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1. Podstawa prawna
Konsultacje prowadzono na podstawie Uchwały nr XXIX/264/2021 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 15 marca
2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Radłów na lata 2021-2030 oraz
określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji,
a także Zarządzenia Nr 185.2021 Burmistrza Radłowa z dnia 6 września 2021 r. w sprawie konsultacji
społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Radłów na lata 2021-2030.
2. Przedmiot konsultacji społecznych
Przedmiotem prowadzonych konsultacji społecznych był projekt Strategii Rozwoju Gminy Radłów na lata
2021-2030.
3. Podmiot konsultacji społecznych
Projekt Strategii Rozwoju Gminy Radłów na lata 2021-2030 podlegał konsultacjom w szczególności:
1) z mieszkańcami gminy Radłów,
2) z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie gminy
Radłów organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami,
3) z sąsiednimi gminami – Żabno, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Borzęcin i Szczurowa, a także z ich
związkami,
4) ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania "Kwartet na Przedgórzu",
5) ze Stowarzyszeniem Aglomeracja Tarnowska,
6) z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie.
4. Cel konsultacji społecznych
Celem konsultacji społecznych było zapoznanie mieszkańców z projektem Strategii Rozwoju Gminy Radłów na
lata 2021-2030 oraz poznanie opinii, zebranie uwag i propozycji zmian w zakresie projektu tegoż dokumentu.
5. Organizacja konsultacji społecznych, w tym terminy i wykorzystane formy konsultacji
Zarządzenia Nr 185.2021 Burmistrza Radłowa w sprawie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju
Gminy Radłów na lata 2021-2030 zostało wydane dnia 6 września 2021 r. Informacja o konsultacjach
zawierająca opis przedmiotu i celu konsultacji, informację o terminach i formach prowadzonych konsultacji,
w tym o terminie i sposobie przekazywania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Radłów na lata 2021-
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2030 oraz terminie i miejscu spotkań konsultacyjnych, wraz z dokumentacją dotycząca przedmiotu konsultacji,
była dostępna od dnia 6 września 2021 r.:
1) na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radłowie i w sołectwach,
2) na stronie internetowej gminy Radłów https://www.gminaradlow.pl/,
3) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radłowie https://bip.malopolska.pl/umradlow/.
Konsultacje były prowadzone w terminie od 6 września 2021 r. do 11 października 2021 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)-6);
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 Miejskiego w Radłowie, ul. Kolejowa 7, 33-130 Radłów, poprzez złożenie na
Dzienniku Podawczym,
b) pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Radłowie, ul. Kolejowa 7, 33-130 Radłów,
c) za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@gminaradlow.pl lub poprzez system ePUAP,
adres skrytki Urzędu Miejskiego w Radłowie /79r2b1ege2/skrytka;
3) spotkania publicznego – poprzez zaplanowanie dedykowanego spotkania konsultacyjnego w dniu 24
września 2021 r. (piątek) o godzinie 09:00. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu zgłaszały chęć
swojego uczestnictwa z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres sekretariat@gminaradlow.pl
w terminie do dnia 21 września 2021 r.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie i podsumowanie wyników konsultacji był Pan Wiesław Armatys,
Zastępca Burmistrza / Sekretarz Gminy, 14 678 20 44 lub 14 678 20 73 w. 15, email: armatys@gminaradlow.pl.
6. Przebieg i podsumowanie społecznych
W całym okresie trwania konsultacji mieszkańcy i inni interesariusze mieli możliwość zgłaszania uwag do
projektu Strategii Rozwoju Gminy Radłów na lata 2021-2030. W terminie do 11 października 2021 r. włącznie
wpłynęło tylko pismo z uwagami od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Szczegóły wraz rozstrzygnięciem i jego uzasadnieniem zawiera tabela
nr 1. Na spotkanie konsultacyjne nie wpłynęły zgłoszenia, dlatego spotkanie otwarto i ze względu na brak
uczestników zakończono.
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Tabela 1. Podsumowanie uwag zgłoszonych w toku konsultacji społecznych wraz ze stanowiskiem gminy/rozstrzygnięciem.

