


Podstawa prawna przeprowadzenia procesu konsultacji społecznych projektu Strategii 

Rozwoju Gminy Kutno na lata 2021-2030 (dalej: Strategia): 

− art. 10f. ust. 1-3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 559), 

− art. 6. ust. 3-6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), 

− Uchwała Nr XXII/176/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 26 grudnia 2020 r. w sprawie 

określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych, 

− Uchwała Nr XXX/232/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie 

określenia trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Kutno na lata 

2021-2030, 

w tym trybu konsultacji społecznych (z późniejszymi zmianami), 

− Zarządzenie Nr 10/2022 Wójta Gminy Kutno z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Kutno na lata 

2021-2030. 

 

 

Obwieszczenie i ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych wraz  

z projektem Strategii i formularzem zgłaszania uwag zostały opublikowane w dniu 31 stycznia 

2022 r. na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.gminakutno.pl), 

oficjalnej stronie Gminy Kutno (www.gminakutno.pl) oraz na gminnym profilu portalu 

Facebook. Ogłoszenia na stronach internetowych znajdują się pod niżej podanymi adresami: 

− http://bip.gminakutno.pl/strony/6644.dhtml, 

− https://gminakutno.pl/zaproszenie-do-konsultacji-strategii-rozwoju-gminy-kutno-na-lata-

2021-2030. 

 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Gminy Kutno wraz z Zarządzeniem Nr 10/2022 Wójta Gminy Kutno z dnia 28 stycznia 2022 

r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Kutno 

na lata 2021-2030. 

 

Dodatkowo wysłano pisma do sąsiednich gmin: Daszyna, Krośniewice, Krzyżanów, 

Miasto Kutno, Łanięta, Nowe Ostrowy, Oporów, Strzelce i Witonia, a także ich związków. 

Zgodnie  

z zapisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym o konsultacjach społecznych 

poinformowano Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. 

 

W dniu 16 lutego 2022 r. o godzinie 17.00 rozpoczęło się zaplanowane spotkanie 

konsultacyjne z wykorzystaniem komunikatora ZOOM. Na spotkaniu byli obecni: Pani Anna 

Grabowska – urzędniczka Gminy Kutno oraz dwóch przedstawicieli firmy zewnętrznej 

odpowiedzialnej za przygotowanie projektu dokumentu strategicznego. Nikt z interesariuszy 

procesu konsultacji społecznych nie zgłosił chęci wzięcia udziału w spotkaniu. 

http://bip.gminakutno.pl/
http://www.gminakutno.pl/
http://bip.gminakutno.pl/strony/6644.dhtml
https://gminakutno.pl/zaproszenie-do-konsultacji-strategii-rozwoju-gminy-kutno-na-lata-2021-2030
https://gminakutno.pl/zaproszenie-do-konsultacji-strategii-rozwoju-gminy-kutno-na-lata-2021-2030


 

W dniu 23 lutego 2022 r. w godzinach 9.00 – 13.00 odbył się dyżur telefoniczny  

z przedstawicielką firmy zewnętrznej odpowiedzialnej za przygotowanie projektu dokumentu 

strategicznego. W trakcie dyżuru telefonicznego przyjęto 3 uwagi: 

 

LP Treść uwagi 
Osoba/podmiot 

składający 
Odpowiedź 

1 W planowaniu rozwoju 

infrastruktury ścieżek 

rowerowych uwzględnić 

potrzebę budowy ścieżki 

rowerowej oraz chodnika 

wzdłuż drogi nr 60 w stronę 

miasta Kutna 

Mieszkanka 

Wierzbia 

Droga DK60 jest drogą krajową  

i organem właściwym  

do wypowiedzenia się  

w przedmiotowej sprawie jest 

Generalna Dyrekcja Dróg 

Krajowych i Autostrad. 

 

2 Rozwój funkcji 

mieszkaniowych terenów 

zlokalizowanych blisko 

granicy z miastem Kutnem 

Mieszkaniec 

Starej Wsi 

Działania w tym zakresie będą 

podejmowane w ramach Celu 

operacyjnego I.1. Przygotowanie 

terenów nastawione na rozwijanie 

funkcji mieszkaniowych Gminy 

Kutno. Wyznaczanie nowych 

terenów mieszkaniowych będzie 

poparte dokładną analizą, której 

celem będzie uniknięcie 

negatywnym procesom 

suburbanizacji.  

 

Innymi słowy w pierwszej 

kolejności rozwój budownictwa 

mieszkaniowego ma odbywać się 

na terenach do tego 

przygotowanych, czyli z niezbędną 

infrastrukturą publiczną. 

3 Planując rozwój funkcji 

mieszkaniowych należy  

to robić właściwie.  

