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1. Podstawa prawna 

Konsultacje prowadzono na podstawie Uchwały nr XXI/168/2021 Rady Gminy Krempna z dnia  28 czerwca 
2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Krempna do 2030 roku oraz 
określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji, 
Uchwały nr XVII/124/2020 Rady Gminy Krempna z dnia 05 listopada 2020 r. w sprawie zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Krempna, a także Zarządzenia nr 12/2022 Wójta Gminy 
Krempna z dnia 15 lutego 2022 roku w sprawie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy 
Krempna do 2030 roku. 

 

2. Przedmiot konsultacji społecznych 

Przedmiotem prowadzonych konsultacji społecznych był projekt Strategii Rozwoju Gminy Krempna do 2030 
roku. 

 

3. Podmiot konsultacji społecznych 

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Krempna do 2030 roku podlegał konsultacjom w szczególności: 

1) z mieszkańcami gminy Krempna, 

2) z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie gminy 
Krempna organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami, 

3) z sąsiednimi gminami – Dębowiec, Osiek Jasielski, Nowy Żmigród, Sękowa, Dukla, a także z ich związkami, 

4) ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja, 

5) ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki, 

6) z Magurskim Parkiem Narodowym, 

7) z PGZK Jasiel, 

8) z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – Państwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie. 

 

4. Cel konsultacji społecznych 

Celem konsultacji społecznych było zapoznanie mieszkańców z projektem Strategii Rozwoju Gminy Krempna 
do 2030 roku oraz poznanie opinii, zebranie uwag i propozycji zmian w zakresie projektu tegoż dokumentu. 

 

5. Organizacja konsultacji społecznych, w tym terminy i wykorzystane formy konsultacji 

Zarządzenie nr 12/2022 Wójta Gminy Krempna w sprawie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju 
Gminy Krempna do 2030 roku zostało wydane dnia 15 lutego 2022 roku. Informacja o konsultacjach, terminie 
i sposobie przekazywania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Krempna do 2030 roku oraz terminie 
i miejscu spotkań konsultacyjnych, wraz z dokumentacją dotycząca przedmiotu konsultacji, była dostępna od 
dnia 15 lutego 2022 roku: 
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1) na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Krempna, 

2) na stronie internetowej gminy Krempna http://www.krempna.pl/ 

3) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krempna http://www.bip.krempna.pl/ 

Konsultacje były prowadzone w terminie od 15 lutego 2022 r. do 22 marca 2022 r. Konsultacje realizowano  
w następujących formach: 

1) pisemnej – poprzez przesłanie pism / wniosków o wydanie opinii do samorządów i instytucji, które zostały 
wymienione wyżej w podmiotach konsultacji społecznych w pkt. 3)-8); 

2) pisemnej oraz za pomocą poczty elektronicznej – uwagi i opinie do projektu strategii można było składać 
pisemnie za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza według wzoru opublikowanego wraz  
z projektem strategii: 

a) w siedzibie Urzędu Gminy Krempna, 38-232 Krempna 85, poprzez złożenie na Dzienniku Podawczym, 

b) pocztą na adres Urzędu Gminy Krempna, 38-232 Krempna 85, 

c) za pomocą poczty elektronicznej na adres: gmina@krempna.pl lub poprzez system ePUAP, adres skrytki 
Urzędu Gminy Krempna: /6t5xp48whn/SkrytkaESP; 

3) spotkania publicznego – poprzez zaplanowanie zdalnego spotkania konsultacyjnego w dniu 10 marca 2022 
r. (czwartek) o godzinie 10:00. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu zgłaszały chęć swojego 
uczestnictwa z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres gmina@krempna.pl Zgłoszenia były 
przyjmowane do dnia 7 marca 2022 r. (poniedziałek). 

Informacja o konsultacjach została też przekazana radnym Rady Gminy Krempna. 

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie i podsumowanie wyników konsultacji była Pani Katarzyna 
Maciejczyk, Sekretarz Gminy Krempna, tel. +48 13 441-43-10, e-mail: sekretarz@krempna.pl, realizująca swoje 
zadania poprzez podległe referaty Urzędu Gminy Krempna. Prace wspierali eksperci zewnętrzni, zgodnie 
z podpisaną przez gminę umową na świadczenie usługi doradczej. 

 

6. Przebieg i podsumowanie społecznych 

W całym okresie trwania konsultacji mieszkańcy i inni interesariusze mieli możliwość zgłaszania uwag do 
projektu Strategii Rozwoju Gminy Krempna do 2030 roku. W terminie do 22 marca 2022 r. wpłynęły: 

1) formularz z uwagami przedstawionymi przez Fundację im. Generała Pułaskiego, 

2) formularz z uwagami przedstawionymi przez Magurski Park Narodowy, 

3) z uwagami przedstawionymi przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny 
Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (dotyczącymi przede wszystkim inwestycji w postaci zbiornika 
Kąty-Myscowa) oraz osobne pismo z opinią (dotyczącą uwzględnienia w strategii ustaleń 
dokumentów, o których mowa w art. 315 pkt. 1-3 ustawy Prawo wodne). 

Szczegółowe zestawienie uwag wraz z informacją o wynikach konsultacji i z uzasadnieniem uwzględnienia lub 
braku uwzględnienia poszczególnych uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji zawiera tabela nr 1. 
Zamieszczono w niej również propozycje Zarządu Województwa Podkarpackiego zgłoszone w ramach 
odrębnej procedury opiniowania. 

Poza tym, w dniu 10 marca 2022 r. (czwartek) o godzinie 10:00 odbyło się spotkanie konsultacyjne. Ze względu 
na sytuacje epidemiczną, spotkanie odbyło się w formie zdalnej – z wykorzystaniem aplikacji Zoom. Wzięły 
w nim udział 4 osoby (2 przedstawicielki Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz 1 osoba ze współpracującej agencji marketingowej, a także 
specjalistka z Urzędu Gminy Krempna). Poprowadziło go 2 ekspertów FRDL MISTiA, zaangażowanych również 
na etapie opracowania projektu strategii. Program spotkania obejmował prezentację projektu strategii, 
a następnie możliwość zgłaszania uwag i dyskusji z ekspertem. Podsumowanie spotkania zawiera tabela nr 2. 
 