Data
wpływu
11.10.2021

Interesariusz
Państwowe
Gospodarstwo
Wodne
Wody
Polskie
Regionalny Zarząd
a)
Gospodarki
b)
Wodnej
c)
w Krakowie

Treść uwagi

Uzasadnienie wnioskodawcy

Zgodnie z art. 166 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne, w celu zapewnienia ochrony ludności i
mienia przed powodzią, m. in. w strategii rozwoju gminy uwzględnia się tzw. obszary
szczególnego zagrożenia powodzią, przez które w myśl art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca
2017r. Prawo wodne rozumie się:
obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1%,
obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10%,
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,
d) pas techniczny.
Obszary szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo wystąpienia
powodzi jest średnie i wynosi 1% oraz na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi
jest wysokie i wynosi 10%, przedstawione zostały na mapach zagrożenia powodziowego,
zgodnie z art. 169 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne. Obowiązujące
obecnie mapy jw. podane zostały do publicznej wiadomości w dniu 22.10.2020 r. i są dostępne
na Hydroportalu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Zwracamy uwagę, iż planowane zagospodarowanie terenów położonych w obszarach
szczególnego zagrożenia powodzią, zgodnie z art. 166 pkt. 10 ustawy Prawo wodne nie może
m. in. naruszać ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym, stanowić zagrożenie dla
ochrony zdrowia ludzi czy też utrudniać zarządzanie ryzykiem powodziowym.
Na podstawie ww. map zagrożenia powodziowego stwierdzono, że na terenie gminy Radłów
występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią w międzywalu rzeki Dunajec, na których
prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q1%) oraz
obszary szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo wystąpienia
powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q10%). Dodatkowo, zgodnie z art. 16 pkt 34 ppkt
c) ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne, obszary szczególnego zagrożenia powodzią,
obejmują także tereny pomiędzy brzegiem cieków: Kisielina i Zabawski Rów a wałem
przeciwpowodziowymi lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano wał
przeciwpowodziowy. Zgodnie z mapami zagrożenia powodziowego, na terenie gminy
występują również obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie
i wynosi 0,2% oraz obszary narażone na zalanie w przypadku całkowitego zniszczenia wałów
przeciwpowodziowych Dunajca (wyznaczone dla przepływu o prawdopodobieństwie
wystąpienia 1%).
W przedłożonym do zaopiniowania projekcie strategii informacja na temat obszarów
szczególnego zagrożenia powodzią od Dunajca wymaga doprecyzowania, poprzez wskazanie,
że obszary jw. dotyczą obszarów położonych w miedzywalu Dunajca i wynikają z zapisów art.
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16 pkt 34 ppkt c) ustawy Prawo wodne, jak również dotyczą obszarów, na których
prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi wynosi Q1% oraz obszarów, na których
prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi wynosi Q10%, a które przedstawione zostały na
mapach zagrożenia powodziowego.
Ponadto korekty wymaga zapis na stronie 78 – dotyczący zakazów na obszarach szczególnego
zagrożenia powodzią. Zapis ten jest już nieaktualny w związku ze zmianą ustawy Prawo wodne,
która nastąpiła w dniu 1 stycznia 2018 roku.
W rozdziale pn.: „Plany zarządzania ryzykiem powodziowym” zamieszczono Mapę 1,
przedstawiającą - zgodne z obowiązującymi mapami zagrożenia powodziowego - obszary
szczególnego zagrożenia powodzią od Dunajca o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi
Q10% oraz o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi Q1%, a także obszary, na których
prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi 0,2% oraz Mapę 2, na której
oprócz ww. obszarów zagrożonych powodzią przedstawione zostały również poprawnie
obszary narażone na zalanie w przypadku całkowitego zniszczenia wałów
przeciwpowodziowych (wyznaczone dla przepływu o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%).
Zdaniem tut. Zarządu tytuł Mapy 1 wymaga korekty, tak aby odpowiednio opisywał on
zawartość mapy. Ponadto w przypadku gdy Mapa 1 ma zawierać w tytule zwrot: „Międzywale
Dunajca…” – powinny być na niej zaznaczone również wały przeciwpowodziowe.
Korekty wymaga również część tekstowa opisująca obszary narażone na zalanie w przypadku
całkowitego zniszczenia wałów przeciwpowodziowych Dunajca (wyznaczone dla przepływu
o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%) i nawiązująca do Mapy 2 – w tekście błędnie
napisane jest, że: „Scenariusz ten ilustruje Mapa 2, przedstawiająca zasięg wody 500-letniej
(Q0,2%), który pokrywa się z zasięgiem wody 100-letniej (Q1%).”. Niezrozumiałe jest również
zdanie na stronie 78: „Dunajec obejmuje tereny potencjalnego zagrożenia powodzią”.
Zdaniem tut. Zarządu w przedłożonym projekcie powinna znaleźć się również informacja
o obszarach zagrożonych powodzią, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi
jest niskie i wynosi 0,2% (tym bardziej, że przedstawione zostały one na Mapach 1 i 2), jak
również informacja o obszarach szczególnego zagrożenia powodzią obejmujących obszary
między linią brzegu cieków: Kisielina i Zabawski Rów a wałem przeciwpowodziowym lub
naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano wał przeciwpowodziowy.
Dodatkowo zwracamy uwagę, iż w projekcie strategii informacje na temat obszarów
szczególnego zagrożenia powodzią, zawarte zostały w rozdziale zatytułowanym: „Plany
zarządzania ryzykiem powodziowym”. Zdaniem tut. Zarządu jeżeli w rozdziale jw.
zamieszczone byłyby wszystkie zagadnienia związane z zagrożeniem i ochroną
przeciwpowodziową wskazana jest zmiana tytułu np. na „Zagrożenie powodziowe oraz Plany
zarządzania ryzykiem powodziowym.”
Jednocześnie, z uwagi na art. 326 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U.
z 2021r., poz. 624 ze zm.), w strategii rozwoju gmin, uwzględnia się m.in. ustalenia
dokumentów planistycznych, o których mowa w art. 315 pkt 1-3 ww. ustawy tj. planów

