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Sprawozdanie z przebiegu prac i wyników konsultacji Strategii Rozwoju 
Województwa Mazowieckiego do 2030 roku oraz sposobu rozpatrzenia wniosków  
z konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa 
Mazowieckiego do 2030 roku 
 

 

Proces aktualizacji SRWM 

 

21 czerwca 2011 r. - Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął Uchwałę (nr  234/55/11) 

w sprawie podjęcia prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 

roku 2020. 

 

 

W październiku 2011 r. - w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego opracowano 

dokument programowo-organizacyjny pn. Założenia Aktualizacji Strategii Województwa 

Mazowieckiego. 

 

6 czerwca 2011 r. - Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął i zaakceptował Założenia 

Aktualizacji Strategii Województwa Mazowieckiego.  

21 listopada 2011 r. - Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął Uchwałę Nr 176/11 

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami województwa 

mazowieckiego. 

 

Od października do grudnia 2011 r. - odbył się cykl konferencji w ramach konsultacji 

społecznych Założeń Aktualizacji Strategii Województwa Mazowieckiego; zaprezentowano 

diagnozę społeczno-gospodarczą, założenia aktualizacji Strategii i Planu;  prowadzone były 

dyskusje przedstawicieli instytucji lokalnych z władzami Regionu. 27 października 2011 r. – 

odbyło się II Forum Mazowieckie, otwierające cykl konferencji konsultacyjnych Założeń 

Aktualizacji Strategii i Planu; na którym prezentowano wyniki badań w ramach projektu 

Trendy Rozwojowe Mazowsza. 

Terminy konferencji konsultacyjnych były następujące: 

2011-11-03 Konferencja subregionalna w Ciechanowie, 

2011-11-09 Konferencja subregionalna w Ostrołęce, 

2011-11-16 Konferencja subregionalna w Płocku, 

2011-11-23 Konferencja subregionalna w Radomiu, 

2011-11-30 Konferencja subregionalna w Siedlcach, 

2011-12-02 Konferencja subregionalna OMW w Karolinie. 

 

Na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 

(www.mazovia.pl) oraz Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie 

(mbpr.pl), umieszczane zostały informacje o konferencjach oraz relacje z nich. 

W Radiu Dla Ciebie odbywały się półgodzinne audycje z udziałem ekspertów poświęcone 

dyskusji nad priorytetami rozwoju województwa mazowieckiego. 

 

15 grudnia 2011 r. – w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego przyjęto opracowania 

autorskie nt. obecnych i pożądanych kierunków rozwoju Mazowsza oraz ekspertyzy pisemne 
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dotyczących założeń aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego (autorzy: 

prof. Krzysztof Opolski, prof. Małgorzata Sulmicka, prof. Andrzej Karpiński, prof. Wojciech 

Dominik, prof. Józef Zegar). 

 

22 grudnia 2011 r. - Zarządzeniem Marszałka Województwa Mazowieckiego (Nr 169/11), 

został powołany Zespół ds. Aktualizacji i Monitorowania Realizacji Strategii Rozwoju 

Województwa Mazowieckiego, do którego zadań należy: opiniowanie założeń aktualizacji 

SRWM, opiniowanie projektu dokumentu SRWM, analiza i ocena realizacji celów Strategii 

oraz efektów osiąganych przez jednostki samorządu województwa odpowiedzialne 

za poszczególne działania, a także opiniowanie wniosków zgłaszanych w ramach konsultacji 

na potrzeby aktualizacji Strategii. Problematyka prac powadzonych przez Zespół została 

rozszerzona Zarządzeniem Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 20 marca 2012 

r. - (Nr 212/12) w sprawie powołania Zespołu do spraw Aktualizacji i Monitorowania 

Realizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego i Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa Mazowieckiego oraz koordynacji prac nad przygotowaniem 

oraz wdrożeniem dokumentów programowych Województwa Mazowieckiego dla 

perspektywy finansowej 2014-2020 został rozszerzony zakres działań Zespołu, w celu 

umożliwienia koordynacji prac nad wszystkimi dokumentami strategicznymi, planistycznymi 

i programowymi o kluczowym znaczeniu dla rozwoju województwa. 

