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1. KONSULTACJE SPOŁECZNE 

1.1 Wprowadzenie  

Niniejszy dokument stanowi sprawozdanie z przebiegu procesu konsultacji społecznych projektu 

Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kolonowskie. 

Przedmiot konsultacji 
społecznych 

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kolonowskie. 
Uchwała w sprawie  zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu 
Rewitalizacji Gminy Kolonowskie wraz z załącznikami. 

Podmioty uprawnione 
do uczestnictwa w 

konsultacjach 

Proces konsultacji skierowany były do wszystkich uprawnionych podmiotów 
wymienionych w artykule 2 ust. 2 w ustawie o rewitalizacji (Dz. U 2021 poz. 485),  

Termin opiniowania 

Konsultacje Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kolonowskie trwały w 
terminie 22.08.2022 – 21.09.2022 r (na podstawie artykułu 6 ust. 5 ustawy 
o rewitalizacji Dz. U 2021 poz. 485).  
Konsultacje społeczne dotyczące zasad wyznaczania składu oraz zasad działania 
Komitetu Rewitalizacji Gminy Kolonowskie trwały w terminie od 22.08.2022 r. -
21.09.2022 r. 

Forma i tryb opiniowania 
1. otwarte spotkanie konsultacyjne z interesariuszami procesu rewitalizacji 
2. zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej 
3. zbieranie uwag i opinii w formie ankiety elektronicznej 
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1.2 Podstawa prawna 

Zgodnie z ustawą (Art. 3.1. ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji t.j. Dz. U. 2021 poz. 485) 

„przygotowywanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także jej 

prowadzenie w zakresie właściwości gminy, stanowią jej zadania własne”.  

Zadania te gmina realizuje „w sposób jawny i przejrzysty, z zapewnieniem aktywnego udziału 

interesariuszy na każdym etapie (partycypacja społeczna)”.  

Działania partycypacyjne polegają (Art. 5 ust. 2) m.in. na:  

1) ”poznaniu potrzeb i oczekiwań interesariuszy oraz dążeniu do spójności planowanych działań z tymi 

potrzebami i oczekiwaniami;  

2) prowadzeniu, skierowanych do interesariuszy, działań edukacyjnych i informacyjnych o procesie 

rewitalizacji, w tym o istocie, celach, zasadach prowadzenia rewitalizacji, wynikających z ustawy, oraz 

o przebiegu tego procesu;  

3) inicjowaniu, umożliwianiu i wspieraniu działań służących rozwijaniu dialogu między interesariuszami 

oraz ich integracji wokół rewitalizacji;  

4) zapewnieniu udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących rewitalizacji, w 

szczególności gminnego programu rewitalizacji;  

5) wspieraniu inicjatyw zmierzających do zwiększania udziału interesariuszy w przygotowaniu i 

realizacji gminnego programu rewitalizacji;  

6) zapewnieniu w czasie przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji możliwości wypowiedzenia 

się przez interesariuszy.”  

Interesariuszami rewitalizacji zgodnie z ustawą (Art. 2 ust. 2) są:  

1) „mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty 

zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, 

wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;  

2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1; 

3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;  

4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym 

organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;  

5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;  
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6) organy władzy publicznej;  

7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu 

Państwa 

Jedną z form partycypacji społecznych są konsultacje społeczne, które prowadzi wójt, burmistrz albo 

prezydent miasta (Art. 6 ust. 1) – w tym przypadku Burmistrz Kolonowskiego.  

Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Kolonowskie.  

Konsultacje społeczne przeprowadza się zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 6 ust. 3 i 4 ustawy 

z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. 2021 poz. 485) art. 30 ust. 2 pkt. 1a ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079). 
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1.3 Przebieg procesu konsultacji społecznych projektu Gminnego 

Programu Rewitalizacji 

Zgodnie z Art. 6 ust. 2 ustawy o rewitalizacji, przed rozpoczęciem konsultacji społecznych Burmistrz 

Kolonowskiego powiadomił o ich rozpoczęciu 22 sierpnia 2022 r. 

