
 

 

 

STRATEGIA ROZWOJU GMINY TARNOWIEC NA LATA 2022-2030 

 

 

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych dokumentu  

„Strategia Rozwoju Gminy Tarnowiec na lata 2022 - 2030” 

 

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Tarnowiec na lata 2022-2030 

przeprowadzono zgodnie z zapisami art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju, na podstawie Uchwały Nr LX/432/2022 z dnia 30 grudnia 2022 

r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/333/2022 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 14 lutego 2022 

r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Tarnowiec na lata 2022-

2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, 

w tym trybu konsultacji. Konsultacje zrealizowano w okresie od 2 stycznia do 6 lutego 2023 r. 

 

Projekt Strategii zamieszczono na portalu internetowym Urzędu Gminy Tarnowiec 

(www.tarnowiec.eu). Uwagi i wnioski do projektu Strategii można było składać w formie 

pisemnej na Formularzu zgłaszania uwag, osobiście w Urzędzie Gminy Tarnowiec lub za 

pośrednictwem poczty na adres Urzędu Gminy Tarnowiec (38-204 Tarnowiec 2011) 

z dopiskiem „konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Gminy Tarnowiec”. Dodatkowo, uwagi 

można było zgłaszać elektronicznie wysyłając e-mail na adres strategia@tarnowiec.eu 

z dopiskiem „konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Gminy Tarnowiec”.  

 

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Tarnowiec został przekazany do konsultacji sąsiednim 

gminom, tj. gminie Chorkówka, gminie Dębowiec, gminie Jasło, gminie Miasto Jasło, gminie 

Jedlicze, gminie Nowy Żmigród, Związkowi Gmin Dorzecza Wisłoki oraz Dyrektorowi 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Państwowe Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie. 

 

W ramach konsultacji złożono poniższe uwagi odnośnie zapisów Strategii. Wszystkie uwagi 

zostały uwzględnione. W związku ze zgłoszonymi uwagami dokonano następujących zmian 

w treści Strategii:  

Lp. 

Część Strategii, do 

której odnosi się 

uwaga (rozdział 

/strona /punkt) 

Uwagi/ Propozycje zmian do 

Strategii 
Ustalenia dotyczące zmian Strategii 

1. 

Rozdział IV Cele 

strategiczne  

i kierunki rozwoju 

Gminy Tarnowiec 

Punkt IV.1 

Analiza SWOT - 

Szanse 

Strona 37 

Dodanie kolejnego podpunktu  

w części Analizy SWOT pn. „Szanse”: 

- Potencjał pogłębiania się 

współpracy między samorządowej, 

w szczególności w ramach MOF 

Jasło (nowe instrumenty i platformy 

służące pogłębianiu współpracy, 

dedykowane fundusze itp.). 

Zaproponowana zmiana została 

uwzględniona w projekcie Strategii 

Rozwoju Gminy Tarnowiec. Miejski 

Obszar Funkcjonalny (MOF) to 

obszar, na którym występuje 

względnie wyodrębniający się, 

intensywny i otwarty system 

powiązań społecznych, 
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gospodarczych lub przyrodniczych 

uwarunkowanych cechami 

środowiska geograficznego 

(przyrodniczego  

i antropogenicznego), którego 

szczególnym typem jest miejski 

obszar funkcjonalny. W ramach 

partnerstwa, zrzeszone samorządy 

mogą wspólnie realizować 

zintegrowane projekty, inwestycje. 

2. 

Załącznik nr 2. 

Raport z diagnozy 

społeczno-

gospodarczej 

Gminy Tarnowiec 

Obszar 

tematyczny – IV. 

DOSTĘPNOŚĆ 

PRZESTRZENNA I 

TECHNOLOGICZNA 

Priorytet IV.1. 

Planowanie 

przestrzenne 

Strona 140 

Na czas sporządzania niniejszej 

Strategii rozwoju, obowiązuje 

Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Tarnowiec, przyjęte Uchwałą 

Rady Gminy Tarnowiec Nr 

LVII/397/2022 z dnia 21 listopada 

2022 r., w sprawie uchwalenia 

Studium uwarunkowań i kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy Tarnowiec. 