4

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych
projektu Strategii Rozwoju Gminy Radłów na lata 2021-2030
zarządzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziałania skutkom suszy czy też planów
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.
Zgodnie z Planem Zarządzania Ryzykiem Powodziowym, przyjętym na mocy rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem
powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (PZRP; Dz. U. z 2016r. poz. 1841), zachowującym
ważność zgodnie z art. 555 ust. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne, w granicach
gminy Radłów wskazano konieczność realizacji zadań pn.:
- „Przebudowa lewego wału rzeki Dunajec w km 10+300 - 11+800 w msc. Pasieka Otfinowska,
Przybysławice, gm. Żabno, Radłów, pow. Tarnowski”, zamieszczonego na liście działań
strategicznych pod nr ID: 74703,
- „Odcinkowa przebudowa prawego i lewego wału rzeki Dunajec na terenie powiatu
tarnowskiego. Prawy wał Dunajca w km 7+250 - 7+800, 7+950 - 8+450, 10+100 - 34+667 i
3+200 - 13+100. Lewy wał Dunajca w km 5+500 - 7+400, 7+500 - 10+300, 11+800 - 12+000,
18+840 – 48+570”, zamieszczonego na liście działań strategicznych pod nr ID: 74090,
- „Przebudowa lewego wału rzeki Dunajec w km 13+050 - 16+200 w msc. Marcinkowice,
Zdrochec, Biskupice Radłowskie, gm. Radłów, pow. Tarnowski”, zamieszczonego na liście
działań strategicznych pod nr ID: 74705,
- „Przebudowa lewego wału rzeki Dunajec w km 12+000 - 12+900 w msc. Przybysławice,
Marcinkowice, gm. Radłów, pow. Tarnowski”, zamieszczonego na liście działań strategicznych
pod nr ID: 74704,
- „Przebudowa lewego wału rzeki Dunajec w km 16+400 - 18+840 w msc. Biskupice
Radłowskie, gm. Radłów, pow. Tarnowski”, zamieszczonego na liście działań strategicznych
pod nr ID: 74706,
- „Stabilizacja podstawy wału Dunajca, w km 20+200 - 20+800”, zamieszczonego na liście
działań strategicznych pod nr ID: 74473.
W przedłożonym projekcie strategii w rozdziale: „Plany zarzadzania ryzykiem powodziowym”
napisane jest jedynie, że strategia jest zbieżna z obowiązującym i aktualizowanym planem
zarządzania ryzykiem powodziowym. Cztery spośród ww. zadań, dotyczące przebudowy
lewego wału rzeki Dunajec, wymienione zostały w rozdziale: „Plany gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza”. Działania te nie wynikają z zapisów Planu Gospodarowania Wodami, a
Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym. Zdaniem tut. Zarządu informacja nt. PZRP
powinna znajdować się w rozdziale: „Plany zarzadzania ryzykiem powodziowym”. Wymaga też
uzupełnienia o pozostałe zadania planowane na terenie gminy.
Stwierdza się także, że w projekcie strategii odniesiono się do projektu Planu Przeciwdziałania
Skutkom Suszy (PPSS). Proponujemy jednak, aby w tekście w odniesieniu do terenu gminy
Radłów uwzględnić informacje wynikające z ww. Planu dotyczące stopnia zagrożenia suszą
według klas łącznego zagrożenia suszą, jak również stopnia zagrożenia suszą w zależności od
jej typu tj. rolnicza, hydrologiczna i hydrogeologiczna.
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Informujemy również, że ww. projekt został przyjęty na mocy opublikowanego 3 września
2021r. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021r. w sprawie przyjęcia Planu
przeciwdziałania skutkom suszy (Dz. U. 2021r. poz. 1615).
Szczegółowe informacje dotyczące Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy można znaleźć na
stronie internetowej: https://stopsuszy.pl/.
Co do Planów Gospodarowania Wodami zwracamy uwagę, iż korekty wymagają następujące
informacje.
Przedstawione na stronie 78 sformułowanie: „Zawodnienie warstwy wodonośnej (…)” wymaga
korekty na np. „zasobność warstwy wodonośnej”.
W odniesieniu do przedstawionej na stronie 81 tabeli: „Tabela 2. Charakterystyka jednolitych
części wód powierzchniowych oraz jednolitych części wód podziemnych wydzielonych w
granicach gminy Radłów wraz z przypisanymi celami i działaniami środowiskowymi” –
konieczna wydaje się korekta tytułu tabeli z uwagi na fakt, że jednolite części wód
