Załącznik nr 1 Sprawozdanie z konsultacji społecznych i środowiskowych projektu
Zintegrowanej Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ostródzko-Iławskiego
Obszaru Funkcjonalnego na lata 2015-2025

Podstawa prawna
Na podstawie art. 54 ust. 2 w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn.
zm.) obowiązkiem organu opracowującego projekt dokumentu jest poddanie projektu dokumentu
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko opiniowaniu przez właściwe organy oraz zapewnienie
możliwości udziału społeczeństwa w opracowywaniu dokumentu strategicznego i w strategicznej
ocenie oddziaływania na środowisko.

Przedmiot konsultacji społecznych
Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt „Zintegrowanej Strategii Rozwoju SpołecznoGospodarczego Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2015-2025” wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko. Strategia jest dokumentem określającym kierunki rozwoju
i strategiczne cele do zrealizowania przez wspólnoty samorządowe, które podjęły decyzję
o utworzeniu Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego. Objęte nią zapisy prowadzić mają do
kierunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego, który służyć będzie zaspokojeniu potrzeb
mieszkańców, a tym samym poprawie jakości ich życia.
Konsultacje społeczne ww. dokumentów przeprowadzone zostały w celu umożliwienia zapoznania się
z projektowanymi rozwiązaniami wszystkim zainteresowanym jednostkom oraz grupom społecznym.
Realizacja konsultacji stwarza możliwość współdecydowania mieszkańców w sprawach istotnych dla
społeczności oraz współpracy z władzami samorządowymi w zakresie wyznaczania kierunków
rozwoju lokalnego.
Zgodnie z wymaganiami ustawowymi dokument strategiczny wymagał ponadto zaopiniowania przez
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska.
Burmistrz Miasta Ostróda pismami z dnia 10.08.2015 r. zwrócił się do Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego w Olsztynie (znak: RL.042.13.19.2015) oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Olsztynie (znak: RL.042.13.18.2015) o zaopiniowanie projektu „Zintegrowanej Strategii
Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 20152025” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Przebieg konsultacji społecznych i środowiskowych
Konsultacje społeczne odbyły się w okresie od 6.08.2015 r. do 27.08.2015 r. W tym czasie możliwe
było zapoznanie się z dokumentem strategicznym Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego
oraz prognozą oddziaływania na środowisko w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostródzie oraz na
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ostródzie. Uwagi i wnioski można było składać w formie

pisemnej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz ustnie do protokołu w Urzędzie
Miejskim w Ostródzie.
W terminie 21 dni od daty podania informacji o konsultacjach społecznych do wiadomości publicznej,
do Urzędu Miejskiego w Ostródzie wpłynęła jedna uwaga dotyczące dokumentu strategicznego.

Zestawienie zgłoszonych opinii/uwag
Treść opinii/uwagi
W związku z postępującymi
pracami nad uzyskaniem
przez Miłomłyn statusu
uzdrowiska dostrzega się
potrzebę bardziej wyraźnego
wskazania w zapisach strategii
potencjału rozwoju turystyki
uzdrowiskowej
z wykorzystaniem uzdrowiska
Miłomłyn.

Propozycja
uwzględniona lub
nieuwzględniona
Wniosek
uwzględniony

Uzasadnienie
Uzgodniono, że zadanie strategiczne I.9.3.
Identyfikacja i wsparcie przedsięwzięć
służących
wydłużeniu
aktywności
turystycznej
na
obszarze
OIOF
uzupełnione zostanie o zapisy dotyczące
rozwoju
turystyki
uzdrowiskowej
z wykorzystaniem potencjału uzdrowiska
Miłomłyn.
Ponadto dodane zostanie
zadanie
strategiczne
w
sposób
bezpośredni odnoszące się do potencjału
uzdrowiskowego Gminy Miłomłyn, które
przyjmie nazwę: I.9.5. Tworzenie
warunków
do
rozwoju
turystyki
uzdrowiskowej i leczniczej. W związku z
tym
numeracja
kolejnych
zadań
strategicznych w celu strategicznym I.9.
ulegnie zmianie. Ponadto zadanie
strategiczne III.8.5. Prowadzenie działań
mających na celu poprawę dostępności
do
wykwalifikowanego
personelu
medycznego w placówkach na terenie
OIOF uzupełnione zostanie o odwołanie
do uruchomienia w Miłomłynie obiektów
uzdrowiskowych.

Stosownie do obowiązujących przepisów organ opracowujący dokument przekazał również
dokument Strategii wraz z prognozą oddziaływania na środowisko celem zaopiniowania przez
powołane do tego organy.
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie pismem z dnia 24 sierpnia 2015 r. (znak:
ZNS.9082.2.81.2015.KM) zaopiniował pozytywnie projekt „Zintegrowanej Strategii Rozwoju
Społeczno-Gospodarczego Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2015-2025” wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko nie wnosząc uwag.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem z dnia 27.08.2015 r. (znak:
WSTE.410.34.2015) po przeanalizowaniu projektu „Zintegrowanej Strategii Rozwoju SpołecznoGospodarczego Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2015-2025” oraz prognozy
oddziaływania na środowisko sporządzonej do ww. dokumentu w zakresie ochrony środowiska
przedstawił pozytywną opinię, nie wnosząc uwag do dokumentów. W opinii Dyrektora realizacja
Strategii nie będzie prowadzić do istotnych oddziaływań środowiskowych oraz oddziaływań
transgranicznych, przy czym jednak przy wdrażaniu działań Strategii dążyć należy do ograniczania
oddziaływania na cenne zasoby przyrodnicze.

