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Informacja  

o wynikach konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 
2030+,  stanowiącej aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku 

wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko 
 

 
 

Proces konsultacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030 (dalej SRWM2030+)  
przebiegał dwuetapowo: 

 I Etap dotyczył przyjmowania wniosków i uwag, na podstawie których m.in. opracowano projekt  
dokumentu; 

 II Etap dotyczył przyjmowania wniosków i uwag, opinii  i uzgodnień do opracowanego projektu 
dokumentu.  
 

Niniejsza informacja dotyczy I etapu konsultacji, natomiast drugi etap, stosownie do 
poniższych uchwał Sejmiku dotyczy Sprawozdania z przebiegu i wyników drugiego etapu konsultacji 
projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+ stanowiącej aktualizację Strategii 
Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko - 
Załącznik nr 2 do przedmiotowej uchwały. 

Oba etapy przebiegu konsultacji zawierają ustosunkowanie się do: przyjmowanych wniosków 
i uwag - w I etapie,  oraz  wniosków i uwag oraz opinii i uzgodnień - w II etapie. 
   
Podstawa prawna  

 
Podstawą prawną działań podejmowanych w związku z przygotowaniem projektu aktualizacji 

Strategii rozwoju województwa mazowieckiego są następujące przepisy: 
• art. 41 ust. 2 pkt 4 w związku 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, z późn. zm.),  
• art. 6 oraz art.  6a  ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), 
• art.  46 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 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 2021 r. poz. 247, z późn. 
zm.), 

• § 4 pkt 4 załącznika 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),  

• § 6 ust. 1 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) 

• § 2 uchwały 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 

Przebieg  I etapu konsultacji 

Przed przystąpieniem do procedury opracowania projektu SRWM2030+, Mazowieckie Biuro 
Planowania Regionalnego w Warszawie przygotowało  Założenia do aktualizacji Strategii rozwoju 
województwa mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne Mazowsze, które zostały przyjęte przez 
Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 17 września 2021 r., zawierające  najważniejsze  
przesłanki aktualizacji dokumentu, stanowiące punkt wyjścia do dyskusji regionalnej z udziałem 
radnych, ekspertów, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, 
przedstawicieli wyższych uczelni. Na X posiedzeniu Mazowieckiego Forum Terytorialnego w dniu 17 
lipca 2019 r. został zaprezentowany projekt Założeń do aktualizacji Strategii rozwoju województwa 
mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne Mazowsze. 

W ramach dyskusji regionalnej odbył się  także cykl konferencji, przedstawiających Założenia. 
Poszczególne konferencje miały miejsce: 

• 9 września 2019 r. w Ostrołęce, 
• 11 września 2019 r. w Korczewie, 
• 13 września 2019 r. w Radomiu, 
• 18 września 2019 r. w  Płońsku, 
• 20 września 2019 r. w Płocku,  
• 3 października 2021 r. w Warszawie 
• 21 lutego 2020 r. w Żyrardowie. 

 

W dniu 19 listopada 2019 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął  uchwałę  nr 221/19  
w sprawie przystąpienia do aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 
roku oraz określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania tej aktualizacji. 

W ramach konsultacji wykonano następujące czynności proceduralne:   

 umieszczono obwieszczenie Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przystąpienia 
do opracowania projektu SRWM2030+: 

− w prasie ogólnopolskiej (w „Rzeczpospolitej” z dnia 28 grudnia 2019 r.); 
− na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 

w Warszawie i Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie; 
− na tablicach ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie 

i jego delegatur oraz Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie. 
 zawiadomiono: 

− wszystkie jednostki samorządu terytorialnego na obszarze województwa mazowieckiego; 
− gminy i powiaty sąsiadujące z województwem mazowieckim; 
− marszałków województw sąsiadujących; 
− ministrów; 
− Wojewodę Mazowieckiego oraz wojewodów sąsiednich województw jako przedstawicieli 

władzy rządowej w terenie; 
− środowiska naukowe, przedsiębiorców i stowarzyszenia branżowe; 
− instytucje i organy właściwe do uzgadniania oraz inne organy właściwe do opiniowania 

dokumentu. 
 

