ZARZĄDZENIE Nr 196/PM/2021
PREZYDENTA MIASTA LEGNICY
z dnia 31 marca 2021 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu pn. „Strategia
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 20212027”, stanowiącego plan działań ZIT LGOF, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Na podstawie art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.
zm.), Uchwały Nr XLVI/503/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Legnicy, art. 39, 40 oraz 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 (Dz.U. z 2021 r., poz. 247) oraz udzielonych pełnomocnictw
organów wykonawczych gmin i powiatów Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego, zarządzam, co
następuje:
§ 1.
1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych z inicjatywy Prezydenta Miasta Legnicy dotyczących
projektu dokumentu pn. „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru
Funkcjonalnego na lata 2021-2027” (dalej: Strategia ZIT LGOF 2021-2027), stanowiącego plan działań ZIT
LGOF, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
2. Projekt Strategii ZIT LGOF 2021-2027 określa zintegrowane działania mające służyć rozwiązywaniu
zidentyfikowanych problemów gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych i społecznych na terenie Legnicko
– Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Zawiera spójny zestaw kierunków i rodzajów przedsięwzięć, jakie
w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2021 – 2027, samorządy współtworzące Legnicko – Głogowski
Obszar Funkcjonalny planują podjąć na rzecz rozwoju tegoż terytorium oraz ograniczenia negatywnych zjawisk na
nim zachodzących.
3. Do samorządów współtworzących Legnicko – Głogowski Obszar Funkcjonalny i wspólnie opracowujących
projekt Strategii ZIT LGOF 2021-2027 należą: 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.
4. Celem przeprowadzenia konsultacji jest zagwarantowanie realnego i szerokiego udziału pełnego spektrum
społeczności Legnicko – Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego w opracowaniu Strategii ZIT LGOF 2021-2027,
w tym zebranie uwag, opinii i wniosków dotyczących projektu dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko.
§ 2.
1. Konsultacje społeczne, o których mowa w § 1 ust. 1 mają charakter otwarty i skierowane są do wszystkich
mieszkańców Legnicy, a także mieszkańców obszaru funkcjonalnego miasta Legnicy obejmującego swym
zakresem terytorialnym powiaty: legnicki, lubiński, polkowicki, głogowski oraz górowski.
2. Uwagi i wnioski w rmach konsultacji społecznych, o których mowa w § 1 ust. 1 mogą być wnoszone:
1) za
pośrednictwem
dedykowanego
formularza
https://ankieta.deltapartner.org.pl/strategia_lgof , lub

on-line

znajdującego

się

pod

adresem:

2) pisemnie na adres Urzędu Miasta Legnicy, Plac Słowiański 8, 59-220 Legnica (z dopiskiem: Konsultacje
Strategii ZIT LGOF), lub
3) przy pomocy poczty elektronicznej, kierując wiadomość na adres: bok@legnica.eu (w temacie wiadomości
wpisując: Konsultacje Strategii ZIT LGOF).
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3. Konsultacje społeczne odbędą się w terminie od 03.04.2021 r. do 26.04.2021 r.
4. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków, na mocy udzielonych pełnomocnictw jest Prezydent
Miasta Legnicy.
§ 3.
1. Informacje o konsultacjach społecznych wraz z niezbędną dokumentacją sprawy podaje się do publicznej
wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta
Legnicy www.legnica.eu, w tym: konsultacje.legnica.eu oraz eto.legnica.eu.
2. Pomocniczo, informacje o konsultacjach społecznych wraz z niezbędną dokumentacją sprawy podaje się do
publicznej wiadomości także poprzez umożliwienie ich zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej i/lub na
stronach internetowych gmin i powiatów Legnicko – Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego wspólnie
opracowujących projekt Strategii ZIT LGOF 2021-2027 wskazanych w §1 ust. 3 niniejszego Zarządzenia.
§ 4.
1. W celu przeprowadzenia konsultacji, o których mowa w § 1 powołuje się zespół ds. konsultacji, w skład
którego wchodzą:
1) przedstawiciele Wydziału Rozwoju Miasta;
2) przedstawiciele Centrum Dialogu Obywatelskiego;
3) przedstawiciel Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej;
4) inne osoby wskazane przez Prezydenta;
5) przedstawiciele firmy Stowarzyszanie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner, która zgodnie
z Umową nr RM.RFS.041.40.2.2020.VII z dnia 03.12.2020 r. opracowuje Strategię ZIT LGOF 2021-2027 i jest
odpowiedzialne za przygotowanie, koordynowanie i prowadzenie konsultacji społecznych projektu dokumentu.
§ 5.
Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie będą wiążące dla organów Gminy Legnica oraz organów
Gmin i Powiatów LGOF, które udzieliły pełnomocnictw Prezydentowi Miasta Legnicy.
§ 6.
1. Wyniki przedmiotowych konsultacji zostaną przedstawione w sprawozdaniu, które zostanie zamieszczone
w terminie do 60 dni od zakończenia konsultacji:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.legnica.eu),
2) na stronach internetowych Urzędu Miasta Legnicy: konsultacje.legnica.eu, eto.legnica.eu.
2. Wyniki przedmiotowych konsultacji zostaną również przedstawione do publicznej wiadomości zgodnie
z art. 42 oraz 55 ust. 3 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.
§ 7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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