
Załącznik do uchwały nr 221/19 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego  
z dnia 19 listopada 2019 r. 

 

 

Zasady, tryb i harmonogram opracowania aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa 
Mazowieckiego do 2030 roku, przyjętej uchwałą nr 158/13 Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego z dnia 28 października 2013 r. 

 

§ 1. 

Zasady, tryb i harmonogram opracowania aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa 
Mazowieckiego do 2030 roku, przyjętej uchwałą nr 158/13 Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego z dnia 28 października 2013 r., zwane dalej „Zasadami”, określają zasady, 
tryb i harmonogram opracowania aktualizacji strategii rozwoju województwa, w tym zadania 
organów samorządu województwa przy określaniu tej aktualizacji oraz tryb i zasady 
współpracy z podmiotami wymienionymi w art. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815). 

 

§ 2. 

Określa się następujące zasady opracowania aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa 
Mazowieckiego do 2030 roku, zwanej dalej „SRWM”, spójne m.in. z zasadami 
sformułowanymi w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020  
(z perspektywą do 2030 r.)1): 

1) zasadę zintegrowanego podejścia i zróżnicowania terytorialnego – 
rozumianą jako koncentracja różnych działań podejmowanych przez 
Województwo Mazowieckie i inne podmioty w celu wykorzystania specyficznych 
potencjałów terytorialnych i likwidacji barier w rozwoju poszczególnych obszarów; 

2) zasadę równoważenia rozwoju – rozumianą jako kierowanie interwencji 
dostosowanej do specyfiki poszczególnych obszarów; 

3) zasadę partnerstwa (współpracy) – oznaczającą zaangażowanie i współudział  
w procesie planowania i realizacji działań rozwojowych różnych podmiotów 
publicznych, prywatnych, organizacji pozarządowych i społeczeństwa oraz 
współodpowiedzialność partnerów za przebieg procesów rozwojowych; 

4) zasadę rozwoju świadomego demograficznie – rozumianą jako 
ukierunkowanie interwencji, tak by uwzględniały one występujące trendy 
demograficzne; 

5) zasadę subsydiarności – oznaczającą uwzględnianie na poszczególnych 
poziomach zarządzania jedynie tych zadań, których nie da się efektywnie 
wykonać na niższych poziomach w sposób gwarantujący największą efektywność 
podejmowanych działań; 

6) zasadę spójności – rozumianą jako konieczność prowadzenia prac 
planistycznych na poziomie regionalnym w sposób komplementarny  
i niesprzeczny z kierunkami planowania strategicznego na wyższym poziomie 
hierarchii dokumentów strategicznych, co zapewni zachowanie właściwych 
powiązań i współzależności planowania krajowego i regionalnego. 

 
 
 

                                                           
1) Przyjętej uchwałą nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 

Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) (M.P. poz. 260). 



§ 3. 
Do zadań Sejmiku Województwa Mazowieckiego w zakresie opracowania aktualizacji 
SRWM należy: 

1) podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do aktualizacji SRWM oraz określenia 
zasad, trybu i harmonogramu opracowania tej aktualizacji; 

2) składanie wniosków, mających na celu przygotowanie projektu aktualizacji SRWM 
oraz formułowanie opinii i uwag do projektu aktualizacji SRWM przez właściwe 
komisje Sejmiku Województwa Mazowieckiego; 

3) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia SRWM. 
 

§ 4. 
Do zadań Zarządu Województwa Mazowieckiego w zakresie opracowania aktualizacji 
SRWM należy: 

1) zorganizowanie procesu opracowania aktualizacji SRWM, poprzez wskazanie 
wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i komórek 
organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego  
w Warszawie odpowiedzialnych za opracowanie projektu aktualizacji SRWM; 

2) prowadzenie współpracy z podmiotami, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;  

3) rozpatrzenie wniosków mających na celu przygotowania projektu aktualizacji 
SRWM, zgłaszanych w pierwszym etapie konsultacji oraz opinii i uwag do 
projektu aktualizacji SRWM, o których mowa w § 6 ust. 2; 

4) przygotowanie sprawozdania z przebiegu wyników drugiego etapu konsultacji,  
o których mowa w § 6 ust. 2, zawierającego ustosunkowanie się do opinii i uwag 
wraz z uzasadnieniem; 

5) opracowanie projektu aktualizacji SRWM wraz ze strategiczną oceną 
oddziaływania na środowisko; 

6) przygotowanie raportu ewaluacyjnego, zawierającego uprzednią ewaluację 
skuteczności i efektywności realizacji SRWM, zgodnie z art. 10a ustawy z dnia  
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1295 i 2020); 

7) przyjęcie projektu aktualizacji SRWM; 
8) przedłożenie Sejmikowi Województwa Mazowieckiego projektu aktualizacji 

SRWM, celem podjęcia uchwały, o której mowa w § 3 pkt 3. 
 

 

§ 5.  

Współpraca z podmiotami, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 
samorządzie województwa, odbywa się zgodnie z: 

1) zasadą partnerstwa – realizowaną poprzez zaproszenie do udziału  
w konferencjach i spotkaniach roboczych, przyjmowanie wniosków w procesie 
aktualizacji SRWM i konsultacje projektu aktualizacji SRWM; 

2) zasadą transparentności – realizowaną poprzez publikowanie na stronie 
internetowej mbpr.pl informacji o przebiegu i postępie prac nad opracowaniem 
aktualizacji SRWM; 

3) zasadą uspołecznienia – polegającą na umożliwieniu mieszkańcom 
województwa i instytucjom zgłaszania uwag i propozycji do projektu aktualizacji 
SRWM; 

4) zasadą partycypacji – polegającą na uwzględnianiu opinii i stanowisk 
wyrażonych przez właściwe organy i instytucje. 