 



 
 
Wnioskodawcy i tematyka wniosków  

 
W ramach I etapu sporządzania projektu SRWM2030+, wpłynęło 1009 wniosków. Najwięcej 

(73,3%) wniosków zostało złożonych przez organy administracji samorządowej, 10,8% przez organy 
administracji rządowej, 4,5 % przez przedsiębiorców, 2,3% przez instytuty badawcze i naukowe, 1,6% 
przez osoby fizyczne, 0,7% przez szkoły wyższe, 0,2% przez organizacje pozarządowe, a 6,6% przez 
inne podmioty. 
 

Biorąc po uwagę tematykę składanych wniosków: 24,6% dotyczyło transportu; 13,6% - 
ochrony środowiska i gospodarki odpadami; 9,8% - energetyki; 6,2% - turystyki i sportu; 6,1% - nauki  
i edukacji; 6,0% - kultury i dziedzictwa narodowego; 4,7% - ochrony zdrowia i pomocy społecznej; 
4,6% - gospodarki; 3,4% - rolnictwa i obszarów wiejskich; 2,7% - bezpieczeństwa publicznego;  
1,8% - rynku pracy; 1,3% - osadnictwa i demografii; 1,2% - rewitalizacji; 0,8% - 
telekomunikacji/informatyzacji; 0,6% - elektromobilności. 
 

Spośród 1009 złożonych wniosków – 4,1% zakwalifikowano jako materiał o charakterze 
informacyjnym, a 1,6% jako materiał o innym charakterze – luźne wypowiedzi w danej sprawie, 
pytania retoryczne, nie dające możliwości uwzględnienia jako wniosku o konkretnej treści.  

 
Sposób rozpatrzenia wniosków 
 
Przyjęto następujący sposób podejścia do rozpatrywanych wniosków: 
 
1. Wnioski uwzględnione - to wnioski, które: 

• są zgodne z polityką rozwoju województwa mazowieckiego oraz kraju;  
• odpowiadają charakterowi i skali dokumentu, na podstawie którego prowadzona jest 

polityka rozwoju;   
• dotyczą wskazania kierunków działań, przez różne poziomy administracji publicznej, ale nie 

dotyczą lokalizacji, czy warunków technicznych usytuowania obiektów. Szczegółowe 
przesądzenia dotyczące realizacji inwestycji będą miały miejsce na poziomie krajowym 
poprzez decyzje o lokalizacji inwestycji lub w dokumentach planowania miejscowego: 
studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 
 

2. Wnioski nieuwzględnione - to takie, które: 
 

• są niezgodne z polityką rozwoju województwa mazowieckiego oraz polityką rozwoju kraju  
• nie odpowiadają zakresowi ustawowemu SRWM2030+, powinny być skierowane do innych 

podmiotów:  
•  nie odpowiadają charakterowi i skali SRWM2030+– w tym wnioski dotyczące szczegółowej 

lokalizacji, czy warunków technicznych lokalizacji obiektów  
 
3. Wnioski do częściowego uwzględnienia: 

 



• część wniosku (według jego literalnego brzmienia) podlega uwzględnieniu, a część nie, przy 
czym wniosek zostanie uwzględniony w Strategii, jednak nie w literalnym brzmieniu 
wskazanym we wniosku, ponieważ zapisy SRWM2030+ zostaną sformułowane na dalszym 
etapie prac  poprzez zapisy ogólne. 

Procentowy podział sposobów rozpatrzenia wniosków: 
− do uwzględnienia – 64,6%,  
− do częściowego uwzględnienia - 22,1%,  
− nie uwzględniono – 13,3%. 

Sposób rozpatrzenia wniosków  i uwag zgłoszonych do projektu Strategii Rozwoju Województwa 
Mazowieckiego 2030+,  stanowiącej aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 
2030 roku wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko określa załącznik do przedmiotowej 
Informacji. 
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