W szczególności zadbać  

o komfort przyszłych 

mieszkańców Gminy Kutno  

w kontekście unikania 

powstawania usług 

uciążliwych w sąsiedztwie 

budownictwa 

mieszkaniowego. 

Mieszkaniec 

Florek 

Uwagę przyjęto. 

 

 



W dniach od 31 stycznia do 8 marca br. można było składać propozycje zmian na formularzach 

zgłaszania uwag. Poniżej przedstawiono wszystkie zebrane w tym czasie uwagi wraz  

z odpowiedzią: 

 

LP Treść uwagi 
Osoba/podmiot 

składający 
Odpowiedź 

1 Powstanie oświetlonej ścieżki 

pieszo-rowerowej wzdłuż drogi 

nr 60 na odcinku Kutno – 

Wierzbie (połączenie  

z istniejącą ścieżką rowerową 

wzdłuż ul. Kościuszki) 

Mieszkaniec 

Gminy 

Droga DK60 jest drogą krajową 

i organem właściwym  

do wypowiedzenia się  

w przedmiotowej sprawie jest 

Generalna Dyrekcja Dróg 

Krajowych i Autostrad. 

 

2 Przedstawiony projekt Strategii 

jest opracowany w sposób 

profesjonalny, pokazujący 

drogi rozwoju w 

infrastrukturze technicznej  

i gospodarczej, 

z przełożeniem na 

infrastrukturę miękką – istotną 

dla rozwoju kapitału ludzkiego. 

Stowarzyszenie 

Powiatów  

i Gmin Dorzecza 

Bzury 

Uwagę przyjęto. 

3 W projekcie należy wymienić 

dokumenty planistyczne, 

o których mowa w art. 315 pkt. 

1-3 ustawy z dnia 20 lipca 

2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 2233, z późń. 

zm.), tj.: 

1) plany gospodarowania 

wodami na obszarach 

dorzeczy, 

2) plany zarządzania ryzykiem 

powodziowym, 

3) plany przeciwdziałania 

skutkom suszy. 

Zgodnie z art. 326 ust. 1 

ustawy, ustalenia dokumentów 

planistycznych, o których 

mowa 

w art. 315 pkt. 1-3, uwzględnia 

się w strategii rozwoju 

województwa, planach 

zagospodarowania 

przestrzennego województwa, 

strategii rozwoju gminy, 

strategii rozwoju 

ponadlokalnego, studium 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne  

Wody Polskie 

Uwagę uwzględniono. 



uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy oraz 

w miejscowych planach 

zagospodarowania 

przestrzennego. 

4 Proponujemy uwzględnienie 

w projekcie zagadnień 

dotyczących gospodarki 

wodnej na terenie Gminy 

Kutno, tj. ochronę wód przed 

zanieczyszczeniami 

pochodzącymi ze źródeł 

rolniczych, poprzez wdrożenie 

i przestrzeganie zasad Dobrej 

Praktyki Rolniczej, 

np. nawożenie, składowanie 

nawozów i kiszonek w pobliżu 

cieków. 

 

Drugą ważną kwestią jest 

podjęcie działań mających na 

celu zwiększenie retencji 

wodnej na terenach rolniczych, 

leśnych 

i zurbanizowanych, poprzez: 

prawidłowe użytkowanie 

rolnicze gleb, prowadzenie 

prac przeciwerozyjnych, 

zalesianie, tworzenie stref 

buforowych wzdłuż cieków, 

ochronę i odtwarzanie oczek 

wodnych i mokradeł, 

retencjonowanie wody w już 

istniejących zbiornikach  

i rowach oraz zachęcanie  

do wykonywania nowych 

zbiorników wodnych. 

Wdrożenie tych działań 

możliwe jest przez 

wprowadzanie odpowiednich 

zapisów w dokumentach 

planistycznych. 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne  

Wody Polskie 

Biorąc pod uwagę charakter 

opiniowanego dokumentu 

uznajemy, że zalecane zapisy, 

czasami w bardziej ogólnej 

formie, znajdują się  

w przedstawionym projekcie 

Strategii w niżej cytowanych 

miejscach: 

• Cel operacyjny III.1. 

Poprawa zasobów 

wodnych Gminy, 

w tym: rozwój zielonej 

infrastruktury, 

w szczególności realizacja 

inwestycji 

przyczyniających się  

do gromadzenia 

i wykorzystania wody 

opadowej, poprawa 

retencji oraz działania  

na rzecz podnoszenia 

świadomości mieszkańców 

dotyczącej wpływu 

działalności człowieka  

na stan i jakość zasobów 

wodnych, 

• Cel operacyjny III.3. 