 
 
 



 

§ 6. 

1. Tryb współpracy z podmiotami wymienionymi w art. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie województwa, obejmuje: 
1) podanie do publicznej wiadomości informacji o konsultacjach poprzez ogłoszenie  

w dzienniku o zasięgu krajowym i na stronach www.mazovia.pl lub www.mbpr.pl; 
2) organizację konferencji i spotkań roboczych; 
3) przyjmowanie wniosków mających na celu przygotowanie projektu oraz opinii i uwag 

do opracowanego projektu SRWM.  
2. Współpraca, o której mowa w ust. 1, odbywa się w formie dwuetapowych konsultacji. 

Pierwszy etap obejmuje przyjmowanie wniosków, mających na celu przygotowanie 
projektu aktualizacji SRWM. Drugi etap konsultacji obejmuje pozyskiwanie opinii i uwag 
do opracowanego projektu aktualizacji SRWM. 

 

§ 7. 

Projekt aktualizacji SRWM podlega konsultacjom z mieszkańcami województwa 
mazowieckiego, zgodnie z art. 10a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa, art. 6a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju, art. 46 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 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 2018 r. poz. 2081,  
z późn. zm.2)). 

 

§ 8. 

Tryb i harmonogram opracowania aktualizacji SRWM określa załącznik do Zasad. 

                                                           
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 630, 1501, 1589, 1712, 1815 i 1924. 

 



Załącznik do Zasad, trybu i harmonogramu 
opracowania aktualizacji Strategii Rozwoju 

Województwa Mazowieckiego do 2030 roku, przyjętej 
uchwałą nr 158/13 Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego z dnia 28 października 2013 r.  

 
 

Tryb i harmonogram opracowania aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa 
Mazowieckiego do 2030 roku (SRWM)  

 

Lp. Zadanie 
Organ samorządu 

województwa 
mazowieckiego 

Termin realizacji 

1.  
Uchwalenie zasad, trybu  

i harmonogramu opracowania 
aktualizacji SRWM 

Sejmik 
Województwa 

Mazowieckiego 

listopad/grudzień 
2019 

2.  

Uzgodnienie z właściwymi organami 
zakresu i stopnia szczegółowości 

informacji wymaganych w prognozie 
oddziaływania na środowisko 

Zarząd 
Województwa 

Mazowieckiego 

listopad 2019 
grudzień 2019 

3.  

Przyjmowanie wniosków mających na 
celu przygotowanie projektu aktualizacji 

SRWM, w ramach pierwszego etapu 
konsultacji 

Zarząd 
Województwa 

Mazowieckiego 

listopad 2019-
grudzień 2019 

4.  
Rozpatrzenie wniosków mających na 

celu przygotowanie projektu aktualizacji 
SRWM 

Zarząd 
Województwa 

Mazowieckiego 

I – II kwartał 2020 
 

5.  
Przygotowanie projektu aktualizacji 

SRWM wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko 

Zarząd 
Województwa 

Mazowieckiego 

I – II kwartał 2020 
 

6.  

Uzgodnienie projektu aktualizacji 
SRWM wraz z prognozą odziaływania 

na środowisko z dyrektorem 
regionalnego zarządu gospodarki 

wodnej Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie oraz 

pozyskiwanie opinii i uwag od organów 
i instytucji na podstawie odrębnych 

przepisów 

Zarząd 
Województwa 

Mazowieckiego 

II - kwartał 2020 

7.  
Przyjęcie projektu aktualizacji SRWM 

wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko 

Zarząd 
Województwa 

Mazowieckiego 
II-III kwartał 2020 

8.  

Przeprowadzenie drugiego etapu 
konsultacji projektu aktualizacji SRWM 

wraz z prognozą odziaływania na 
środowisko, w tym: pozyskiwanie opinii 

i uwag do opracowanego projektu 
SRWM od podmiotów wymienionych w 
art. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie województwa, 
podmiotów wymienionych w art. 6 ust. 1 

ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o 
zasadach prowadzenia polityki rozwoju, 

mieszkańców województwa oraz 
organów i instytucji na podstawie 

odrębnych przepisów 

Zarząd 
Województwa 

Mazowieckiego  
II – III kwartał 2020 



9.  

Rozpatrzenie opinii i uwag zgłoszonych 
do opracowanego projektu aktualizacji 
SRWM i prognozy oddziaływania na 

środowisko 

Zarząd 
Województwa 

Mazowieckiego  
II - III kwartał 2020 

10.  Przygotowanie raportu ewaluacyjnego 
Zarząd 

Województwa 
Mazowieckiego  

III kwartał 2020 

11.  
Przyjęcie projektu aktualizacji SRWM  
i wniesienie go pod obrady Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego 

Zarząd  
Województwa 

Mazowieckiego 
III kwartał 2020 

12.  
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 

SRWM 

Sejmik 
Województwa 

Mazowieckiego 
III kwartał 2020 

 