Samorząd gminy Krempna na czele z Wójtem Gminy Krempna składa serdecznie podziękowania za Państwa 
zaangażowanie w proces opracowania i konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Krempna do 2030 
roku. 
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Tabela 1. Podsumowanie uwag zgłoszonych w toku konsultacji społecznych wraz ze stanowiskiem gminy/rozstrzygnięciem. 

Data 

wpływu 
Interesariusz 

Część dokumentu, do którego 

odnosi się uwaga Treść uwagi Uzasadnienie wnioskodawcy Rozstrzygnięcie/stanowisko gminy 

28.02.2022 Fundacja 

im. Generała 

Pułaskiego 

Str. 60, cel oper. 3.3, pkt 3.3.1 W nawiasie, oprócz wymienionych 

zabytków, należy wpisać CERKWIE. 

Cerkwie łemkowskie są 

najważniejszymi zabytkami gminy 

Krempna. 

Uwaga uwzględniona. Dopisano cerkwie. 

  Str. 60, cel oper. 3.3, pkt 3.3.5 We wskaźnikach oceny należy 

zmienić „liczba dzieci” na „liczba 

osób”. 

Mamy „Rozwój edukacji (…) dla 

każdego pokolenia mieszk.” 

Uwaga uwzględniona. Wskaźnik 

zmodyfikowany, aby pokazywał liczbę 

osób, w tym dzieci. 

15.03.2022 Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie - 

Regionalny Zarząd 

Gospodarki 

Wodnej 

w Rzeszowie 

(formularz z 

uwagami) 

WNIOSKI Z DIAGNOZY 

SPOŁECZNEJ, GOSPODARCZEJ 

I PRZESTRZENNEJ GMINY 

KREMPNA, str. 6: 

„Niezależnie od kwestii 

zaprogramowania rozwoju gminy 

Krempna w oparciu o szeroko 

pojętą aktywność turystyczną  

i rekreacyjną, nadchodząca 

dekada stawia przed samorządem 

gminnym szereg wyzwań  

w kluczowych dziedzinach,  

w których już obecnie sytuacja 

staje się alarmująca. 

Najpoważniejszą z nich jest 

demografia z ciągłym ubytkiem 

ludności, powodowanym głównie 

migracjami. Wiąże się z nią 

bezpośrednio pogarszająca się 

dostępność do usług publicznych 

(niedobór pracowników, 

nieopłacalność prowadzenia 

działalności) oraz brak 

atrakcyjnych, dobrze płatnych 

miejsc pracy” 

„Niezależnie od kwestii 

zaprogramowania rozwoju gminy 

Krempna w oparciu o szeroko 

pojętą aktywność turystyczną  

i rekreacyjną, nadchodząca dekada 

stawia przed samorządem 

gminnym szereg wyzwań  

w kluczowych dziedzinach,  

w których już obecnie sytuacja 

staje się alarmująca. 

Najpoważniejszą z nich jest 

demografia z ciągłym ubytkiem 

ludności, powodowanym głównie 

migracjami. Wiąże się z nią 

bezpośrednio pogarszająca się 

dostępność do usług publicznych 

(niedobór pracowników, 

nieopłacalność prowadzenia 

działalności) oraz brak 

atrakcyjnych, dobrze płatnych 

miejsc pracy. Powstanie zbiornika 

Kąty – Myscowa, umożliwi 

odblokowanie długotrwałego 

stanu zawieszenia projektu na 

etapie koncepcji i tym samym 

umożliwi poprawę warunków 

życia mieszkańców miejscowości 

Powstanie zbiornika Kąty – 

Myscowa, umożliwi 

odblokowanie długotrwałego 

stanu zawieszenia projektu na 

etapie koncepcji i tym samym 

umożliwi poprawę warunków 

życia mieszkańców miejscowości 

Kąty i Myscowa w związku 

z umożliwieniem rozwoju 

gospodarczego, m.in. umożliwi 

utworzenie czasowych miejsc 

pracy w trakcie realizacji zbiornika 

oraz powstanie nowych miejsc 

pracy po zakończeniu budowy 

zbiornika. 

Uwaga częściowo uwzględniona. 

Dokonano korekty brzmienia zapisu, 

uwzględniając myśl zawartą w uwadze. 

Nowe brzmienie całego fragmentu: 

„Niezależnie od kwestii 

zaprogramowania rozwoju gminy 

Krempna w oparciu o szeroko pojętą 

aktywność turystyczną i rekreacyjną, 

nadchodząca dekada stawia przed 

samorządem gminnym szereg wyzwań w 

kluczowych dziedzinach, w których już 

obecnie sytuacja staje się alarmująca. 

Najpoważniejszą z nich jest demografia 

z ciągłym ubytkiem ludności, 

powodowanym głównie migracjami. 

Wiąże się z nią bezpośrednio 

pogarszająca się dostępność do usług 

publicznych (niedobór pracowników, 

nieopłacalność prowadzenia 

działalności) oraz brak atrakcyjnych, 

dobrze płatnych miejsc pracy. Nie na 

wszystkie kwestie samorząd gminny 

posiada bezpośredni wpływ, konieczne 

będzie jednak podejmowanie prób 

rozwiązywania lub chociaż łagodzenia 

tych problemów. Pewne szanse w tym 

zakresie otwierają czynniki zewnętrzne, 
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Kąty i Myscowa w związku 

z umożliwieniem rozwoju 

gospodarczego, m.in. umożliwi 

utworzenie czasowych miejsc 

pracy w trakcie realizacji 

zbiornika oraz powstanie nowych 

miejsc pracy po zakończeniu 

budowy zbiornika” 

na czele z dostępnością do funduszy 

zewnętrznych (w tym przeznaczonych na 

rozwój obszarów przygranicznych), 

poprawa dostępności komunikacyjnej 

poprzez budowę dróg szybkiego ruchu, 

inwestycje zewnętrzne, np. 

odblokowanie długotrwałego stanu 

zawieszenia i realizację projektu 

dotyczącego powstania zbiornika Kąty-

Myscowa, który zmieni sytuację 

społeczną, gospodarczą i przestrzenną 

gminy i jej otoczenia, czy zmiana 

zachowań społecznych, spowodowana 

pandemią COVID-19. 

