
 

 
 

 Opoczno, dnia 6 lipca 2022 r. 
 

Ogłoszenie 
 

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju 
Gminy Opoczno 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

 
Burmistrz Opoczna zaprasza mieszkańców Gminy Opoczno do aktywnego udziału konsultacjach  
społecznych w sprawie uzgodnienia projektu Strategii Rozwoju Gminy Opoczno 2030 wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko. 
Przedstawiony  Państwu projekt Strategii Rozwoju Gminy Opoczno 2030 wskazuje główne kierunki 
działań sprzyjających zrównoważonemu oraz długotrwałemu rozwojowi Gminy Opoczno. Strategia 
ma na celu przede wszystkim pozyskanie środków z budżetu UE w nowej perspektywie finansowania 
2021-2027, a także umożliwienie inwestorom prywatnym i organizacjom pozarządowym ubieganie się 
o dofinansowanie na swoją działalność i rozwój. Przygotowany projekt Strategii uwzględnia 
możliwości współfinansowania zadań inwestycyjnych ze środków zewnętrznych zgodnie 
z przygotowywanymi regionalnymi i krajowymi dokumentami programowymi na lata 2021-2027.  
 
Przedmiot konsultacji 
Przedmiotem konsultacji jest projekt Strategii Rozwoju Gminy Opoczno 2030 wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko. 
Celem konsultacji jest zebranie uwag, wniosków, opinii i propozycji mieszkańców gminy Opoczno do 
projektu Strategii Rozwoju Gminy Opoczno 2030. 
 
Termin konsultacji 
13 lipca – 12 sierpnia 2022 r. 
 
Jak wziąć udział w konsultacjach? 
Każdy, kto chce zgłosić swoje uwagi, propozycje, opinie i wnioski do projektu Strategii może to zrobić 
za pomocą formularza zgłaszania uwag, który jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej 
Gminy Opoczno (www.bip.opoczno.pl), na stronie www.opoczno.pl w zakładce „Konsultacje 
społeczne”, w siedzibie Zespołu ds. Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Urzędu Miejskiego w 
Opocznie, plac Kościuszki 16 w Opocznie i w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w 
Opocznie (Budynek F).  
 
Uzupełniony formularz można złożyć 
drogą elektroniczną na adres: 
a) e-mail: umopoczno@um.opoczno.pl  
b) elektroniczna skrzynka podawcza e-puap: /0l9o63xmuq/SkrytkaESP . 
pocztą tradycyjną lub osobiście na adres: 
Urząd Miejski w Opocznie, ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno (Biuro Obsługi Interesanta). 

 
Projekt Strategii Rozwoju Gminy Opoczno 2030  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
dostępny jest pod adresem: www.opoczno.pl
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