne dotyczące projektu Strategii. Stanowiło ono ważny element konsultacji społecznych. 

Przeprowadzono również interaktywną ankietę konsultacyjną. Udzielono ośmiu odpowiedzi na zadane 

pytania: 

 

Pozostałe pytania brzmiały następująco: 

− Czy macie Państwo jakiekolwiek inne pomysły na rozwój naszej Gminy? Jeśli tak to 

jakie? 

(Treść uwagi / propozycja zmian została zacytowana, zachowując oryginalną pisownię i treść ; 

Ze względu na znaczną liczbę odniesień do zadań inwestycyjnych, w strategii w rozdziale 7 

wprowadzono numerację inwestycji) 
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Treść uwagi / propozycja zmian 
Odpowiedź (uwaga uwzględniona, uwaga 

częściowo uwzględniona, uwaga 
nieuwzględniona) 

1.Budowa nowoczesnej funkcjonalnej Świetlicy 
Wiejskiej w Radzicach Małych, 

 

 

 

2.Budowa Oświetlenia stadionu W Radzicach Dużych. 

 

 

3.Remont drogi powiatowej biegnącej od Drzewicy 
przez Dąbrówkę do skrzyżowania w Radzicach Małych 
- jej. Stan jest aktualnie fatalny, najprawdopodobniej 
najgorszy stan drogi powiatowej w naszej gminie 

1.Uwzględniono w Strategii jako zadanie nr 43 
Budowa nowoczesnej Świetlicy Wiejskiej wraz z 
zagospodarowaniem terenu w miejscowości Radzice 
Małe. 

 

2.Uwaga uwzględniona, zakres mieści się w zadaniu 
nr. 11 Budowa (rozwój) infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej na terenie Gminy Drzewica. 

 

3.Uwaga dotyczy drogi powiatowej, która jest 
w zarządzie Starosty Opoczyńskiego. Gmina 
Drzewica będzie realizować zadania w zakresie 
infrastruktury drogowej – zadanie 2 pn. Przebudowa 
infrastruktury drogowej na terenie gminy Drzewica 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

Większa inwestycja w infrastrukture sportowa oraz 
większe środki wsparcia do lokalnych klubów, biorąc 
pod uwagę wsparcie finansowe dlla naszych klubow 
jest na niewystarczającym poziomie w porównaniu z 
gminami takimi jak Radoszyce czy Opoczno. 
Zainteresowanie pilka nożna w naszej gminie jest 
ogromne ale jeśli nie będzie zwiększenia funduszy 
dlla lokanych drużyn będą one upadać tak jak klub w 
Jelni zakoscielu czy 2 seniorska drużyna Drzewicy. 

Uwaga pokrywa się z zadaniem 11 Budowa (rozwój) 
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie 
Gminy Drzewica. 

 

Dodatkowo, w celach znalazł się zapis dotyczący 
wsparcia działalności m.in. klubów sportowych. 

Zdecydowanie zwiększone wsparcie finansowe dla 
lokalnych klubów sportowych drużyny te gromadzą 
duże grono naszych mieszkańców w naszej gminie 
jest duża moda na piłkę. Jednak bez zwiększenia 
środków finansowych kolejne kluby upadną tak jak 
stało się z 2 seniorskim zespollem Drzewicy drużna 
Jelnii oraz drużyna z ZAKOSCIELA. 

Planowane jest dalsze wspieranie działalności 
klubów sportowych – dopisano cele operacyjne 
strategii w rozdziale 6. 

Gmina powinna również znacząco zadbać o orlik bo 
to w jakim jest jest obecnie stanie jestem dużym 
wstydem, dziury w siatkach porozrywane siatki. 

Zadanie ujęte jest już w zadaniu 11 Budowa (rozwój) 
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie 
Gminy Drzewica. 

Budowa Świetlicy Wiejskiej w Radzicach, większą 
inwestycja i wsparcie dla lokkaalnych klubow 
sportowych niestety ale bez zwiększenia dotacji kluby 
będą upadać co miało już niejednoktornie miejsce w 
naszej gminie. 