  Strona 6 

Właśnie bezpośrednio z Wisłoką 

związana jest najważniejsza 

inwestycja, która w znaczącym 

stopniu może wpłynąć na sytuację 

społeczno-gospodarczą gminy, 

pod warunkiem jej zrealizowania. 

Rozległa dolina wsi Myscowa ma 

zostać zalana wodami zbiornika 

wodnego Kąty-Myscowa ( w 

Kątach ma znaleźć się zapora 

spiętrzająca wodę). 

Właśnie bezpośrednio z Wisłoką 

związana jest najważniejsza 

inwestycja, która w znaczącym 

stopniu może wpłynąć na sytuację 

społeczno-gospodarczą gminy, 

pod warunkiem jej zrealizowania. 

Rozległa dolina wsi Myscowa ma 

zostać zalana wodami zbiornika 

wodnego Kąty-Myscowa (w Kątach 

ma znaleźć się zapora spiętrzająca 

wodę). 

Celem inwestycji jest  wykonanie 

zbiornika wodnego Kąty-

Myscowa o pojemności ok. 65 mln 

m3 (w tym o rezerwie 

powodziowej ok. 19,5 mln m3)  na 

terenie gm. Nowy Żmigród 

i Krempna jest przeciwdziałanie 

skutkom suszy oraz poprawa 

ochrony przeciwpowodziowej. 

Zgodnie z wynikami symulacji 

zbiornik wodny Kąty-Myscowa 

jest w stanie zapewnić odpływ 

gwarantowany nawet 

Celem inwestycji jest wykonanie 

zbiornika wodnego Kąty-

Myscowa o pojemności ok. 65 mln 

m3 (w tym o rezerwie 

powodziowej ok. 19,5 mln m3)  na 

terenie gm. Nowy Żmigród i 

Krempna jest przeciwdziałanie 

skutkom suszy oraz poprawa 

ochrony przeciwpowodziowej.  

Zgodnie z wynikami symulacji 

zbiornik wodny Kąty-Myscowa 

jest w stanie zapewnić odpływ 

gwarantowany nawet 

w przypadku utrzymujących się 

przez okres pół roku przepływów 

niskich. 

Uwaga uwzględniona. Dodano wskazaną 

informację na temat zbiornika. 
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w przypadku utrzymujących się 

przez okres pół roku przepływów 

niskich.  

  WNIOSKI Z DIAGNOZY 

SPOŁECZNEJ, GOSPODARCZEJ 

I PRZESTRZENNEJ GMINY 

KREMPNA, str. 6 lit. a): 

„Obecnie prowadzone są wstępne 

prace koncepcyjne, 

poprzedzające budowę zbiornika 

– w dalszym 

ciągu nie ma jednak pewności, że 

wielokrotnie rozpoczynana 

inwestycja zostanie zrealizowana. 

Co więcej, już teraz budzi ona 

wiele konfliktów, mając zarówno 

swoich zwolenników, jak 

i przeciwników (także wśród 

mieszkańców jednostki). Brak też 

ostatecznych informacji co do 

kształtu 

funkcjonowania zbiornika, na 

czele z brakiem możliwości jego 

wykorzystania w celach 

rekreacyjnych” 

„Obecnie prowadzone są wstępne 

prace przedprojektowe 

i projektowe, finalizowane są 

prace związane z aktualizacji 

koncepcji rozwiązań technicznych 

koncepcyjne, poprzedzające 

budowę zbiornika – w dalszym 

ciągu nie ma jednak pewności, że 

wielokrotnie rozpoczynana 

inwestycja zostanie zrealizowana. 

Co więcej, już teraz budzi ona wiele 

konfliktów, mając zarówno swoich 

zwolenników, jak 

i przeciwników (także wśród 

mieszkańców jednostki). Brak też 

ostatecznych informacji co do 

kształtu funkcjonowania zbiornika, 

na czele z brakiem możliwości jego 

wykorzystania w celach 

rekreacyjnych.” 

Planowana inwestycja Budowa 

zbiornika Kąty-Myscowa 

popierana lub akceptowana jest 

m.in. przez środowiska 

samorządów lokalnych, Związek 

Gmin Dorzecza Wisłoki, a także 

(co wykazały rozmowy 

prowadzone przez PGW WP w 

2021 r.) przez część właścicieli 

nieruchomości objętych 

planowaną inwestycją. 

Uwaga uwzględniona. Zaktualizowano 

fragment w zakresie informacji 

o postępie prac. Jednocześnie samorząd 

lokalny zauważa, że inwestycja ma 

zarówno zwolenników, jak 

i przeciwników, nie tylko wśród 

przedstawicieli środowisk lokalnych, ale 

i zewnętrznych. 

  WNIOSKI Z DIAGNOZY 

SPOŁECZNEJ, GOSPODARCZEJ 

I PRZESTRZENNEJ GMINY 

KREMPNA, str. 7 Konsekwencje 

i wyzwania, tiret 8: 

„Konieczne staje się uzyskanie jak 

największej liczby informacji co do 

budowy zbiornika Kąty –

Myscowa. Pozostawienie 

inwestycji w sferze bliżej 

niesprecyzowanych planów 

i domysłów będzie mieć 

„Konieczne staje się uzyskanie jak 

największej liczby informacji co do 

budowy zbiornika Kąty –Myscowa. 

