
Uchwała Nr 78/06 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

z dnia 29 maja 2006 roku 

w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 
(aktualizacja)  

Na podstawie art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm. ) – uchwala się, co następuje: 

§ 1. 
 
Uchwala się Strategię Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 (aktualizacja) w 
brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. 

§ 2. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego. 

§ 3. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego

Piotr Fogler  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 162, poz. 
1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206. 



 
UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI: 

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1590 z późn. zm.) nakłada na Sejmik Województwa obowiązek uchwalenia strategii 
rozwoju województwa. 
 
Sejmik Województwa Mazowieckiego Uchwałą Nr 3/01 z dnia 31 stycznia 2001 roku przyjął 
Strategię Rozwoju Województwa Mazowieckiego. 
 
Główną przesłanką przemawiającą za rozpoczęciem prac związanych z aktualizacją były 
wnioski i rekomendacje wynikające z oceny realizacji dotychczasowej Strategii oraz nowe 
zasady programowania regionalnego na lata 2007-2013, określone w krajowych dokumentach 
strategicznych. W dniu 8 lutego 2005 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą Nr 
183/167/05 przystąpił do aktualizacji dokumentu. W tym celu został powołany Zespół ds. 
aktualizacji Strategii składający się z dyrektorów departamentów i jednostek organizacyjnych 
Urzędu Marszałkowskiego, który współuczestniczył w pracach i nadzorował je ze strony 
Urzędu. 
 
W dniu 7 marca 2005 r. Sejmik Województwa Uchwałą Nr 32/05 zatwierdził zasady, tryb 
oraz harmonogram prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego. 
Proces aktualizacji Strategii sprowadzał się do opracowania Założeń Aktualizacji Strategii 
Rozwoju Województwa Mazowieckiego, przyjęcia projektu zaktualizowanego dokumentu 
oraz poddania go konsultacjom społecznym i eksperckim. 
 
Założenia Aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego stanowiące pierwszy 
zarys dokumentu, zostały przyjęte Uchwałą Nr 480/177/05 Zarządu Województwa 
Mazowieckiego z dnia 29 marca 2005 r. 
 
Stosownie do treści Ustawy o samorządzie województwa oraz realizując Uchwałę Nr 32/05 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 marca 2005 r., do wszystkich ustawowo 
określonych podmiotów przekazano obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania 
zaktualizowanej Strategii z dnia 20 maja 2005 r. oraz zawiadomienie Marszałka 
Województwa informujące o przystąpieniu do procesu konsultacji społecznych projektu 
zaktualizowanej Strategii z dnia 23 września 2005 r. Zawiadomienie umieszczono też na 
stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego oraz ukazało się ono w prasie ogólnopolskiej. 
Jednostki, instytucje, organizacje oraz mieszkańcy województwa pragnący wnieść uwagi i 
opinie do projektu prezentowały swoje poglądy na I Forum Mazowieckim w dniu 26 kwietnia 
2005 r., a także w odpowiedzi na dwukrotne zawiadomienie Marszałka Województwa 
przesyłali uwagi, opinie i wnioski. 
 
W dniu 15 marca 2006 r. Zespół ds. aktualizacji Strategii zatwierdził Projekt Strategii 
Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 (aktualizacja) i skierował do szerokiej 
konsultacji z przedstawicielami środowisk biorących udział w całym procesie uspołecznienia, 
który przewiduje Ustawa o samorządzie województwa. Konsultacja ta odbyła się w dniach 
27-28 marca 2006 r. na spotkaniu w Jachrance. Załączony projekt zawiera korekty 
wprowadzone w czasie spotkania konsultacyjnego w dniach 27-28 marca 2006 r. 
Jednocześnie Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna w dniu 27 marca 2006 r. 
pozytywnie zaopiniowała Projekt Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 
2020 (aktualizacja) i rekomendowała go Zarządowi Województwa Mazowieckiego. 