Zakres pokrywa się zadaniami: 

− nr 11 Budowa (rozwój) infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej na terenie Gminy Drzewica; 

− 41 Odnowa wsi – rozwój funkcji kulturalnych na 
terenach wiejskich. 

Doposażenie jednostek OSP w nowe wozy gaśnicze, 
ze względu na najsłabszą gotowość bojową w całym 
powiecie, powodowaną przede wszystkim starymi 
wozami bojowymi, gdzie w sąsiednich gminach są 
zakupywane nowe pojazdy ciężkie lub średnie. Z 
uwzględnieniem jednostek KSRG. Gmina jest słabo 
zorganizowana pod kątem ochrony PPOŻ. 

Uwzględniono zakres w zadaniu nr 42, 
doprecyzowując jego nazwę, po zmianie brzmi: 
Budowa pasywnego centrum adaptacji do zmian 
klimatu wraz z bazą ratownictwa OSP, w tym 
doposażenie jednostek OSP z terenu gminy 
Drzewica. 

Inwestycja w OSP Uwzględniono w zadaniu 42, jak wyżej. 

1. Budowa stanowisk dla wedkarzy (okolo 40 sztuk) 
po lini brzegowej od muru przy parku do konca scieżki 
rowerowej 

 

2. Budowa slipu wraz pomostem pływajacym przy 
Domku wedkarza ( dzialka 2/5) 

 

 

1.Uwzględniono już zakres w zadaniu nr 7 
Nowoczesna infrastruktura turystyczna w gminie 
Drzewica. 

 

2.Uwzględniono już zakres w zadaniu nr 7 
Nowoczesna infrastruktura turystyczna w gminie 
Drzewica. 
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Treść uwagi / propozycja zmian 
Odpowiedź (uwaga uwzględniona, uwaga 

częściowo uwzględniona, uwaga 
nieuwzględniona) 

3. Budowa / Wymiana/Napraw - drogi dojazdowej do 
Domku Wędkarza - odcinek od ul Stawowej 

 

4. Wykonanie nowej nawierzchni parking przed 
Domkiem Wędkarza . 

 

5. Budowa przystani kajakowej, na rzece Drzewiczce 
(pod potrzeby spływow po Drzewiczce) działka 78 /za 
młynem/ ul. Słowackiego 

3.Uwzględniono już zakres w zadaniu nr 9 
Rewitalizacja terenu przy Domku Wędkarza. 

 

4.Uwzględniono już zakres w zadaniu nr 9 
Rewitalizacja terenu przy Domku Wędkarza. 

 

5.Uwzględniono już zakres w zadaniu nr 7 
Nowoczesna infrastruktura turystyczna w gminie 
Drzewica. 

1. Wykonanie kanalizacji jak i drogi, w miejscowości 
Radzice Małe - Działka 1588 /droga/, zasilając 
nieruchomości tj. działki 1544, 1753 

Uwzględniono już zakres w zadaniach nr: 

− 2 Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie 
gminy Drzewica wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą; 

− 29 Modernizacja sieci wod.-kan. na terenie 
Gminy Drzewica, w tym rozwój systemu 
monitoringu przepompowni ścieków i ujęć wody 

 

 

− Czy macie Państwo uwagi do projektów zawartych w dokumencie? Jeśli tak, to jakie?  

(Treść uwagi / propozycja zmian została zacytowana, zachowując oryginalną pisownię i treść)  

Treść uwagi / propozycja zmian 
Odpowiedź (uwaga uwzględniona, uwaga częściowo 

uwzględniona, uwaga nieuwzględniona) 

Wraz z Budową Nowego budynku 
klubowego w Radzicach Dużych istniałaby 
możliwość wybudowania altany przy takim 
budynku? 