Pozostawienie inwestycji w sferze 

bliżej niesprecyzowanych planów 

i domysłów będzie mieć 

negatywny wpływ na rozwój 

jednostki – zapóźnienia 

inwestycyjne w Myscowej 

widoczne są już obecnie, 

dodatkowo pogłębia się frustracja 

mieszkańców, niepewnych co do 

Powstanie zbiornika Kąty – 

Myscowa, umożliwi 

odblokowanie długotrwałego 

stanu zawieszenia projektu na 

etapie koncepcji i tym samym 

umożliwi poprawę warunków 

życia mieszkańców miejscowości 

Kąty i Myscowa w związku 

z umożliwieniem rozwoju 

gospodarczego, m.in. umożliwi 

utworzenie czasowych miejsc 

pracy w trakcie realizacji zbiornika 

Uwaga uwzględniona. Finalne brzmienie 

nowego fragmentu: „Aktualnie widoczna 

jest intensyfikacja prac 

przygotowawczych. Rozpoczęcie budowy 

i powstanie zbiornika Kąty – Myscowa 

pozwoli na odblokowanie długotrwałego 

stanu zawieszenia projektu na etapie 

koncepcji oraz zmieni sytuację społeczną, 

gospodarczą i przestrzenną gminy i jej 

otoczenia. Wśród pozytywnych 

konsekwencji inwestycji można wskazać 

m.in. pobudzenie rozwoju 
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negatywny wpływ na rozwój 

jednostki – zapóźnienia 

inwestycyjne w Myscowej 

widoczne są już obecnie, 

dodatkowo pogłębia się frustracja 

mieszkańców, niepewnych co do 

dalszego rozwoju tego terenu”. 

dalszego rozwoju tego terenu. 

Powstanie zbiornika Kąty – 

Myscowa, umożliwi 

odblokowanie długotrwałego 

stanu zawieszenia projektu na 

etapie koncepcji i tym samym 

umożliwi poprawę warunków 

życia mieszkańców miejscowości 

Kąty i Myscowa w związku 

z umożliwieniem rozwoju 

gospodarczego, m.in. umożliwi 

utworzenie czasowych miejsc 

pracy w trakcie realizacji 

zbiornika oraz powstanie nowych 

miejsc pracy po zakończeniu 

budowy zbiornika.” 

oraz powstanie nowych miejsc 

pracy po zakończeniu budowy 

zbiornika.” 

gospodarczego, np. umożliwienie 

utworzenia czasowych miejsc pracy 

w trakcie realizacji zbiornika oraz 

powstanie nowych po zakończeniu 

budowy”. 

  WNIOSKI Z DIAGNOZY 

SPOŁECZNEJ, GOSPODARCZEJ 

I PRZESTRZENNEJ GMINY 

KREMPNA, Lit b) Sytuacja 

demograficzna str 9 :  

Konsekwencje i wyzwania, tiret 4:  

Możliwości gminy Krempna w 

zakresie podnoszenia 

atrakcyjności osadniczej wydają 

się być niewielkie. Jak wskazują 

dane, w skali powiatu jasielskiego 

kluczową kwestią w wyborze 

miejsca na osiedlenie się jest 

odległość od Jasła oraz 

dostępność do atrakcyjnych 

miejsc pracy. W obydwu 

przypadkach gmina Krempna 

przegrywa z pozostałymi gminami 

powiatu 

Możliwości gminy Krempna 

w zakresie podnoszenia 

atrakcyjności osadniczej wydają się 

być niewielkie. Jak wskazują dane, 

w skali powiatu jasielskiego 

kluczową kwestią w wyborze 

miejsca na osiedlenie się jest 

odległość od Jasła oraz dostępność 

do atrakcyjnych miejsc pracy. 

W obydwu przypadkach gmina 

Krempna przegrywa z pozostałymi 

gminami powiatu. Powstanie 

zbiornika Kąty – Myscowa, 

umożliwi odblokowanie 

długotrwałego stanu zawieszenia 

projektu na etapie koncepcji i tym 

samym umożliwi poprawę 

warunków życia mieszkańców 

miejscowości Kąty i Myscowa 

w związku z umożliwieniem 

rozwoju gospodarczego, m.in. 

umożliwi utworzenie czasowych 

Powstanie zbiornika Kąty – 

Myscowa, umożliwi 

odblokowanie długotrwałego 

stanu zawieszenia projektu na 

etapie koncepcji i tym samym 

umożliwi poprawę warunków 

życia mieszkańców miejscowości 

Kąty i Myscowa w związku 

z umożliwieniem rozwoju 

gospodarczego, m.in. umożliwi 

utworzenie czasowych miejsc 

pracy w trakcie realizacji zbiornika 

oraz powstanie nowych miejsc 

pracy po zakończeniu budowy 

zbiornika.” 

Uwaga uwzględniona. Ze względu na 

powielenie się informacji, finalnie 

zawarto następujący zapis: „Pewną 

zmianę w tym zakresie może 

spowodować inwestycja w postaci 

zbiornika Kąty – Myscowa, która 

w trakcie budowy i po jej zakończeniu 

wykreuje nowe miejsca pracy na terenie 

gminy”. 
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miejsc pracy w trakcie realizacji 

zbiornika oraz powstanie nowych 

miejsc pracy po zakończeniu 

budowy zbiornika.” 

  WNIOSKI Z DIAGNOZY 

SPOŁECZNEJ, GOSPODARCZEJ 

I PRZESTRZENNEJ GMINY 

KREMPNA, Lit d) str. 12 

Rozbudowa obydwu sieci 

w przypadku gminy Krempna jest 

znacząco utrudniona, nie tylko ze 

względu na charakter zabudowy, 

ale i niewielką liczbę mieszkańców 

(ryzyko nieopłacalności 

inwestycji) oraz niepewność co do 

budowy zbiornika Kąty-Myscowa. 

Rozbudowa obydwu sieci w 

przypadku gminy Krempna jest 

znacząco utrudniona, nie tylko ze 

względu na charakter zabudowy, 

ale i niewielką liczbę mieszkańców 

(ryzyko nieopłacalności inwestycji) 

oraz niepewność co do budowy 

zbiornika Kąty-Myscowa. Celem 

inwestycji jest  wykonanie 

zbiornika wodnego Kąty-

Myscowa o pojemności ok. 65 mln 

m3 (w tym o rezerwie 

powodziowej ok. 19,5 mln m3)  na 

terenie gm. Nowy Żmigród 

i Krempna jest przeciwdziałanie 

skutkom suszy oraz poprawa 

ochrony przeciwpowodziowej.  

Zgodnie z wynikami symulacji 

zbiornik wodny Kąty-Myscowa 

jest w stanie zapewnić odpływ 

gwarantowany nawet 

w przypadku utrzymujących się 

przez okres pół roku przepływów 

niskich. 

Zgodnie z wynikami symulacji 

zbiornik wodny Kąty-Myscowa 

jest w stanie zapewnić odpływ 

gwarantowany nawet w 

przypadku utrzymujących się 

przez okres pół roku przepływów 

niskich. 

