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OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA LEGNICY 

Legnica, dnia 1 kwietnia 2021 roku 

(data publicznego ogłoszenia 

i przekazania do BIP i na tablicę ETO) 

 

Prezydent Miasta Legnicy działając na podstawie udzielonych pełnomocnictw oraz art. 39 i 54 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 (tekst jednolity 

Dz. U. z 2021 r., poz. 247) podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu 

dokumentu pn.: „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego 

Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

Stosownie do treści art. 39 wyżej wymienionej ustawy, organ informuje o przystąpieniu do 

opracowywania projektu dokumentu i o jego przedmiocie, możliwości zapoznania się z niezbędną 

dokumentacją sprawy, możliwości składania uwag i wniosków, sposobie, miejscu oraz terminie 

składania uwag i wniosków, organie właściwym do ich rozpatrzenia, jak również braku prowadzenia 

postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.  

Ponadto zgodnie z art. 54 ust. 2 ww. ustawy, organ opracowujący projekt dokumentu zapewnia 

możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.  

W związku z powyższym Prezydent Miasta Legnicy informuje, że projekt „Strategii Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027”, 

stanowiącej plan działań ZIT LGOF, wspólnie opracowują następujące jednostki samorządu 

terytorialnego:  

Gmina Chocianów, Gmina Chojnów, Gmina Miejska Chojnów, Gmina Gaworzyce, Gmina Głogów, 

Gmina Miejska Głogów, Gmina Góra, Gmina Grębocice, Gmina Jemielno, Gmina Jerzmanowa, 

Gmina Kotla, Gmina Krotoszyce, Gmina Kunice, Gmina Legnica, Gmina Legnickie Pole, Gmina 

Lubin, Gmina Miejska Lubin, Gmina Miłkowice, Gmina Niechlów, Gmina Pęcław, Gmina Polkowice, 

Gmina Prochowice, Gmina Przemków, Gmina Radwanice, Gmina Rudna, Gmina Ruja, Gmina 

Ścinawa, Gmina Wąsosz, Gmina Żukowice, Powiat Górowski, Powiat Legnicki, Powiat Polkowicki. 

Celem nadrzędnym dokumentu jest rozwój społeczno-gospodarczy Legnicko-Głogowskiego 

Obszaru Funkcjonalnego (LGOF) jako czynnik integrujący i podnoszący jakość życia mieszkańców. 

Winien on zostać osiągnięty poprzez realizację celów rozwojowych, które skupiają się na 

zapewnieniu wysokiej jakości usług publicznych, budowaniu przewag konkurencyjnych lokalnej 

gospodarki na bazie spójnej polityki transportowej oraz ochronie i poprawie jakości środowiska 

naturalnego w oparciu o efektywne zarządzanie dostępnymi zasobami przyrodniczymi i kulturowymi.  

Zaplanowano następujące przedsięwzięcia zintegrowane jako wiązki projektów realizowanych w 

partnerskiej formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych: 

 Rozwijanie kompetencji wśród mieszkańców i pracowników samorządów; 

 Rozwój profesjonalnych usług publicznych ukierunkowanych na wszystkich mieszkańców 

LGOF;  



 Budowa zintegrowanego systemu transportowego; 

 Utworzenie wspólnego produktu turystycznego; 

 Czyste powietrze; 

 Odnawialne Źródła Energii;  

 Termomodernizacje; 

 Efektywne oświetlenie; 

 Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. 

Pełna dokumentacja sprawy jest wyłożona do wglądu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

Urzędu Miasta Legnicy ( http://um.bip.legnica.eu ), na stronie https://konsultacje.legnica.eu/, a także 

zapewnia się jej rozpowszechnienie wśród mieszkańców LGOF za pomocą Biuletynów Informacji 

Publicznej jednostek samorządu terytorialnego wspólnie opracowujących projekty dokumentów. 

Dokumentacja postępowania obejmuje: 

 Projekt „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Ob-

szaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027”. 

 Projekt „Prognozy oddziaływania na środowisko Strategii Zintegrowanych Inwestycji Tery-

torialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027”. 

 Treść uzgodnień z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i art. 58 ustawy o udo-

stępnianiu informacji o środowisku (…), w sprawie zakresu i stopnia szczegółowości infor-

macji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko 

Ze względu na niewielki zasięg oddziaływania, realizacja postanowień „Strategii Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 - 2027” nie 

spowoduje wystąpienia oddziaływań transgranicznych, w związku z czym postępowanie w tym 

zakresie nie jest prowadzone. 

Informuje się o możliwości składania uwag i wniosków dotyczących zarówno projektu „Strategii 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 

2021-2027”, jak i projektu „Prognozy oddziaływania na środowisko Strategii Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027”. 

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w terminie od 03.04.2021 r. do 26.04.2021 r.: 

 za pośrednictwem dedykowanego formularza on-line znajdującego się pod adresem: 

https://ankieta.deltapartner.org.pl/strategia_lgof , lub  

 pisemnie na adres Urzędu Miasta Legnicy, Plac Słowiański 8, 59-220 Legnica (z dopiskiem: 

Konsultacje Strategii ZIT LGOF), lub 

 przy pomocy poczty elektronicznej, kierując wiadomość na adres: bok@legnica.eu 

(w temacie wiadomości wpisując: Konsultacje Strategii ZIT LGOF). 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków, na mocy udzielonych pełnomocnictw, jest 

Prezydent Miasta Legnicy.  

Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. 

        PREZYDENT MIASTA LEGNICY 

 

      TADEUSZ KRZAKOWSKI 