 

Od 28 grudnia 2011 r. do 28 marca 2012 r. prowadzone były konsultacje społeczne, podczas 

których zbierano wnioski równocześnie do SRWM i PZPWM. Informacje o konsultacjach 

przekazywane były różnymi sposobami: 

 ukazało się ogłoszenie w prasie (28 grudnia 2011 r., dziennik Rzeczpospolita); 

 na tablicach informacyjnych Urzędu Marszałkowskiego i Mazowieckiego Biura 

Planowania Regionalnego wywieszone były obwieszczenie informujące o 

przystąpieniu do sporządzania zmiany PZPWM oraz przystąpienia do aktualizacji 

SRWM;  

 instytucje rządowe, jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty 

i województwa sąsiednie), samorządy gospodarcze, biura poselskie i senatorskie, 

szkoły wyższe oraz organizacje pozarządowe (1600 zawiadomień) otrzymały 

zawiadomienia drogą pocztową; 

 informacja umieszczona została również na stronach internetowych Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (mazovia.pl) oraz Mazowieckiego 

Biura Planowania Regionalnego w Warszawie (mbpr.pl). 

Na stronie internetowej Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie 

(mbpr.pl) zamieszczono link do specjalnie stworzonej, na potrzeby konsultacji, strony 

(konsultacjesrwm.mbpr.pl), umożliwiający składanie wniosków do dokumentów. 

 

W trakcie konsultacji wpłynęło 1340 wniosków do Założeń SRWM. Podczas konferencji 

zgłoszono dodatkowo 135 wniosków. Wszystkie wnioski po rozpatrzeniu zostały 

zaakceptowane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego i umieszczone na portalu 

(mbpr.pl). 
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Równolegle prowadzone były konsultacje eksperckie. W dniu 15 czerwca 2012 r. - przyjęto 

w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego ekspertyzy pisemne dotyczące projektu 

aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 (autorzy: prof. 

Krzysztof Opolski, prof. Małgorzata Sulmicka, prof. Andrzej Karpiński, prof. Wojciech 

Dominik, prof. Józef Zegar, prof. Andrzej Herman). 

 

Na podstawie tych faz prac opracowany został na początku czerwca 2012 r. projekt 

zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. wraz z Prognozą 

Oddziaływania na Środowisko. 

 

22 czerwca 2012 r. - Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna Województwa 

Mazowieckiego podjęła uchwałę, pozytywnie opiniującą projekt zaktualizowanej Strategii 

Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku wraz z Prognozą Oddziaływania na 

Środowisko. 

 

27 czerwca 2012 - Zespół do spraw Aktualizacji i Monitorowania Realizacji Strategii Rozwoju 

Województwa Mazowieckiego i Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Mazowieckiego oraz koordynacji prac nad przygotowaniem i wdrożeniem dokumentów 

programowych Województwa Mazowieckiego dla perspektywy finansowej 2014-2020 

pozytywnie zaopiniował i przyjął projekt dokumentu zaktualizowanej Strategii Rozwoju 

Województwa Mazowieckiego do roku 2030 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.  

 

27 czerwca 2012 r. - Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwały: w sprawie 

przyjęcia projektu dokumentu zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa 

Mazowieckiego do 2030 roku (Nr 1379/173/12) oraz w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

z mieszkańcami projektu dokumentu zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa 

Mazowieckiego do 2030 r. (Nr 1380/173/12) uwzględniające Prognozę Oddziaływania na 

Środowisko. 

 

Projekt Dokumentu wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko został zamieszczony na 

stronach internetowych: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 

(www.mazovia.pl), Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Mazowieckiego (www.bip.mazovia.pl), Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego 

w Warszawie (mbpr.pl), Biuletynu Informacji Publicznej Mazowieckiego Biura Planowania 

Regionalnego w Warszawie (bip.mbpr.pl) oraz Samorządowego Forum Dialogu 

Obywatelskiego (www.dialog.mazowia.pl). 