Uwaga uwzględniona. Ze względu na 

powielenie się informacji, finalnie 

zawarto następujący zapis: „Rozbudowa 

obydwu sieci w przypadku gminy 

Krempna jest znacząco utrudniona, nie 

tylko ze względu na charakter zabudowy, 

ale i niewielką liczbę mieszkańców 

(ryzyko nieopłacalności inwestycji). Na 

terenie gminy planowany jest zbiornik 

wodny Kąty-Myscowa, który ma 

przyczynić się do ochrony 

przeciwpowodziowej dorzecza Wisłoki, 

a jednocześnie stanowić rezerwuar wody 

dla mieszkańców tej części Podkarpacia. 

Jego planowana pojemność to ok. 65 mln 

m3. Ma zapewnić odpływ gwarantowany 

nawet w przypadku utrzymujących się 

przez okres pół roku przepływów 

niskich”. 

  WNIOSKI Z DIAGNOZY 

SPOŁECZNEJ, GOSPODARCZEJ 

I PRZESTRZENNEJ GMINY 

KREMPNA, Lit f) str. 15 

Konsekwencje i wyzwania 

Przy obecnym, nieznacznym 

ruchu w budownictwie 

jednorodzinnym brak 

miejscowych planów 

zagospodarowania 

Przy obecnym, nieznacznym ruchu 

w budownictwie jednorodzinnym 

brak miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego 

nie stanowi większej bariery. Jego 

opracowanie może jednak jest 

okazać się niezbędne w przypadku 

realizacji inwestycji Budowa 

zbiornika wodnego Kąty-

Myscowa celem umożliwienia 

Opracowanie MPZP umożliwi 

korzystniejsze warunki wydania 

nieruchomości przez właścicieli 

nieruchomości objętych 

wykupem w związku z realizacją 

inwestycji Budowa zbiornika 

wodnego Kąty-Myscowa  

Uwaga uwzględniona. Finalne brzmienie: 

„Jego opracowanie może jednak okazać 

się niezbędne w przypadku realizacji 

inwestycji w zakresie budowa zbiornika 

wodnego Kąty-Myscowa, a także wzrostu 

popularności turystycznej jednostki”. 
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przestrzennego nie stanowi 

większej bariery. Jego 

opracowanie może jednak okazać 

się niezbędne w przypadku 

wzrostu popularności 

turystycznej jednostki. Już 

obecnie obserwowany jest 

zwiększony popyt na działki, 

wykorzystywane do celów 

rekreacyjnych (domy letniskowe) 

– posiadanie MPZP pozwoli 

ograniczyć ryzyko chaotycznej, 

niewpasowanej w charakter 

jednostki zabudowy. 

lokowania zabudowy 

mieszkaniowej przez właścicieli 

nieruchomości objętych wykupem 

w związku z  tą inwestycją a także 

w związku z wzrostemu 

popularności turystycznej 

jednostki. Już obecnie 

obserwowany jest zwiększony 

popyt na działki, wykorzystywane 

do celów rekreacyjnych (domy 

letniskowe) – posiadanie MPZP 

pozwoli ograniczyć ryzyko 

chaotycznej, niewpasowanej 

w charakter jednostki zabudowy.  

  Analiza strategiczna SWOT str 23 

zagrożenia tiret 3: 

Daleko idące przeobrażenia 

społeczne i przestrzenne 

(przesiedlenia z możliwością 

przeniesienia się na stałe poza 

teren gminy, bezpowrotna utrata 

cennej przyrodniczo  i kulturowo 

obszaru doliny Myscowej) 

wskutek ewentualnej budowy 

zbiornika Kąty-Myscowa oraz 

ograniczenie jego potencjału 

wskutek pozbawienia go funkcji 

rekreacyjnej – bariera rozwojowa 

dla usług turystycznych 

i okołoturystycznych. 

Daleko idące przeobrażenia 

społeczne i przestrzenne 

(przesiedlenia z możliwością 

przeniesienia się na stałe poza 

teren gminy, bezpowrotna utrata 

cennej przyrodniczo  i kulturowo 

obszaru doliny Myscowej) wskutek 

ewentualnej budowy zbiornika 

Kąty-Myscowa oraz ograniczenie 

jego potencjału wskutek 

pozbawienia go funkcji 

rekreacyjnej – bariera rozwojowa 

dla usług turystycznych 

i okołoturystycznych 

Podkreślić należy, że zapora 

powstanie wraz z zbiornikiem 

tylko i wyłącznie na terenie 

obrębu Kąty i to w jego niewielkiej 

części. Powierzchnia zajęta pod 

zbiornik stanowi bardzo mały 

odsetek całej powierzchni gminy. 

W związku z powyższym, 

kategoryczne stwierdzenia 

o przeobrażeniu sytuacji 

społecznej, i przestrzennej jest 

przerysowane i nie znajduje 

żadnego uzasadnienia 

merytorycznego.   

Powstanie zbiornika Kąty – 

Myscowa, umożliwi 

odblokowanie długotrwałego 

stanu zawieszenia projektu na 

etapie koncepcji i tym samym 

umożliwi poprawę warunków 

życia mieszkańców miejscowości 

Kąty i Myscowa w związku 

z umożliwieniem rozwoju 

gospodarczego, m.in. umożliwi 

Uwaga częściowo uwzględniona. Analiza 

SWOT jest analizą strategiczną. Jej wyniki 

zależą m.in. od składu zaangażowanego 

zespołu, a także czasu realizacji. Zawarta 

w dokumencie strategii analiza jest 

wynikiem pracy zespołu składającego się 

z przedstawicieli wspólnoty lokalnej, 

dlatego wskazany czynnik nie zostanie 

usunięty (tym bardziej, że jest opisany 

jako potencjalne zagrożenie, a nie 

rzeczywista słaba strona). Jednocześnie 

uwzględniając myśl zawartą w uwadze, 

zdecydowano o modyfikacji jego 

brzmienia. Finalne brzmienie czynnika: 

„Przeobrażenia społeczne i przestrzenne 

północno-wschodniej części gminy 

(przesiedlenia z możliwością 

przeniesienia się na stałe poza teren 

gminy, utrata cennej przyrodniczo 

i kulturowo obszaru doliny Myscowej) 

wskutek ewentualnej budowy zbiornika 

Kąty-Myscowa oraz ograniczenie jego 

potencjału wskutek pozbawienia go 

funkcji rekreacyjnej”. 
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utworzenie czasowych miejsc 

pracy w trakcie realizacji zbiornika 

oraz powstanie nowych miejsc 

pracy po zakończeniu budowy 

zbiornika. 

