
Uchwała nr 1324/250/21 

Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 24 sierpnia 2021 r. 

 

w sprawie przyjęcia projektu Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ stanowiącej 

aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko oraz przekazania go do konsultacji społecznych 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 1 i 4 w związku z art. 10a ust. 1 i 2 oraz art. 11 ust. 1e ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 oraz z 2021 r. poz. 1038),  

art. 4 ust. 1, art.  6 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), art. 43, art.  51 ust. 1 i art. 54 ust. 1 i 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 2021 r. poz. 247, 784, 

922 i 1211), art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. zmianie ustawy o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1378) oraz § 4 „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.” stanowiących załącznik do uchwały nr 221/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 

19 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa 

Mazowieckiego do 2030 roku oraz określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania tej 

aktualizacji (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 13566) oraz § 2 uchwały nr 176/11 Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji 

z mieszkańcami Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6987) - uchwala się, co 

następuje: 

§ 1. 

Przyjmuje się projekt Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+, stanowiący aktualizację 

Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku, wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 i nr 2 do uchwały. 

 

§ 2. 

1. Przekazuje się do konsultacji społecznych projekt Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 

2030+, stanowiący aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku, 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, o którym mowa w § 1. 

2. Podaje się do publicznej wiadomości informację o prowadzonych konsultacjach społecznych 

projektu Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+, stanowiącego aktualizację 

Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku, wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko, zgodnie z ogłoszeniem stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały.  

 

 



§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego 

w Warszawie. 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

       


