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Lp.
Nr 

wniosku 

Data wpływu 

wniosku
Wnioskodawca

Rodzaj 

pisma
Skrócona treść wniosku

Część Strategii, której

dotyczy wniosek

Sposób 

rozstrzygnięcia
Uszczegółowienie sposobu rozstrzygnięcia

bezpieczeństwo publiczne

1 8.1 13.01.2020

Andrzej Chodkiewicz Zastępca 

Dyrektora Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody 

Polskie RZGW 

w Białymstoku

wniosek
Uwzględnienie w SRWM obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, 

obejmujących doliny rzek: Narew, Omulew, Rozoga i Szkwa.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie  

zwiększenia skuteczności ochrony przed powodzią  i zarządzania ryzykiem 

powodziowym. Uwzględnienie wniosku wynika z wymogu ustawowego 

(Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 

ze zm.). 

2 14.2 17.01.2020
Paweł Kołodziejski

Wót Gminy Rząśnik
wniosek

Uwzględnienie w SRWM zabezpieczenia wałów rzeki Narew w rejonach 

bezpośrednio zagrożonych powodzią.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie 

zwiększenia skuteczności ochrony przed powodzią i zarządzania ryzykiem 

powodziowym jako zapis ogólny. Strategia nie przesądza o lokalizacji 

konkretnych inwestycji.

3 14.5 17.01.2020
Paweł Kołodziejski

Wót Gminy Rząśnik
wniosek

Uwzględnienie w SRWM rekompensat finansowych dla samorządów 

gminnych, na terenie których występują tereny zalewowe obejmujące powyżej 

30% terenu gminy i czym większy udział tych terenów, tym większe 

rekompensaty.

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono Wniosek nie odpowiada zakresowi ustawowemu Strategii.

4 17.10 17.01.2020
Piotr Kozłowski

Burmistrz Gminy Kozienice
wniosek Modernizacja lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Zagożdżonki.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie 

zwiększenia skuteczności ochrony przed powodzią i zarządzania ryzykiem 

powodziowym jako zapis ogólny. Strategia nie przesądza o lokalizacji 

konkretnych inwestycji.

5 20.9 20.01.2020
Łukasz Kulik

Prezydent Miasta Ostrołęki
wniosek

Rozbudowa i modernizacja istniejącego wału przeciwpowodziowego wzdłuż 

lewego brzegu rzeki Narew oraz budowa wału chroniącego prawobrzeżną 

część Ostrołęki.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie 

zwiększenia skuteczności ochrony przed powodzią i zarządzania ryzykiem 

powodziowym jako zapis ogólny. Strategia nie przesądza o lokalizacji 

konkretnych inwestycji. 

6 27.7 22.01.2020
Zenon Reszka

Burmistrz Błonia
wniosek

W związku ze zmianami klimatycznymi (powtarzającą się suszą) wnioskujemy 

o opracowanie strategii zapobiegania skutkom suszy/powodzi. 

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono

Zadanie nie należy do kompetencji samorządu województwa. Treść 

wniosku dotyczy zadań realizowanych przez Państwowe Gospodarstwo 

Wodne Wody Polskie.

7 32.1 22.01.2020

Mariusz Zega Zastępca 

Mazowieckiego Wojewódzkiego 

Inspektora Ochrony Środowiska

wniosek

Należy uwzględnić zapisy ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1396, ze zm.) odnoszące się do zakładów stwarzających zagrożenie dla 

życia lub zdrowia ludzi, a w szczególności zagrożenie wystąpienia poważnej 

awarii przemysłowej. Należy zawrzeć informacje o zakładach o zwiększonym i 

dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz 

wskazania/zakazy dotyczące lokalizowania, budowy i rozbudowy takich 

zakładów.

diagnoza/SWOT
do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie. Charakter i skala strategii nie 

pozwala na uszczegółowienie zapisów zawartych w ustawie Prawo 

ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, ze zm.). Dokumenty nie 

mogą powielać przepisów prawa.
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Nr 

wniosku 

Data wpływu 
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rozstrzygnięcia
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8 35.5 23.01.2020
Jerzy Rakowski Starosta Powiatu 

Mławskiego
wniosek

Uwzględnienie w Strategii działań profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa 

osób starszych w cyberprzestrzeni.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie cyfryzacji 

gospodarki jako zapis ogólny. Zagadnienie w sposób szczegółowy jest 

ujęte w Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego województwa 

mazowieckiego.