 

Do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, 

samorządów zawodowych rolników, izb przemysłowo-handlowych, sąsiednich województw 

itp. zostały wysłane zawiadomienia o konsultacjach społecznych. W piśmie dołączonym do 

zawiadomienia poproszono o poinformowanie mieszkańców lub członków instytucji, 

w zwyczajowo przyjęty sposób, o prowadzonych konsultacjach. 

 

9 lipca 2012 r. - w dzienniku Rzeczpospolita ukazało się  zawiadomienie o konsultacjach 

społecznych. Na stronie internetowej mbpr.pl zamieszczony został ponownie formularz do 

składania uwag i wniosków.  
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Okres zbierania uwag i wniosków do projektu Strategii Rozwoju Województwa 

Mazowieckiego do 2030 r. wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko, zgodnie 

z Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniającą 

uchwałę w sprawie zasad, trybu i harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju 

Województwa Mazowieckiego trwał od 11 lipca do 30 września 2012 r. 

 

W II etapie konsultacji w lipcu 2012 r. zorganizowany został ponownie cykl konferencji 

subregionalnych: 

2012-07-11 Konferencja subregionalna w Warszawie, 

2012-07-13 Konferencja subregionalna w Siedlcach, 

2012-07-18 Konferencja subregionalna w Radomiu, 

2012-07-20 Konferencja subregionalna w Płocku, 

2012-07-25 Konferencja subregionalna w Ostrołęce, 

2012-07-26 Konferencja subregionalna w Ciechanowie. 

Celem konferencji było przedstawienie projektu dokumentu, zebranie uwag, wniosków 

i potrzeb inwestycyjnych ze zwróceniem uwagi na specyfikę każdego subregionu. 

 

We wrześniu 2012r., z inicjatywy Przewodniczącego Komisji Sejmiku ds. Strategii Rozwoju 

Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego Stefana Godlewskiego, zorganizowany 

został kolejny cykl spotkań konsultacyjnych: 

02.09 - Konferencja subregionalna  w Warszawie, 

13.09 -  Konferencja subregionalna w Siedlcach, 

17.09 -  Konferencja subregionalna w Radomiu, 

20.09 -  Konferencja subregionalna w Płocku, 

24.09 -  Konferencja subregionalna w Ostrołęce, 

27.09 -  Konferencja subregionalna w Ciechanowie. 

Tematyka konferencji koncentrowała się wokół najważniejszych dla subregionów projektów 

inwestycyjnych, które miałyby znaleźć się w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 

do 2030 roku. 

 

W I i II etapie konsultacji udział wzięło łącznie ponad tysiąc zainteresowanych, w tym m.in. 

jednostki samorządu terytorialnego różnych poziomów, instytucje publiczne, organizacje 

pozarządowe, osoby fizyczne i przedsiębiorstwa. 

 

Podsumowanie rozpatrzenia wniosków 

W drugim etapie konsultacji łącznie zebrano 2229 uwag i wniosków. Dotyczyły one 

zagadnień z zakresu celów i działań Strategii, treści i konstrukcji dokumentu. Bardzo 

zróżnicowany był poziom szczegółowości wniosków - od propozycji konkretnych inwestycji o 

charakterze lokalnym po zapisy ogólne. Duża część postulatów dotyczyła zagadnień 

poruszanych i rozstrzyganych w planach przestrzennych na poziomie wojewódzkim lub 

lokalnym, bądź w innych dokumentach programowych.  

Aktywny udział w konsultacjach wzięły samorządy i ich jednostki organizacyjne, składając 

łącznie 1618 uwag i wniosków (w tym 161 zebrano od podmiotów samorządowych na 
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poziomie wojewódzkim). Wnioski składały również organizacje pozarządowe i izby 

gospodarcze (238 postulatów), instytucje publiczne związane z kulturą, opieką zdrowotną 

i ochroną przyrody (166), osoby fizyczne (103), osoby publiczne m.in.. radni, posłowie (56), 

przedsiębiorstwa (39), uczelnie wyższe i instytuty naukowo badawcze (9).  