Zaproponowana zmiana została 

uwzględniona w projekcie Strategii 

Rozwoju Gminy Tarnowiec. W 

związku z przedmiotową uwagą w 

projekcie Strategii zastąpiono 

nieaktualne zapisy dotyczące 

Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Tarnowiec. Wskazywały one 

na nieobowiązujące już Studium 

uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Tarnowiec, przyjęte Uchwałą 

Rady Gminy Tarnowiec Nr 

XII/126/99 z dnia 13 grudnia 1999 

r., zmienione uchwałą Rady Gminy 

Tarnowiec Nr III/15/10 z dnia 30 

grudnia 2010 r. 

3. 

Załącznik nr 3. 

Planowana lista 

zadań w 

obszarach 

strategicznych, 

Planowana lista 

zadań dla Obszaru 

strategicznego III 

– Infrastruktura 

dla 

zrównoważonego 

rozwoju i 

środowiska 

Strona 147 

Dodanie kolejnego podpunktu: 

Zakres projektu: Modernizacja oraz 

rozwój infrastruktury kolejowej 

Lokalizacja: Gmina Tarnowiec 

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 

5 000 000,00 zł 

Termin realizacji przedsięwzięcia: 

2023-2030 

Priorytet: III.1. 

Zaproponowana zmiana została 

uwzględniona w projekcie Strategii 

Rozwoju Gminy Tarnowiec. W 

związku ze zwróceniem uwagi na 

potrzebę modernizacji oraz rozwoju 

infrastruktury kolejowej, w projekcie 

Strategii zmodyfikowano stosowne 

zapisy. Nawiązując do powyższego: 

1. W załączniku nr 1 Raport z 

diagnozy społeczno- gospodarczej 

Gminy Tarnowiec wyodrębniono 

dodatkowy problem i potrzebę 

rozwojową. Określono je w 

następujący sposób: Niska jakość 

infrastruktury kolejowej oraz brak 
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dostępności wysokiej jakości 

połączeń kolejowych stanowiących 

alternatywę dla połączeń drogowych 

(problem) - Poprawa jakości 

infrastruktury kolejowej oraz 

zwiększenie ilości atrakcyjnych 

połączeń kolejowych (potrzeba 

rozwojowa); 

2. W rozdziale III. Wnioski z 

diagnozy sytuacji społecznej, 

gospodarczej i przestrzennej Gminy 

Tarnowiec, w części III.3. 

Infrastruktura dla zrównoważonego 

rozwoju i środowiska wskazano 

nowy problem i potrzebę rozwojową. 

3. W rozdziale IV.2. Schemat 

kierunków rozwoju wskazano nowe 

działanie nr III.1.3 Modernizacja oraz 

rozwój infrastruktury kolejowej; 

4. W rozdziale IV.3. Charakterystyka 

celów i działań strategicznych 

zamieszczono opis działania nr 

III.1.3 Modernizacja oraz rozwój 

infrastruktury kolejowej. 

4. n/d 

Dyrektor Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, 

Państwowe Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie rekomenduje 

uzupełnienie Strategii w zakresie 

uwzględnienia zapisów dotyczących 

Planu Zarządzania Ryzykiem 

Powodziowym. 

W załączniku nr 2. Raport z diagnozy 

społeczno-gospodarczej Gminy 

Tarnowiec, Obszar tematyczny III. 

INFRASTRUKTURA DLA 

ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I 

ŚRODOWISKA, Priorytet III.4. Ochrona 

stanu środowiska naturalnego i 

krajobrazu uwzględniono zapisy 

„Planu zarządzania ryzykiem 

powodziowym dla obszaru dorzecza 

Wisły” (Załącznik do Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 18 

października 2022 r. w sprawie 

przyjęcia Planu zarządzania 

ryzykiem powodziowym dla obszaru 

dorzecza Wisły) odnoszące się do 

obszaru Gminy Tarnowiec. 

 