Uwzględniono już zakres w zadaniach: 

− Nr 11 Budowa (rozwój) infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej na terenie Gminy Drzewica 

− Nr 41 Odnowa wsi – rozwój funkcji kulturalnych na 
terenach wiejskich 

Budowa Świetlicy Wiejskiej w Radzicach 
Małych. 

Uwzględniono w Strategii jako zadanie nr 43 Budowa 
nowoczesnej Świetlicy Wiejskiej wraz z zagospodarowaniem 
terenu w miejscowości Radzice Małe. 

Budynek Klubowy LKS Radzice powinien 
być zrealizowany w najszybszym mozliiwym 
termie, stan obecnego jest niedopuszczalny 
w obecnych czasach. 

Uwzględniono już zakres w zadaniu inwestycyjnym nr 30 
Budowa budynku Klubu Sportowego LKS Radzice. 

Brak poruszenia kwestii ochrony PPOŻ na 
terenie Gminy i Miasta Drzewica. 

Uwaga uwzględniona. 

Doprecyzowano tytuł zadania inwestycyjnego nr 42 Budowa 
pasywnego centrum adaptacji do zmian klimatu wraz z bazą 
ratownictwa OSP, w tym doposażenie jednostek OSP z terenu 
gminy Drzewica. 

 

 

− Jeśli uważacie Państwo, że Strategia zawiera jakiekolwiek błędy merytoryczne prosimy 

o ich wskazanie. 

(Treść uwagi / propozycja zmian została zacytowana, zachowując oryginalną pisownię i treść, 

za wyjątkiem uwagi nr. 2 dla której podanie nazw miejsc jest niewłaściwe)  

Treść uwagi / propozycja zmian 
Odpowiedź (uwaga uwzględniona, uwaga częściowo 

uwzględniona, uwaga nieuwzględniona) 

nie - 
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Do Urzędu Miejskiego w Drzewicy wpłynęło również pismo z Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie, stanowiące opinię na temat projektu Strategii Rozwoju Gminy Drzewica 

do roku 2030. Przedstawiono następujące uwagi do projektu strategii: 

Treść uwagi / propozycja zmian 
Odpowiedź (uwaga uwzględniona, uwaga 

częściowo uwzględniona, uwaga 
nieuwzględniona) 

W projekcie należy wymienić dokumenty planistyczne, o 
których mowa w art. 315 pkt 1–3 ustawy z dnia 20 lipca 
2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, z późn. 
zm.), tj.:  

1) plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy; 

2) plany zarządzania ryzykiem powodziowym;  

3) plan przeciwdziałania skutkom suszy. Zgodnie z art. 326 
ust. 1 ustawy, ustalenia dokumentów planistycznych, o 
których mowa w art. 315 pkt 1– 3, uwzględnia się w 
strategii rozwoju województwa, planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa, strategii rozwoju gminy, 
strategii rozwoju ponadlokalnego, studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz 
w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego. 

Uwaga uwzględniona. 

Wymieniono wspomniane dokumenty 
planistyczne w rozdziale 1 Wstęp. 

Proponujemy uwzględnienie w projekcie zagadnień 
dotyczących gospodarki wodnej na terenie gminy 
Drzewica, 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. 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 

Uwaga uwzględniona. 

Zagadnienia wymieniono w celach 
szczegółowych w rozdziale 6. 

Zgodnie z Aktualizacją Planu gospodarowania wodami na 
obszarze dorzecza Wisły na lata 2016-2021 (aPGW), 
którego obowiązywanie zostało wydłużone, zgodnie z art. 3 
pkt 3 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-
19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
poz. 2368), gmina Drzewica, położona na obszarze 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, 
znajduje się w zasięgu zlewni następujących jednolitych 
części wód:  

1) Jednolite Części Wód Powierzchniowych (JCWP):  

− PL RW200017254854 (Dopływ z Wólki Karwickiej),  

− PL RW2000172548552 (Dopływ z Libiszowa), 

− PL RW2000172548554 (Dopływ w Brzuzie),  

− PL RW2000172548556 (Dopływ w Radzicach Małych), 

− PL RW200017254878 (Dopływ z Ossy),  

− PL RW200019254899 (Drzewiczka od Brzuśni do 
ujścia), 

Uwaga uwzględniona. 