W dniu 4 sierpnia 2022 r. na BIP gminy Kolonowskie zamieszczono Obwieszczenie Burmistrza 

Kolonowskiego o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Kolonowskie. https://bip.kolonowskie.pl/10355/6890/obwieszczenie-burmistrza-

kolonowskiego-o-rozpoczeciu-konsultacji-spolecznych-projektu-gminnego-programu-rewitalizacji-

gminy-kolonowskie.html 

Konsultacje społeczne GPR przeprowadzone były w następujących formach: 

spotkania konsultacyjnego podczas którego omówiony został projekt Gminnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Kolonowskie. Spotkanie odbyło się w dniu 30 sierpnia 2022 r. o godzinę 11:00 w 

Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie, ul. ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie. Podczas 

spotkania zbierane były uwagi do projektu dokumentu. W spotkaniu uczestniczyło 9 osób – 

potencjalnych interesariuszy programu rewitalizacji. Zgłoszone postulaty: - Zwiększenie kwot zadań 

wpisanych do programu rewitalizacji, - Zgłoszenie dodatkowego projektu polegającego na 

zagospodarowaniu dodatkowej przestrzeni w szkole podstawowej w Kolonowskich. W ramach 

odpowiedzi przedstawiono, że powyższe postulaty należy zgłosić formalnie, na formularzu 

konsultacyjnym.  

 zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, z wykorzystaniem formularza 

konsultacyjnego, w czasie udostępnienia projektu Gminnego Programu Rewitalizacji umieszczonego 

na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie www.kolonowskie.pl oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej www.bip.kolonowskie.pl oraz dostępnego w siedzibie Miasta i Gminy 

Kolonowskie, ul. ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie, który należało przesłać na adres 

umig@kolonowskie.pl lub złożyć w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie. 

 zbierania uwag i opinii w formie ankiety elektronicznej uzupełnianej online, dostępnej na 

stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie www.kolonowskie.pl – link: 

https://ankieta.deltapartner.org.pl/formularz_konsult_kolonowskie. Zgłoszone uwagi wraz 

z odniesieniami zamieszczono w tabeli poniżej. 

Projekt wraz z załącznikami oraz formularz konsultacyjny dostępne dla interesariuszy były w dniach od 

22 sierpnia 2022 r. do 21 września 2022 r.: 

https://bip.kolonowskie.pl/10355/6890/obwieszczenie-burmistrza-kolonowskiego-o-rozpoczeciu-konsultacji-spolecznych-projektu-gminnego-programu-rewitalizacji-gminy-kolonowskie.html
https://bip.kolonowskie.pl/10355/6890/obwieszczenie-burmistrza-kolonowskiego-o-rozpoczeciu-konsultacji-spolecznych-projektu-gminnego-programu-rewitalizacji-gminy-kolonowskie.html
https://bip.kolonowskie.pl/10355/6890/obwieszczenie-burmistrza-kolonowskiego-o-rozpoczeciu-konsultacji-spolecznych-projektu-gminnego-programu-rewitalizacji-gminy-kolonowskie.html
https://ankieta.deltapartner.org.pl/formularz_konsult_kolonowskie
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 w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kolonowskie.pl i na stronie Internetowej Gminy 

Kolonowskie www.kolonowskie.pl; 

 w siedzibie Urzędu Gminy Kolonowskie, ul. ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie, 

w godzinach pracy urzędu; 

Uwagi do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji (wypełnione formularze) należało składać 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 września 2022 r. (decydowała data wpływu): 

 drogą elektroniczną na adres: umig@kolonowskie.pl 

 w formie ankiety elektronicznej 

https://ankieta.deltapartner.org.pl/formularz_konsult_kolonowskie 

 drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Gminy Kolonowskie, ul. ks. Czerwionki 39, 47-110 

Kolonowskie, 

 w siedzibie Urzędu Gminy Kolonowskie, ul. ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie, 

w godzinach pracy urzędu, 

 podczas spotkania konsultacyjnego w dniu 30.08.2022 r. 
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Podmiot zgłaszający uwagę: PSP Staniszcze Wielkie 

 

Zapis w projekcie, nr strony: Kompleksowa 

rewitalizacja obiektów Publicznej Szkoły 

Podstawowej Staniszcze WielkieKolonowskie 3 – 

działania społeczne / str. 49 - Cele i uzasadnienie  

potrzeby realizacji  przedsięwzięcia, str. 49 - Opis 

- zakres działań  objętych przedsięwzięciem, str. 

50 - Szacunkowa wartość  projektu (PLN) – 

Treść uwagi i propozycja zmiany: str. 49, Cele i 

uzasadnienie potrzeby realizacji przedsięwzięcia. 

