
UCHWAŁA NR XLVI/460/2022 
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE 

z dnia 9 czerwca 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/328/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r. 
w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023-2030 

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

Na podstawie art. 10e ust. 1 i art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2022 r., poz. 559 ze zmianami) oraz art. 3 i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.z 2021 r., poz. 1057) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje: 

§ 1. Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIV/328/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 
2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023-2030 
oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji 
orzymuje brzemienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Pleszewie 

 
 

Adela Grala-Kałużna 
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Załącznik do uchwały Nr XLVI/460/2022 

Rady Miejskiej w Pleszewie 

z dnia 9 czerwca 2022 r. 

Harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023-2030. 

Termin Wyszczególnienie 
IV kw. 2021 r. - IV kw. 2022 r. Opracowanie wniosków z diagnozy sytuacji 

społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy, 
przygotowanej na potrzeby strategii. 

IV kw. 2021 r. - IV kw. 2022 r. Wypracowanie założeń programowych Strategii 
Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023-2030. 

IV kw. 2021 r. - IV kw. 2022 r. Wypracowanie założeń funkcjonalno-przestrzennych 
Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew na lata 
2023-2030. 

IV kw. 2021 r. - IV kw. 2022 r. Wypracowanie założeń wdrożeniowych Strategii 
Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023-2030. 

III-IV kw. 2022 r. Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Miasta 
i Gminy Pleszew na lata 2023-2030, zgodnego z 
przepisami, standardem i spójnego z wytycznymi 
dokumentów nadrzędnych. 

I kw. 2023 r. Ogłoszenie konsultacji projektu Strategii Rozwoju 
Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023-2030. 

I kw. 2023 r. Przeprowadzenie konsultacji. 
I kw. 2023 r. Przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników 

konsultacji oraz jego publikacja. 
II kw. 2023 r. Przekazanie projektu Strategii Rozwoju Miasta 

i Gminy Pleszew na lata 2023-2030 do Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego w celu wydania 
opinii. 

II kw. 2023 r. Zaopiniowanie projektu Strategii Rozwoju Miasta 
i Gminy Pleszew na lata 2023-2030 przez Zarząd 
Województwa Wielkopolskiego. 

II kw. 2023 r. Przygotowanie projektu Strategii Rozwoju Miasta 
i Gminy Pleszew na lata 2023-2030 po 
uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających 
z przeprowadzonych konsultacji i opiniowania. 

II kw. 2023 r. Przeprowadzenie uprzedniej ewaluacji trafności, 
przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji 
Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew na lata 
2023-2030. 

II kw. 2023 r. Przygotowanie projektu Strategii Rozwoju Miasta 
i Gminy Pleszew na lata 2023-2030 po uwzględnieniu 
ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonej 
uprzedniej ewaluacji. 

II kw. 2023 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 (Dz.U. z 2021 r., poz. 247 ze zmianami) 
do regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz 
państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego 
w sprawie konieczności lub braku konieczności 
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sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko. 
II kw. 2023 r. - III kw. 2023 r. W przypadku uzgodnienia konieczności 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko oraz jej zakresu, sporządza się 
prognozę oddziaływania na środowisko projektu 
Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew na lata 
2023-2030, 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. 
W przypadku uzyskania udokumentowanej zgody na 
odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko projektu Strategii 
Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023-2030, 
odstępuje się od czynności wynikających z ustawy i 
nie sporządza się prognozy oddziaływania na 
środowisko. 

II kw. 2023 r. - III kw. 2023 r.  Przyjęcie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew 
na lata 2023-2030 przez Radę Miejską w Pleszewie w 
drodze uchwały. 
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UZASADNIENIE 

 

do uchwały nr XLVI/460/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 czerwca 2022 r. 

 

Strategia rozwoju Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023-2030 będzie określała m.in. obszary 
strategicznej interwencji, zakres planowanych działań oraz sposób ich finansowania wraz z podaniem źródeł 
finansowania. Z uwagi na fakt, iż do 1 czerwca br. Polska nie posiadała zatwierdzonego Krajowego Planu 
Odbudowy na podstawie którego zostanie określony sposób rozdysponowania środków finansowych z 
Funduszu Odbudowy, nie jest możliwe zachowanie pierwotnych terminów przygotowania strategii. Strategia 
Miasta i Gminy Pleszew powinna korespondować z krajowymi dokumentami planistycznymi i krajowymi 
mechanizmami finansowania zadań własnych gminy.   

 
 Wydłużenie terminu przygotowania dokumentu pozwoli zachować w/w spójność.  

 
Mając na uwadze powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 
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