Dopisano informacje o jednolitych częściach 
wód w rozdziale 2.1.4 Środowisko przyrodnicze. 
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Treść uwagi / propozycja zmian 
Odpowiedź (uwaga uwzględniona, uwaga 

częściowo uwzględniona, uwaga 
nieuwzględniona) 

− PL RW20006254869 (Brzuśnia),  

− PLRW20009254859 (Drzewiczka od Wąglanki do 
Brzuśni). 

2) Jednolite Części Wód Podziemnych (JCWPd):  

− PLGW200073,  

− PLGW200085. 

 

 

Działania wg aPGW przypisane do kompetencji 
poszczególnych podmiotów, które mogą być istotne przy 
opracowywaniu strategii rozwoju gminy to:  

a) działania do realizowania przez gminę:  

− kontrola postępowania w zakresie gromadzenia 
ścieków przez użytkowników  

− prywatnych i przedsiębiorców oraz oczyszczania 
ścieków przez użytkowników prywatnych z 
częstotliwością co najmniej raz na 3 lata;  

− przeprowadzenie weryfikacji programu ochrony 
środowiska dla gminy; 

− budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji;  

− modernizacja oczyszczalni ścieków Drzewica; 

b) działania do realizowania przez właścicieli 
nieruchomości:  

− budowa nowych zbiorników bezodpływowych oraz 
remont istniejących; 

− regularny wywóz nieczystości płynnych;  

− budowa indywidualnych systemów oczyszczania 
ścieków; 

c) działania do realizowania przez właścicieli/użytkowników 
obiektów  

− coroczne raportowanie pomiarów ilości 
eksploatowanych wód podziemnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakres działań: 

− budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji;  

− modernizacja oczyszczalni ścieków 
Drzewica; 

częściowo uwzględniono w zadaniu 
inwestycyjnym pn.: Budowa instalacji 
fotowoltaicznej na potrzeby rozbudowanej 
oczyszczalni ścieków oraz PGKiM w Drzewicy.  

Obecnie trwa inwestycja polegająca na 
rozbudowie oczyszczalni ścieków – Zadanie: 
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drzewicy  

 

Pozostały zakres przewidziany jest do 
określenia w projekcie Gminnego Programu 
Ochrony Środowiska. 

Teren gminy Drzewica na podstawie map zagrożenia 
powodziowego o godłach arkuszy: M-34-17 D-a-2, M-34-
17-D-a-4, M-34-17-D-b-1, M-34-17-D-b-2, M-34-17-D-b-3, 
M-34-17-D-b-4, M-34-18-C-a-1, M-34-18-C-a-3 
udostępnionych do publicznej wiadomości na Biuletynie 
Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska w 
dniu 22 października 2020 r. znajduje się na częściowo:  

- na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią o 
prawdopodobieństwie Q10%  

(tj. prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi raz na 10 
lat); 

- na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią o 
prawdopodobieństwie Q1%  

(tj. prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi raz na 100 
lat); 

- na obszarze zagrożenia powodzią o 
prawdopodobieństwie Q0,2%  

(tj. prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi raz na 500 
lat). 

Tereny zagrożone powodzią od rzeki Drzewiczka 
występują na terenie obrębów geodezyjnych: Idzikowice, 

Uwaga uwzględniona. 

Informacje dopisano do strategii w rozdziale 
2.1.4 Środowisko przyrodnicze. 
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Treść uwagi / propozycja zmian 
Odpowiedź (uwaga uwzględniona, uwaga 

częściowo uwzględniona, uwaga 
nieuwzględniona) 

Giełzów, Brzuza, Radzice Małe, Radzice Duże, Werówka, 
Dąbrówka, Strzyżów, Drzewica.  