Największa liczba wniosków i uwag wpłynęła z m.st. Warszawy (997), subregionu:  

radomskiego (332) i ostrołęcko-siedleckiego (273). 

Największą liczbę wniosków w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców złożono z obszaru 

powiatu łosickiego (18) oraz radomskiego (15,5). Nie wpłynął żaden wniosek z powiatów: 

białobrzeskiego, gostynińskiego, grójeckiego, lipskiego, sierpeckiego, sochaczewskiego i 

żuromińskiego. 

Największa liczba wniosków dotyczyła zagadnień z obszaru: Przestrzeń i transport. - ok. 

30%., Środowisko i energetyka – ok. 20%. oraz ok. 20% Społeczeństwo. Do pozostałych 

obszarów została zgłoszona mniejsza liczba wniosków: Kultura i dziedzictwo – ok. 10%, 

Gospodarka – ok. 6% oraz Przemysł i produkcja - ok. 6%.  

Niektóre wnioski związane były z więcej niż jednym obszarem tematycznym. 

 

Sposób rozpatrzenia 
Liczba 

wniosków 

Wniosek przyjęty; dokonano uzupełnienia treści 

Strategii. 
158 

Wniosek zasadny; zapisy Strategii zawierają 

problematykę zawartą we wniosku 
1736 

Wniosek odrzucony 101 

Wniosek poza kryteriami Strategii 130 

Pismo nie ma charakteru wniosku 104 

 

Do analizy wniosków przyjęto jeden ze sposobów rozpatrzenia wniosków dodając 

uzasadnienie w dodatkowej kolumnie uwagi. Jednym z najczęściej powtarzających się 

sposobów rozstrzygnięcia było stwierdzenie: wniosek zasadny; zapisy Strategii zawierają 

problematykę zawartą we wniosku, oznacza to że dany postulat znajduje już 

odzwierciedlenie w Dokumencie lub wpisuje się w jego zapis o bardziej ogólnym charakterze 

- ok. 78%. Jeżeli w wyniku rozpatrzenia wniosku modyfikowano treść Dokumentu, wniosek 

klasyfikowano jako przyjęty; dokonano uzupełnienia treści Strategii; takie przypadki stanowiły 

7%. Wnioski, które odbiegały od przyjętych w Strategii zasad i założeń stanowiły - ok. 5%; 

wniosek oznaczano wówczas jako odrzucony. Część wniosków wyodrębniona została jako 

grupa wniosków poza kryteriami Strategii - 6%, odnoszących się do kwestii nie 

rozstrzyganych na poziomie Dokumentu, lub których realizacja wykracza poza kompetencje 
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województwa mazowieckiego. Około 5% zgłoszeń zostało sklasyfikowane jako pisma nie 

mające charakteru wniosku.  

 

Sposób 

rozpatrzenia 

Liczba wniosków 

w subregionach 

ciechanows

ko-płocki 

ostrołęcko

-siedlecki 

radomski warszawski 

wschodni 

warszawski 

zachodni 

m.st. 

Warszawa 

213 275 332 187 195 997 

Wniosek przyjęty; 

dokonano 

uzupełnienia 

treści Strategii. 

4 3 26 4 4 117 

Wniosek zasadny; 

zapisy Strategii 

zawierają 

problematykę 

zawartą we 

wniosku 

192 257 274 108 131 759 

Wniosek 

odrzucony 
8 6 22 1 12 47 

Wniosek poza 

kryteriami 

Strategii 

8 5 1 69 28 15 

Pismo nie ma 

charakteru 

wniosku 

1 4 11 5 20 59 

 

Ponadto część wniosków została złożona przez kilka podmiotów z różnych subregionów oraz 

przez podmioty spoza województwa (łącznie 30 zgłoszeń).  