Proszę o dopisanie:  W związku z tym, że w 

świetlicy będą  odbywały się zajęcia rozwijające 

zainteresowania: kulinarne, plastyczno-

rękodzielnicze, informatyczno-komputerowe, 

teatralno – muzyczne, konieczne będzie 

wyposażenie świetlicy w sprzęt, urządzenia, 

meble, materiały potrzebne do zorganizowania i 

prowadzenia zaplanowanych zajęć. Aby 

wszystko dobrze funkcjonowało trzeba zatrudnić 

osobę, która zajmie się wyposażeniem, 

organizacją, uruchomieniem i prowadzeniem 

świetlicy.  Str. 49 Opis - zakres działań objętych 

przedsięwzięciem  Proszę o dopisanie 

wydatków: - zatrudnienie kierownika świetlicy, - 

wykonanie nagłośnienia w świetlicy, - zakup 

kolorowej kserokopiarki, - zakup niezbędnego 

wyposażenia świetlicy w sprzęt, urządzenia 

meble, materiały potrzebne do zorganizowanie i 

prowadzenia zaplanowanych zajęć: Zajęcia 

kulinarne ( zaplecze kuchenne, zlewozmywak, 

zmywarka, piekarnik, lodówka, naczynia, 

sztućce, ścierki, produkty spożywcze itp… Zajęcia 

plastyczno - rękodzielnicze ( materiały 

papiernicze, plastyczne, techniczne, przybory 

biurowe, maszyny do szycia ) Zajęcia z 

informatyki, robotyki, kodowania ( wyposażenie 

pracowni robotyki, roboty, klocki do budowy 

robotów itp… ) Zajęcia muzyczno-teatralne ( 

wykonanie nagłośnienia w świetlicy, zakup 

sprzętu i instrumentów muzycznych, strojów, 

elementów dekoracyjnych, szaf do 

przechowywania strojów i dekoracji itp…)  Str. 50 

- Szacunkowa wartość projektu  Zwiększenie 

wydatków spowoduje znaczący wzrost całego 

W zakresie kwot uwzględniono uwagę w całości. 

W zakresie opisu dodatkowych elementów 

wyposażenie i koniecznych elementów do 

realizacji projektu uwagę uwzględniono 

częściowo. Ze względu na zbyt szczegółowy opis, 

został on uproszczony.    
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przedsięwzięcia  ( jest 300 000,00 zł )ZMIANA na    

500 000,00 zł 

Uzasadnienie: W dokumencie nie zostały 

uwzględnione wszystkie działania i związane z 

nimi wydatki. Aby zaplanowane działania zostały 

zrealizowane, biorąc pod uwagę rosnące ceny 

należy zwiększyć wartość projektu do 500 000,00 

zł 

 

Zapis w projekcie, nr strony: Str. 47/48, 1. 

Kompleksowa rewitalizacja obiektów Publicznej 

Szkoły Podstawowej Staniszcze Wielkie 

Kolonowskie 3 – infrastruktura Opis - zakres 

działań objętych przedsięwzięciem,  Str. 48 - 

Szacunkowa wartość projektu 

Treść uwagi i propozycja zmiany: Proszę o 

dopisanie: Plac zabaw jest doskonałym miejscem 

do aktywnego wypoczynku nie tylko dzieci, ale 

całych rodzin. Nowoczesne urządzenia będą 

zachęcały rodziny do aktywnego spędzania 

czasu. Spotkania na placu zabaw, wspólne 

rozmowy i aktywność fizyczna sprzyjają 

nawiązywaniu dobrych relacji i  zdecydowanie 

przyczynią się do integracji środowiska 

lokalnego. Na boisku szkolnym stoi kilka starych 

urządzeń, z których chętnie korzystają dzieci. 

Jest ich jednak bardzo mało. Obok usytuowana 

jest zewnętrzna siłownia z której chętnie 

korzystają starsze dzieci i młodzież. Na terenie 

boiska jest wolna przestrzeń, którą można 

zagospodarować, stworzyć nowoczesny plac 

zabaw, wyposażony w urządzenia dla dzieci  w 

różnym wieku, a także dla młodzieży. Planujemy 

zakupić urządzenia typu: Street Workout, bujaki 

dla przedszkolaków, urządzenia linowe, 

huśtawki, zestawy sprawnościowe, urządzenia 

integracyjne, panele edukacyjne. W związku z 

tym należy: zdemontować stare urządzenia, 

przygotować podłoże, przestrzeń do 

zainstalowania nowych urządzeń i zamontować 

urządzenia. 