  Rozmieszczenie planowanych 

inwestycji i planowane zmiany w 

przestrzeni gminy, tiret 5, str. 74 

„szeroko wspierające rozwój 

branży wypoczynkowej 

i turystycznej, obejmujące m.in. 

powiększenie bazy noclegowej, 

organizację nowych szlaków 

sportowo-rekreacyjnych (w tym 

dookoła planowanego zbiornika 

Kąty-Myscowa) i edukacyjnych, 

zagospodarowanie boiska 

w Kotani i terenu wokół zbiornika 

wodnego w Krempnej, 

utworzenie Muzeum Pamięci 

Historycznej i punktu informacji 

turystycznej, punktu widokowego 

na górze Kamień czy – w 

perspektywie podjęcia 

współpracy z właściwym 

ministerstwem – budowę kolejki 

krzesełkowej na szczyt góry 

Wysokie. „ 

szeroko wspierające rozwój branży 

wypoczynkowej i turystycznej, 

obejmujące m.in. powiększenie 

bazy noclegowej, organizację 

nowych szlaków sportowo-

rekreacyjnych (w tym dookoła 

planowanego zbiornika Kąty-

Myscowa) i edukacyjnych, 

zagospodarowanie boiska w Kotani 

i terenu wokół zbiornika wodnego 

w Krempnej, utworzenie Muzeum 

Pamięci Historycznej i punktu 

informacji turystycznej, punktu 

widokowego na górze Kamień czy 

– w perspektywie podjęcia 

współpracy z właściwym 

ministerstwem – budowę kolejki 

krzesełkowej na szczyt góry 

Wysokie. „ 

W chwili obecnej nie można 

jednoznacznie wskazać czy będzie 

możliwość przeznaczenia 

terenów wokół zbiornika na szlaki 

sportowo rekreacyjne. 

Uwaga częściowo uwzględniona. Gmina 

jest świadoma tego, że jest przesądzona 

rekreacyjno-sportowa funkcja terenów 

wokół zbiornika, jednak pozostaje to 

w jej interesie, jak również mieszkańców, 

którzy mogliby czerpać zyski z turystyki. 

Jednocześnie uwzględniając myśl 

zawartą w uwadze, zdecydowano 

o modyfikacji zapisu – zamiast 

stwierdzenia „wokół planowanego 

zbiornika” zapisano „w otoczeniu 

planowanego zbiornika”. 

  Strona 88 

3. Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa 

Podkarpackiego - Perspektywa 

2030:  

Tabela 7. Umiejscowienie gminy 

Krempna w obszarach 

funkcjonalnych województwa 

podkarpackiego 

Budowa małych zbiorników 

wodnych celem zwiększenia 

zdolności retencyjnej terenów 

górskich.  

Budowa zbiornika wodnego Kąty-

Myscowa celem zwiększenia 

zdolności retencyjnej terenów 

górskich 

Proszę o doprecyzowanie, iż 

chodzi o budowę zbiornika Kąty-

Myscowa  

Uwaga nieuwzględniona. Zasady 

i warunki zagospodarowania dla 

Górskiego Obszaru Funkcjonalnego 

wynikają wprost z przytoczonego 

dokumentu, tj. Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa 

Podkarpackiego - Perspektywa 2030 (str. 

152). Gmina jedynie przytacza te 

zapisy/ustalenia samorządu 
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Pkt 2 Ponadregionalne 

Górski Obszar Funkcjonalny, tiret 

11 

„budowa małych zbiorników 

wodnych celem zwiększenia 

zdolności retencyjnej terenów 

górskich.” 

regionalnego, zgodnie z wymaganiami 

ustawowymi i dobrą praktyką. 

18.03.2022 Magurski Park 

Narodowy 

Str. 74 

Rozmieszczenie planowanych 

inwestycji i planowane zmiany 

w przestrzeni gminy 

ostatni podpunkt: 

szeroko wspierające rozwój 

branży wypoczynkowej 

i turystycznej, obejmujące m.in. 

powiększenie bazy noclegowej, 

organizację nowych szlaków 

sportowo-rekreacyjnych (w tym 

dookoła planowanego zbiornika 

Kąty-Myscowa) i edukacyjnych, 

zagospodarowanie boiska 

w Kotani i terenu wokół zbiornika 

wodnego w Krempnej, 

utworzenie Muzeum Pamięci 

Historycznej i punktu informacji 

turystycznej, punktu widokowego 

na górze Kamień czy – 

w perspektywie podjęcia 

współpracy z właściwym 

ministerstwem – budowę kolejki 

krzesełkowej na szczyt góry 

Wysokie. 

Zmiana na: 

punktu widokowego na górze 

Kamień lub na górze Kolanin 

Nie została ustalona konkretna 

lokalizacja punktu widokowego. 

Są rozpatrywane dwie 

możliwości: budowa punktu 

widokowego na górze Kamień lub 

na górze Kolanin. W związku z tym 

zasadne jest wpisanie obydwu 

możliwości, które zostaną 

zweryfikowane i ostatecznie 

zostanie podjęta decyzja gdzie 

dany punkt widokowy będzie 

wybudowany. 

Uwaga uwzględniona. Dokonano 

korekty. 

  Str. 75 

Rysunek 9. Schematyczne 

rozmieszczenie zamierzeń 

inwestycyjnych dla gminy 

Krempna do 2030 roku 

Zmiana na: 

Budowa punktu widokowego na 

górze Kamień lub na górze Kolanin 

Uwaga uwzględniona. Dokonano korekty 

rysunku. 
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Zmiana w legendzie odnośnie: 

budowa punktu widokowego na 

górze Kamień 

  Str. 108 

Tabela 11. Inwestycje kluczowe 

wraz z szacowanymi kosztami 

Pkt. 11 tabeli 

Budowa kolejki krzesełkowej na 

szczyt Wysokie (o dł. 1 km) oraz 

punktu widokowego na górze 

Kamień 

Zmiana na: 

punktu widokowego na górze 

Kamień lub na górze Kolanin 

Uwaga uwzględniona. Dokonano 

korekty. 