powierzchniowych (jcwp) czy podziemnych (jcwpd) nie były wyznaczane i wydzielane wg.
kryterium położenia względem podziału administracyjnego. Proponuje się, aby tytuł tabeli
został zmieniony, np. w następujący sposób: „(…) znajdujących się (ew. położonych) w
granicach gminy (…)”.
W tabeli 2, na str. 81-82 znajdować powinny się prawidłowe/poprawne dane – w przypadku
niektórych jcwp niewłaściwie wskazano cele środowiskowe, jak np.: RW2000172139676Borowa Struga posiada status naturalnej części wód, a zatem celem środowiskowym dla tej
części wód jest dobry stan ekologiczny, a nie jak wskazano w tabeli „dobry potencjał
ekologiczny”. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku kolejnej jcwp: RW2000172139989Kisielina. W przypadku jcwp: RW20001921499-Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia jednym
z przypisanych celów środowiskowych jest zapewnienie możliwość migracji organizmów
wodnych na odcinku cieku istotnego - Dunajec od ujścia do Zbiornika Czchów, zatem zapis ten
nie powinien znajdować się w nawiasie jak to ma obecnie miejsce. W odniesieniu do
RW2000262139949-Kanał Jadownicki – jcwp posiada status sztucznej części wód, a zatem
celem środowiskowym dla tej części wód jest dobry potencjał ekologiczny, a nie jak wskazano
w tabeli „dobry stan ekologiczny”.
W odniesieniu do fragmentu zdania na stronie 82: „Dane z bazy Planu Gospodarowania
Wodami (…)” – powinien brzmieć: „Dane z bazy Planów Gospodarowania Wodami (…)”.
Dodatkowo korekty wymaga zapis na stronach 82-83: „Ponadto, w granicach gminy Radłów
lokalizują się dwa zbiorniki wód podziemnych (nr 149 i 150).” Termin zbiornik w przypadku
wód podziemnych stosuje się zwykle w przypadku głównych zbiorników wód podziemnych
(GZWP), które stanowią zupełnie odrębne i inne jednostki. W związku z powyższym zapis ten
powinien być sformułowany w następujący sposób: „…znajdują się dwie jednolite część wód
podziemnych (nr 149 i 150).”
Ponadto niezrozumiałe jest zdanie na stronie 77: „Równocześnie obserwuje się obniżanie
minimalnych stanów Dunajca z powodu przeprowadzanych zabiegów hydrotechnicznych –
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budowy zapór, stopni piętrzących, skracania biegu rzeki i eksploatacji kruszywa z koryta
rzecznego – zwiększających erozję denną koryta. Na wysokości Biskupic Radłowskich
pogłębienie koryta sięgnęło 2 m. W okresach posuchy występują tu bardzo małe przepływy, z
kolei w czasie deszczów gwałtowne wezbrania.”. Ze zdania jw. wynika, że budowa zapór czy
stopni piętrzących wpływa na obniżanie się minimalnych stanów wody rzeki Dunajec, co nie
jest zgodne z prawdą. Również wątpliwa wydaje się być tutaj słuszność i trafność połączenia
ze sobą kwestii budowy zapór i eksploatacji kruszywa z gwałtownymi wezbraniami
powstającymi na skutek nawalnych deszczów.
Dodatkowo, przywołaną podstawę prawną dotycząca tekstu jednolitego ustawy Prawo wodne
należy skorygować poprzez wprowadzenie zapisu: „ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne
(t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 624 ze zm.)”.

Autopoprawki

Mając powyższe na uwadze, przedmiotowy projekt Strategii Rozwoju Gminy Radłów na lata
2021 - 2030 wymaga uzupełnienia i skorygowania w podniesionych kwestiach.
Objęły m.in. zmiany w tabeli ukazującej oczekiwane rezultaty oraz wskaźniki ich osiągnięcia.
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Załączniki do sprawozdania:
1) Projekt Strategii Rozwoju Gminy Radłów na lata 2021-2030 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 Małopolskiego o wydanie opinii do projektu Strategii Rozwoju Gminy Radłów na
lata 2021-2030 w zakresie sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji dotyczących kształtowania i
prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w Strategii Rozwoju Województwa
„Małopolska
2030”.
Opinia
była
pozytywna.
Dostępna
jest
pod
linkiem:
https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1998680,projekt-strategii-rozwoju-gminy-radlow-na-lata-20212030.html

Zastępca Burmistrza Radłowa
Wiesław Armatys

8