Uzasadnienie: Biorąc pod uwagę  dodatkowe 

koszty związane z przygotowaniem terenu, 

rosnące ceny, różnorodność urządzeń związaną z 

dużym przekrojem wiekowym użytkowników 

obiektu, koszt planowanego placu zabaw wynosi 

ok. 1 000 000 zł. Str. 48 - Szacunkowa wartość 

projektu  Zaplanowanie w wydatkach kwoty 1 

W zakresie kwot uwzględniono uwagę w całości. 

W zakresie opisu dodatkowych elementów 

wyposażenie i koniecznych elementów do 

realizacji projektu uwagę uwzględniono 

częściowo. Ze względu na zbyt szczegółowy opis, 

został on uproszczony.    

Zapis uzyskał brzmienie: 

Aktualnie brakuje miejsca do spędzania czasu 

wolnego, a mały plac zabaw jest ubogo 

wyposażony i wymaga generalnego remontu. 

Nowoczesne urządzenia będą zachęcały różne 

grupy użytkowników (rodziny, młodsze dzieci, 

młodzież) do aktywnego spędzania czasu. 

Spotkania na placu zabaw, wspólne rozmowy  

i aktywność fizyczna sprzyjają nawiązywaniu 

dobrych relacji i zdecydowanie przyczynią się do 

integracji środowiska lokalnego. Wolna 

przestrzeń boiska zostanie zagospodarowana 

nowoczesnymi urządzaniami do Street Workout-

u, bujakami, urządzeniami edukacyjnymi, 

integracyjnymi, sprawnościowymi. 

Rozbudowa i modernizacja placu zabaw zapewni 

użytkownikom bezpieczny, atrakcyjny rozwój 

fizyczny. Dodatkowy montaż oświetlenia boiska i 

monitoringu ograniczy skalę dewastacji mienia 

wspólnego. 
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000 000,00 zł na modernizację placu zabaw. 

Zwiększenie wydatków spowoduje znaczący 

wzrost całego przedsięwzięcia  (jest  4 000 

000,00 zł ) ( wzrost wydatków do 5 000 000,00 zł 

) 
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1.4 Konsultacje społeczne dotyczące zasad wyznaczania składu oraz 

zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Kolonowskie 
Zgodnie z Art. 6 ust. 2 ustawy o rewitalizacji, przed rozpoczęciem konsultacji społecznych Burmistrz 

Kolonowskiego powiadomił o ich rozpoczęciu 22 sierpnia 2022 r. 

W dniu 4 sierpnia 2022 r. na BIP gminy Kolonowskie zamieszczono Obwieszczenie Burmistrza 

Kolonowskiego o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej Kolonowskiego 

w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. 

https://bip.kolonowskie.pl/10354/6890/obwieszczenie-burmistrza-kolonowskiego-o-przystapieniu-

do-konsultacji-spolecznych-projektu-uchwaly-rady-miejskiej-kolonowskiego-w-sprawie-okreslenia-

zasad-wyznaczania-skladu-oraz-zasad-dzialania-komitetu-rewitalizacji.html 

Na stronie internetowej, w dniu rozpoczęcia konsultacji mieszkańcy oraz interesariusze procesu 

rewitalizacji zaproszeni zostali do udziału w konsultacjach społecznych dot. projektu uchwały 

w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Kolonowskie 

wraz z załącznikami: https://kolonowskie.pl/10380/konsultacje-spoleczne-dotyczace-zasad-

wyznaczania-skladu-oraz-zasad-dzialania-komitetu-rewitalizacji-gminy-kolonowskie.html. 

Konsultacje przeprowadzone zostały w następujących formach: 

 zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej z wykorzystaniem formularza 

umieszczonego na stronie internetowej www.kolonowskie.pl oraz w Biuletynie Informacji 

Publicznej www.bip.kolonowskie.pl, który należało przesłać na 

adres umig@kolonowskie.pl lub złożyć/przesłać pocztą na adres siedziby Urzędu Miasta 

i Gminy Kolonowskie, ul. ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie. 

 zbieranie uwag i opinii w formie ankiety elektronicznej uzupełnianej online, dostępnej na 

stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie www.kolonowskie.pl - link do 

ankiety: https://ankieta.deltapartner.org.pl/kolonowskie_kr_formularz 

 spotkania konsultacyjnego, podczas którego omówiony został projekt uchwały dotyczącej 

zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, w trakcie którego 

zbierane będą uwagi do projektu dokumentu. Spotkanie odbyło się 30 sierpnia 2022 r. na 

godzinę 11:00 w Sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie, ul. ks. Czerwionki 39, 47-

110 Kolonowskie. W spotkaniu uczestniczyło 9 osób – potencjalnych interesariuszy programu 

rewitalizacji. Podczas spotkania nie wpłynęły żadne uwagi do konsultowanej uchwały. 