22.03.2022 Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie - 

Regionalny Zarząd 

Gospodarki 

Wodnej 

w Rzeszowie 

(pismo) 

„(…) Zgodnie z art. 166 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. 2021, poz. 2233 z późn. 

zm.), w celu zapewnienia ochrony ludności i mienia przed powodzią, m.in. w strategii rozwoju gminy 

uwzględnia się tzw. Obszary szczególnego zagrożenia powodzią. W przedłożonym projekcie strategii 

umieszczono mapy zagrożenia powodziowego przedstawiając obszary szczególnego zagrożenia powodzią dla 

których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1% oraz prawdopodobieństwo 

wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10%, a także zawarto odpowiednie zapisy dotyczące obszarów 

szczególnego zagrożenia powodzią, o których jest mowa w art. 16 pkt. 34 ustawy Prawo wodne oraz  

o ograniczeniach w zagospodarowaniu tych obszarów, wynikające z ww. ustawy. 

Ponadto w przedłożonej do zaopiniowania strategii odniesiono się do strategicznego dokumentu służącego 

właściwemu zarządzaniu ryzykiem tj. Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym. 

Zgodnie z aktualizacją PZRP na terenie gminy Krempna ujęta została następująca inwestycja: „Budowa 

zbiornika wodnego Kąty-Myscowa na rzece Wisłoce”.  

W projekcie strategii odniesiono się do Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy oraz wymieniono proponowane 

działania minimalizujące skutki suszy w odniesieniu do obszaru gminy Krempna. 

(…) 

Jednocześnie informujemy, że odrębnie przesłane przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie uwagi zamieszczone na 

formularzu zgłaszania uwag do projektu strategii rozwoju gminy Krempna do 2030 roku należy uwzględnić w 

przedmiotowym projekcie strategii oraz uzgodnić z tutejszym Zarządem”. 

Gmina odnotowuje pozytywną opinię 

przesłaną przez Dyrektora Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie. 

Uwagi przedstawione na wspomnianym 

w opinii formularzu zostały osobno 

uwzględnione w tabeli, przeanalizowane 

i ewentualnie uwzględnione 

w poprawionym projekcie strategii. 

Jednocześnie gmina zwraca uwagę, że 

właściwy dyrektor regionalnego zarządu 

gospodarki wodnej Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

jest jednym z pomiotów konsultacji 

wymienionych w art. 6 ust. 3 ustawy 

z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju 

i przysługują mu takie sama prawa 

i obowiązki, co pozostałym podmiotom. 

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla 

przedstawicieli władz lokalnych, ale 

zgłoszone opinie, propozycje i uwagi są 

analizowane przez zespół pracujący nad 

strategią rozwoju gminy, w tym władze 

lokalne, pod kątem ich realności, 
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możliwości i kompetencji realizacyjnych, 

dobra publicznego, zdiagnozowanych 

problemów, potrzeb i oczekiwań 

społecznych. Gmina, zgodnie z art. 6 ust. 

6 ww. ustawy, przygotowuje (niniejsze) 

sprawozdanie z przebiegu i wyników 

konsultacji, zawierające w szczególności 

ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag 

wraz z uzasadnieniem oraz zamieszcza je 

na swojej stronie internetowej. Na tym 

procedura opiniowania formalnie się 

kończy. 

10.03.2022 Zarząd 

Województwa 

Podkarpackiego 

(…) Należy zwrócić uwagę na ujęcie w zapisach kierunkowych oraz w modelu funkcjonalno-przestrzennym 

budowy projektowanego zbiornika wodnego Kąty-Myscowa na rzece Wisłoka, który wpłynie na 

uwarunkowania środowiskowe, gospodarcze i przestrzenne obszaru. Stąd też, rekomenduje się rozważenie 

wprowadzenia do planowanych kierunków działań zapisów tj.: uczestnictwo w pracach koncepcyjnych 

dotyczących ww. zbiornika czy aktualizacja dokumentów planistycznych. Ponadto zwraca się uwagę na 

zachowanie spójności map modelu funkcjonalno-przestrzennego w tym zakresie. W przedłożonym projekcie 

SRG zbiornik Kąty-Myscowa został przedstawiony na Rysunku 6. Podstawowe elementy środowiskowe 

struktury przestrzennej gminy Krempna a nie został uwzględniony na Rysunku 9. Schematyczne 

rozmieszczenie zamierzeń inwestycyjnych dla gminy Krempna do 2030 roku. 

W rozdziale Ramy finansowe i potencjalne źródła finansowania SRG (str. 105) rekomenduje się 

zweryfikowanie źródeł środków finansowych kierowanych do województwa podkarpackiego w tym gminy 

Krempna, np.: Fundusze Europejskie na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) stanowiące pomoc 

w transformacji dla regionów górniczych, do których nie należy województwo podkarpackie (…). 

Uwagi uwzględnione. 

Uwzględniono nowy kierunek działania 

dotyczący uczestnictwa gminy w pracach 

dotyczących zbiornika wodnego Kąty-

Myscowa na rzece Wisłoka. Jednocześnie 

trzeba wskazać, że strategia przewiduje 

kierunek działania 3.4.1. Porządkowanie 

polityki planistycznej przy aktywnym 

wykorzystaniu narzędzi planowania 

przestrzennego. 

Uwzględniono plany inwestycyjne 

dotyczące zbiornika w ramach Rysunku 9. 

W strategii w rozdziale Ramy finansowe 

i potencjalne źródła finansowania 

zaznaczono, że Fundusze Europejskie na 

rzecz Sprawiedliwej Transformacji 

stanowiącą pomoc w transformacji dla 

regionów górniczych, do których nie 

należy województwo podkarpackie. 
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Tabela 2. Podsumowanie spotkania konsultacyjnego. 

