
 

 

Uchwała Nr  XIV/113/2016 

Rady Gminy Cedry Wielkie 

z dnia  3 lutego 2016 r. 

 

 

w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Cedry Wielkie na lata 2016-2030.  

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) 

 

Rada Gminy Cedry Wielkie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Przyjmuje się Strategię Rozwoju Gminy Cedry Wielkie na lata 2016-2030, stanowiącą 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Traci moc uchwała  nr XIII/114/08 Rady Gminy Cedry Wielkie  z dnia 25 kwietnia 2008 roku 

w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Gminy Cedry Wielkie na lata 2008-2015 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cedry Wielkie. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Bożena Daszewska 



Uzasadnienie 

„Strategia Rozwoju Gminy Cedry Wielkie na lata 2016-2030” stanowi załącznik                       

do niniejszej uchwały i jest narzędziem wyznaczającym cele i kierunki działań ważne dla 

dalszego zrównoważonego rozwoju gminy Cedry Wielkie.  

Pierwsza część Strategii stanowi  diagnozę stanu obecnego obejmującego zagadnienia  

z zakresu sfery społecznej, gospodarczej, diagnozy infrastruktury technicznej, planowania 

przestrzennego oraz analizy zasobów środowiska przyrodniczego. W drugiej części 

dokumentu zostały podsumowane w formie analizy mocne i słabe strony rozwoju gminy 

Cedry Wielkie, na których podstawie sporządzono wizję i misję oraz plan strategiczny gminy 

na lata 2016-2030. 

Projekt „Strategii Rozwoju Gminy Cedry Wielkie na lata 2016-2030” wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko został poddany postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania 

na środowisko. W wyniku tego postępowania zapewniono możliwość udziału społeczeństwa 

w opracowaniu wyżej wymienionego dokumentu m.in. poprzez: udostępnienie go w dniach 

od 16 listopada do 8 grudnia 2015 r. w formie zapisu elektronicznego na stronie internetowej 

Gminy, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Cedry Wielkie odpowiedniej 

informacji o możliwości zapoznania się z dokumentami, zapewniając możliwość składania 

uwag i wniosków do tych dokumentów: osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Cedry Wielkie 

drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Cedry Wielkie lub drogą elektroniczną. W 

podanym terminie wpłynął jeden wniosek, który został uwzględniony. 

Projekt „Strategii Rozwoju Gminy Cedry Wielkie na lata 2016-2030” wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko został pozytywnie zaopiniowany przez: 

 Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku  pismem znak: 

ONS.9022.3.32.2015.MG z dnia 17.12.2015 r. 

 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku pismem znak: RDOŚ-Gd-

WOO.410.142.2015.ASP.2 z dnia 14.01.2016 r. 

Mając powyższe na uwadze, podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 