Zrównoważone 

wykorzystanie potencjału 

przyrodniczego Gminy, 

w tym: rozwój błękitno-

zielonej infrastruktury  

w celu łagodzenia zmian 

klimatu, 

• Cel operacyjny III.4. 

Edukacja ekologiczna 

mieszkańców, 

• wzrost wartości wskaźnika 

dotyczącego pojemności 

obiektów retencji 

zlokalizowanych  

na obszarze Gminy, 

pojemności obiektów małej 

retencji zlokalizowanych 



na obszarze Gminy oraz 

pojemności obiektów 

retencji stanowiących 

własność prywatną, 

• podejmowanie działań 

edukacyjnych wśród 

mieszkańców Gminy 

Kutno oraz prowadzenie 

punktu ekodoradztwa,  

co powinno mieć 

przełożenie na stan jakości 

wód, 

• w rozdziale Polityka 

przestrzenna Gminy 

znajdują się zalecenia 

dotyczące: terenów 

zielonych (w tym: 

poszerzanie kompleksów 

leśnych, przeciwdziałanie 

degradacji środowiska), 

terenów rolniczych  

(w tym: realizacja planów 

zalesień, zakaz 

powstawania obiektów 

oraz urządzeń 

degradujących 

w szerszym zasięgu 

środowisko i krajobraz 

naturalny) oraz wód 

powierzchniowych 

i podziemnych (w tym: 

dążenie do poprawy klas 

czystości wód, ochrona 

bezpośredniej otuliny 

biologicznej cieków 

wodnych, zakaz 

podejmowania 

przedsięwzięć mogących 

mieć negatywny wpływ na 

stan lub jakość zasobów 

wodnych oraz rozwój 

systemów retencyjnych,  

w szczególności małej 

retencji). 

5 Zgodnie z Aktualizacją Planu 

gospodarowania wodami  

na obszarze dorzecza Wisły  

na lata 2016-2021 (aPGW), 

którego obowiązywanie zostało 

wydłużone, zgodnie z art. 3 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne  

Wody Polskie 

Uwagę przyjęto. 



pkt. 3 ustawy z dnia 17 

listopada 2021 r. o zmianie 

ustawy  o szczególnych 

rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 2368), Gmina 

Kutno, położona jest  

na obszarze Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej  

w Warszawie i w Lublinie. 

Część Gminy Kutno znajdująca 

się w zasięgu działania 

Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie 

Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej  

w Warszawie, położona jest  

na obszarze następujących 

zlewni jednolitych części wód: 

1) Jednolite Części Wód 

Powierzchniowych 

(JCWP): 

− PLRW200017272169, 

− PLRW2000172721849, 

− PLRW20001727218529, 

− PLRW2000172721869, 

− PLRW200017272188, 

− PLRW2000172721892, 

− PLRW200017272439, 

− PLRW2000232721839, 

− PLRW2000242721899, 

− PLRW20002427253, 

2) Jednolite Części Wód 

Podziemnych (JCWPd): 

− PLGW200063. 

6 Działania wg aPGW 

przypisane do kompetencji 

poszczególnych podmiotów, 

które mogą być istotne przy 

opracowywaniu strategii 

rozwoju gminy to: 

a) działania do zrealizowania 

przez gminę: 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne  

Wody Polskie 

Część zaleceń – dotyczących 

działań leżących w kompetencji 

Gminy Kutno – znajduje swoje 

odzwierciedlenie w zapisach 

projektu Strategii, między 

innymi rozbudowa sieci 

kanalizacyjnej oraz rozwiązania 

prośrodowiskowe.  



− kontrola postępowania 

w zakresie gromadzenia 

ścieków przez 

użytkowników prywatnych 

i przedsiębiorców oraz 

oczyszczania ścieków przez 

użytkowników prywatnych 

z częstotliwością  

co najmniej raz na 3 lata, 

− budowa sieci kanalizacyjnej 

w aglomeracji Kutno, 

− weryfikacja Programu 

ochrony środowiska dla 

gminy, 

− modernizacja i rozbudowa 

oczyszczalni ścieków 

Leszno; 

b) działania do realizowania 

przez właścicieli 

nieruchomości: 

− budowa nowych zbiorników 

bezodpływowych oraz 

remont istniejących, 

− regularny wywóz 

nieczystości płynnych, 

− budowa indywidualnych 

systemów oczyszczania 

ścieków; 

c) działania do zrealizowania 

przez 

właścicieli/użytkowników 

obiektów: 

− coroczne raportowanie 

pomiarów ilości 

eksploatowanych wód 

podziemnych przez 

właściciela/użytkownika 

ujęcia. 