 

Obszary szczególnego zagrożenia powodzią zostały 
zdefiniowane w art. 16 ust. pkt. 34 ustawy Prawo wodne. 
Zgodnie z tymi definicjami, za obszary szczególnego 
zagrożenia powodzią uważa się: 

1. obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia 
powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat,  

2. obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia 
powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat, 

3. obszary między linią brzegu a wałem 
przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w 
który wbudowano wał przeciwpowodziowy, a także wyspy i 
przymuliska, o których mowa w art. 224, stanowiące działki 
ewidencyjne, 

4. pas techniczny.  

 

W związku z powyższym, na terenach szczególnego 
zagrożenia powodzią obowiązują zakazy wynikające z art. 
77 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 
2021r. poz. 2233 z późn. zm.) obejmujące: gromadzenie 
ścieków, nawozów naturalnych, środków chemicznych, a 
także innych substancji lub materiałów, które mogą 
zanieczyścić wody, oraz prowadzenie przetwarzania 
odpadów, w szczególności ich składowanie oraz 
lokalizowanie nowych cmentarzy. 

Ponadto informuję, że w przypadku lokalizowania na 
obszarach szczególnego zagrożenia powodzią m.in. 
nowych obiektów budowlanych oraz gromadzenia ścieków, 
niezbędne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego 
zgodnie z art. 390 ust. 1 ustawy Prawo wodne.  

Organ dodatkowo informuje, że tereny znajdujące się w 
ramach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią 
podlegają określonemu zagospodarowaniu, gdzie zgodnie 
z art. 166 pkt. 10 ustawy Prawo wodne planowane 
zagospodarowanie nie może m.in. naruszać ustaleń planu 
zarządzania ryzykiem powodziowym czy stanowić 
zagrożenia dla ochrony zdrowia ludzi czy środowiska oraz 
utrudniać zarządzanie ryzykiem powodziowym. 

Uwaga uwzględniona. 

Informacje dopisano do strategii w rozdziale 5 
Ustalenia i rekomendacje w zakresie 
kształtowania i prowadzenia polityki 
przestrzennej w gminie. 

Dodatkowo w planie zarządzania ryzykiem powodziowym 
dla obszaru dorzecza Wisły, którego obowiązywanie 
zostało wydłużone, zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 
listopada 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 
2368), zostały zidentyfikowane główne cele zarządzania 
ryzykiem powodziowym, w tym cel główny obejmujący 
zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego, a w jego 
zakresie cel szczegółowy określony jako wyeliminowanie 
lub unikanie wzrostu zagospodarowania na obszarach 
szczególnego zagrożenia powodzią. 

Uwaga uwzględniona. 

Informacje dopisano do strategii w rozdziale 5 
Ustalenia i rekomendacje w zakresie 
kształtowania i prowadzenia polityki 
przestrzennej w gminie. 
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Do Urzędu Miejskiego w Drzewicy wpłynęło również pismo przewodnie wraz z 53 

formularzami zgłaszania uwag z taką samą odpowiedzią na pytanie: Czy macie Państwo jakiekolwiek 

inne pomysły na rozwój naszej Gminy? Jeśli tak to jakie?. Odpowiedź brzmiała: „Budowa 

nowoczesnej Świetlicy Wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Radzice Małe”. 

− Ze względu na całkowite poparcie inwestycji przez mieszkańców Radzic Małych, budowa 

świetlicy została uwzględniona w strategii jako zadanie inwestycyjne.  

 

 

Do Urzędu Miejskiego w Drzewicy wpłynęła również notatka służbowa z uwagami, 

odnoszącymi się do skorygowania nazw zadań inwestycyjnych nr 7 i 32. 

Notatka zawierała także prośbę dotyczącą uzupełnienia strategii o cele / zagadnienia związane 

z działaniami miękkimi dotyczącymi kapitału ludzkiego. 

− Uwagi uwzględniono. 
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