 

https://bip.kolonowskie.pl/10354/6890/obwieszczenie-burmistrza-kolonowskiego-o-przystapieniu-do-konsultacji-spolecznych-projektu-uchwaly-rady-miejskiej-kolonowskiego-w-sprawie-okreslenia-zasad-wyznaczania-skladu-oraz-zasad-dzialania-komitetu-rewitalizacji.html
https://bip.kolonowskie.pl/10354/6890/obwieszczenie-burmistrza-kolonowskiego-o-przystapieniu-do-konsultacji-spolecznych-projektu-uchwaly-rady-miejskiej-kolonowskiego-w-sprawie-okreslenia-zasad-wyznaczania-skladu-oraz-zasad-dzialania-komitetu-rewitalizacji.html
https://bip.kolonowskie.pl/10354/6890/obwieszczenie-burmistrza-kolonowskiego-o-przystapieniu-do-konsultacji-spolecznych-projektu-uchwaly-rady-miejskiej-kolonowskiego-w-sprawie-okreslenia-zasad-wyznaczania-skladu-oraz-zasad-dzialania-komitetu-rewitalizacji.html
https://kolonowskie.pl/10380/konsultacje-spoleczne-dotyczace-zasad-wyznaczania-skladu-oraz-zasad-dzialania-komitetu-rewitalizacji-gminy-kolonowskie.html
https://kolonowskie.pl/10380/konsultacje-spoleczne-dotyczace-zasad-wyznaczania-skladu-oraz-zasad-dzialania-komitetu-rewitalizacji-gminy-kolonowskie.html
http://www.kolonowskie.pl/
http://www.bip.kolonowskie.pl/
mailto:umig@kolonowskie.pl
http://www.kolonowskie.pl/
https://ankieta.deltapartner.org.pl/kolonowskie_kr_formularz
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Uwagi do projektu można było składać w okresie od 22 sierpnia 2022 r. do 21 września 2022 

r. w formie: 

 papierowej, poprzez dostarczenie lub przesłanie pocztą wypełnionego formularza 

konsultacyjnego do Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie, ul. Ks. Czerwionki 39, 47-110 

Kolonowskie. 

 elektronicznej poprzez: 

o - przesłanie wypełnionego formularza konsultacyjnego na adres umig@kolonowskie.pl 

o  wypełnienie elektronicznego formularza ankiety 

https://ankieta.deltapartner.org.pl/kolonowskie_kr_formularz.  

o podczas spotkania konsultacyjnego w dniu 30 sierpnia 2022 r. 

Projekt uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji 

dostępny był na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie www.kolonowskie.pl, 

w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kolonowskie.pl oraz w Urzędzie Miasta i Gminy 

Kolonowskie ul. ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie. 

Podczas konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi do projektu uchwały Rady Miejskiej Kolonowskiego 

w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:umig@kolonowskie.pl
https://ankieta.deltapartner.org.pl/kolonowskie_kr_formularz
http://www.kolonowskie.pl/
http://www.bip.kolonowskie.pl/
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1.5 Przebieg procedury środowiskowej  

Zasady przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko określa ustawa z 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 2022 r. poz. 1029, 1260, 

1261, 1783, 1846). Projekt gminnego programu rewitalizacji, obowiązkowo podlega strategicznej 

ocenie oddziaływania na środowisko (sooś), o ile wyznacza ramy dla późniejszej realizacji projektów 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko.  

W dniu 28.09.2022 r. złożono wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu, dotyczący 

odstąpienia od konieczności przeprowadzenia Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 

Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kolonowskie.  

Zgodnie z pismem, sygnatura WOOŚ.411.4.19.2022.MO z dnia 20.10.2022 r. Regionalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska w Opolu przekazała opinię wskazującą, że „stwierdzono brak przesłanek do 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. 

„Gminny Program Rewitalizacji Gminy Kolonowskie 2022-2030”.” 

  