7 Teren Gminy Kutno na 

podstawie map zagrożenia 

powodziowego 

o godłach arkuszy: N-34-135-

B-a-3, N-34-135-B-c-1, N-34-

135-D-a-2 udostępnionych  

do publicznej wiadomości  

na Biuletynie Informacji 

Publicznej Ministerstwa 

Klimatu i Środowiska w dniu 

22 października 2020 r. 

znajduje się częściowo: 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne  

Wody Polskie 

Uwagę uwzględniono. 



− na obszarze szczególnego 

zagrożenia powodzią 

o prawdopodobieństwie 

Q10% (tj. 

prawdopodobieństwo 

wystąpienia powodzi raz  

na 10 lat); 

− na obszarze szczególnego 

zagrożenia powodzią 

o prawdopodobieństwie 

Q1% (tj. 

prawdopodobieństwo 

wystąpienia powodzi raz  

na 100 lat); 

− na obszarze zagrożenia 

powodzią  

o prawdopodobieństwie 

Q0,2% (tj. 

prawdopodobieństwo 

wystąpienia powodzi raz  

na 500 lat). 

 

Tereny zagrożone powodzią  

od rzeki Bzury i rzeki Ochnia 

występują na terenie obrębów 

geodezyjnych: Obidówek, 

Krzesin, Gołębiewek. 

 

Obszary szczególnego 

zagrożenia powodzią zostały 

zdefiniowane 

w art. 16 ust. pkt. 34 ustawy 

Prawo wodne. Zgodnie z tymi 

definicjami, za obszary 

szczególnego zagrożenia 

powodzią uważa się: 

1. obszary, na których 

prawdopodobieństwo 

wystąpienia powodzi jest 

średnie i wynosi raz na 100 

lat, 

2. obszary, na których 

prawdopodobieństwo 

wystąpienia powodzi jest 

wysokie i wynosi raz na 10 

lat, 

3. 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, 

4. pas techniczny. 

 

W związku z powyższym,  

na terenach szczególnego 

zagrożenia powodzią 

obowiązują zakazy wynikające 

z art. 77 ustawy z dnia 20 lipca 

2017 r. Prawo wodne 

obejmujące: gromadzenie 

ścieków, nawozów naturalnych, 

środków chemicznych, a także 

innych substancji lub 

materiałów, które mogą 

zanieczyścić wody, oraz 

prowadzenie przetwarzania 

odpadów, w szczególności ich 

składowania oraz lokalizowanie 

nowych cmentarzy. 

Ponadto informuję,  

że w przypadku lokalizowania 

na obszarach szczególnego 

zagrożenia powodzią m.in. 

nowych obiektów budowlanych 

oraz gromadzenia ścieków, 

niezbędne jest uzyskanie 

pozwolenia wodnoprawnego 

zgodnie z art. 390 ust. 1 ustawy 

Prawo wodne. 

Organ dodatkowo informuje, 

że tereny znajdujące się  

w ramach obszarów 

szczególnego zagrożenia 

powodzią podlegają 

określonemu 

zagospodarowaniu, gdzie 

zgodnie z art. 166 pkt. 10 

ustawy Prawo wodne 

planowane zagospodarowanie 

nie może m.in. naruszać ustaleń 

planu zarządzania ryzykiem 

powodziowym czy stanowić 

zagrożenia dla ochrony zdrowia 



ludzi czy środowiska oraz 

utrudniać zarządzanie ryzykiem 

powodziowym. 

Dodatkowo w Planie 

zarządzania ryzykiem 

powodziowym dla obszaru 

dorzecza Wisły, którego 

obowiązywania zostało 

wydłużone, zgodnie z art. 3 pkt. 

3 ustawy z dnia 17 listopada 

2021 r. o zmianie ustawy  

o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 2368), zostały 

zidentyfikowane główne cele 

zarządzania ryzykiem 

powodziowym, w tym cel 

główny obejmujący 

zahamowanie wzrostu ryzyka 

powodziowego, a w jego 

zakresie cel szczegółowy 

określony jako wyeliminowanie 

lub unikanie wzrostu 

zagospodarowania na 

obszarach szczególnego 

zagrożenia powodzią.  

Mając na uwadze aktualne 

przepisy Prawa wodnego, 

wszystkie działania 

prowadzone na obszarach 

szczególnego zagrożenia 

powodzią wymagają uzyskania 

odpowiednich zgód 

i pozwoleń. 

 

 Na tym raport z konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Kutno na lata 2021-

2030 zakończono i podpisano. 

 

                                                                                                 

                                                                                                Zatwierdzam: 

                                                                                                 

                                                                                           Wójt Gminy Kutno 

                                                                                           

                                                                                           (-) Justyna Jasińska 