Tytuł/temat 

spotkania 

Spotkanie konsultacyjne w ramach konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy 

Krempna do 2030 roku 

Data i miejsce 

spotkania 
10 marca 2022 r. (czwartek), godz. 10:00, spotkanie zdalne z wykorzystaniem aplikacji Zoom 

Uczestnicy/ki 

 Mieszkańcy i inni interesariusze, którzy odpowiedzieli na otwarte zaproszenie i zgłosili chęć 

swojego uczestnictwa w spotkaniu (2 osoby reprezentujące Państwowe Gospodarstwo 

Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz 1 osoba 

ze współpracującej agencji marketingowej), 

 Przedstawicielka gminy, 

 Moderatorzy (2 osoby z FRDL MISTiA). 

Łącznie 6 osób. 

Cele 

1) Zapoznanie uczestników spotkania z zapisami projektu Strategii Rozwoju Gminy Krempna 

do 2030 roku, 

2) Zagwarantowanie wszystkim interesariuszom możliwości wypowiedzenia się 

w przedmiotowej sprawie, 

3) Wprowadzenie ewentualnych zmian do projektu Strategii Rozwoju Gminy Krempna do 

2030 roku, adekwatnych do oczekiwań mieszkańców i pozostałych interesariuszy, 

4) Zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu finalnej wersji dokumentu Strategii 

Rozwoju Gminy Krempna do 2030 roku. 

Program spotkania 

 Wprowadzenie, krótka prezentacja dotycząca projektu Strategii Rozwoju Gminy Krempna 

do 2030 roku, 

 Dyskusja na temat projektu Strategii Rozwoju Gminy Krempna do 2030 roku - możliwość 

zgłaszania uwag i dyskusji z ekspertami oraz przedstawicielami władz gminy, 

 Podsumowanie dyskusji. 

Przebieg i ustalenia 

Spotkanie konsultacyjne podzielono na 2 części. 

W pierwszej części zaprezentowano uczestnikom spotkania treść dokumentu - ze szczególnym 

uwzględnieniem przyjętych celów, planowanych kierunków działań oraz kwestii 

przestrzennych. W części tej przedstawiono prezentację PowerPoint zawierającą najistotniejsze 

informacje o strategii. Informacje te przekazał w imieniu całego zespołu zaangażowanego 

ekspert samorządowy reprezentujący FRDL MISTiA, pełniący rolę głównego moderatora 

spotkania. 

Po przedstawieniu projektu strategii, w drugiej części oddano głos uczestnikom spotkania, 

prosząc o wnoszenie uwag do dokumentu w trakcie samego spotkania, jak i poza nim, zgodnie 

z procedurą konsultacji. Głos zabrała przedstawicielka Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - Kierownik Jednostki 

Realizującej Projekt dotyczący budowy zbiornika Kąty-Myscowa na Wisłoce. Na wstępie 

zakomunikowała, że instytucja przedstawi wszystkie swoje uwagi na piśmie, przesyłając 

w niedługim czasie stosowny formularz. Następnie zaznaczyła, że głównym celem inwestycji jest 

przeciwdziałanie skutkom suchy i poprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Wskazała, że 

budowa zbiornika Kąty-Myscowa popierana lub akceptowana jest m.in. przez środowiska 

samorządów lokalnych, Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, a także część właścicieli nieruchomości 

objętych planowaną inwestycją. Poinformowała, że trwają prace przedprojektowe i projektowe, 

a instytucja przekaże gminie wszelkie aktualne informacje oraz mapę obrazującą zakres prac. 

Podkreśliła też, że planowana przez Wody Polskie inwestycja ma w założeniu również charakter 
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prorozwojowy - umożliwi utworzenie czasowych miejsc pracy w trakcie realizacji zbiornika oraz 

powstanie nowych miejsc pracy po zakończeniu budowy, za sprawą planowanego zbiornika 

pojawi też się szansa na dalsze podniesienie potencjału turystycznego jednostki, nawet jeśli 

funkcja rekreacyjna na zbiorniku miałaby zostać ograniczona do minimum. Dodała, że Wody 

Polskie liczą na współpracę gminy, w tym opracowanie planów miejscowych uwzględniających 

zbiornik. Na koniec poinformowała, że instytucja podpisała umowę z wyspecjalizowaną agencją 

marketingowa, której przedstawiciel również uczestniczy w spotkaniu, powstał dedykowany 

punkt informacyjny itp., aby usprawnić i zwiększyć efektywność komunikacji. Prowadzący 

podziękował za wszystkie uwagi i wskazał, że gmina będzie czekała na ich przesłanie na 

dedykowanym formularzu. Eksperci zaangażowani do opracowania strategii oraz 

przedstawiciele gminy dokonają wtedy ich pełnej analizy i zdecydują o ewentualnym wdrożeniu 

poprawek w projekcie strategii. Zapewnił, że wszystkim zależy na jak najlepszej jakości 

dokumentu oraz dobrej współpracy na przyszłość. Na koniec poinformował krótko 

o harmonogramie dalszych prac nad dokumentem i na tym spotkanie konsultacyjne zostało 

zakończone. 
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Załącznik do sprawozdania: 

1) Projekt Strategii Rozwoju Gminy Krempna do 2030 roku uwzględniający uwagi przekazane w toku 

konsultacji społecznych. 

 

Informacja dodatkowa: 

W związku z nowymi uregulowaniami wynikającymi ze zmiany ustawy o samorządzie gminnym, wystąpiono 

do Zarządu Województwa Podkarpackiego o wydanie opinii do projektu Strategii Rozwoju Gminy Krempna do 

2030 roku w zakresie sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji dotyczących kształtowania i prowadzenia 

polityki przestrzennej w województwie określonych w Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030. 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie podjął w dniu 8 marca 2022 r. uchwałę nr 364/7322/22 

w sprawie zaopiniowania Projektu Strategii Rozwoju Gminy Krempna do 2030 roku. Opinia była pozytywna. 

Jednocześnie Zarząd przedstawił swoje rekomendacja zmian i uzupełnień, które zostały uwzględnione w tabeli 

nr 1.  

 

 

Z up. Wójta Gminy 

/-/ Katarzyna Maciejczyk  

Zastępca Wójta 

Na oryginale znajduje się właściwy podpis 

  

 