9 39.1 24.01.2020

Tomasz Janusz Zastępca 

Dyrektora Departamentu Inwestycji 

i Rozwoju Urząd Marszałkowski 

Województwa Świętokrzyskiego

wniosek

Współpraca międzywojewódzka, przy wsparciu polityki regionalnej państwa, 

w zakresie ograniczenia ryzyka powodzi, osuwisk i ruchów masowych w 

Dolinie Wisły.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie 

zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem 

zwiększenia ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałaniu osuwiskom.

10 39.23 24.01.2020

Tomasz Janusz Zastępca 

Dyrektora Departamentu Inwestycji 

i Rozwoju Urząd Marszałkowski 

Województwa Świętokrzyskiego

wniosek
Uwzględnienie ochrony terenów szczególnie zagrożonych powodzią rzek 

Wisła i Kamienna i współpracy w tym zakresie.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie  

zwiększenia skuteczności ochrony przed powodzią i zarządzania ryzykiem 

powodziowym. Uwzględnienie wniosku wynika z wymogu ustawowego 

(Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 

ze zm.).

11 39.37 24.01.2020

Tomasz Janusz Zastępca 

Dyrektora Departamentu Inwestycji 

i Rozwoju Urząd Marszałkowski 

Województwa Świętokrzyskiego

informacja

Uwzględnienie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym w 

obszarze stykowym województwa świętokrzyskiego z mazowieckim: 

kontynuacja realizacji projektu systemu osłony przeciwosuwiskowej w 

obszarze stykowym województwa świętokrzyskiego z mazowieckim.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie 

przeciwdziałania zagrożeniom naturalnym (zwiększenia ochrony 

przeciwpowodziowej i przeciwdziałaniu osuwiskom).

12 41.14 23.01.2020
Jarosław Perzyński Burmistrz 

Miasta Sierpca
wniosek

Uwzględnienie działań zmierzających do zapewnienia Miastu ochrony 

przeciwpowodziowej.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie 

zwiększenia skuteczności ochrony przed powodzią i zarządzania ryzykiem 

powodziowym. 

13 44.25 23.01.2020
Maciej Śliwerski

Wójt Gminy Jaktorów
wniosek

Z uwagi na rosnący dostęp do internetu wskazane byłoby ujęcie w Strategii 

zagadnień edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa w sieci.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie cyfryzacji 

gospodarki jako zapis ogólny. Zagadnienie w sposób szczegółowy jest 

ujęte w Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego województwa 

mazowieckiego.

14 45.2 24.01.2020
Jan Żychliński Starosta 

Warszawski Zachodni
wniosek

Uwzględnienie budowy zbiorników retencyjnych na rz. Utracie w Kopytowie 

(gm. Błonie) i Zawadach (gm. Kampinos), by przeciwdziałać suszy i 

podtopieniom. W przypadku drugiego zbiornika może on również pełnić 

funkcje wypoczynkowe.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony jako zapis ogólny w kierunkach działań w 

zakresie zwiększenia retencji wodnej oraz przeciwdziałania i łagodzenia 

skutków suszy. Strategia nie przesądza o lokalizacji konkretnych inwestycji. 
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Lp.
Nr 
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15 65.15 24.01.2020
Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy 

Dębe Wielkie
wniosek

Uzupełnienie SWOT (środowisko/energetyka) o szansę "poprawa systemu 

gospodarowania wodami - retencja, konserwacja urządzeń melioracyjnych".
diagnoza/SWOT

do częściowego 

uwzględnienia

Konkretne zapisy dot. analizy SWOT zostaną sformułowane na dalszym 

etapie prac jako wynik przeprowadzonej diagnozy społeczno-gospodarczej 

województwa. Wniosek zostanie uwzględniony w części kierunkowej 

Strategii.

16 65.17 24.01.2020
Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy 

Dębe Wielkie
wniosek

Uzupełnienie SWOT (środowisko/energetyka) o zagrożenie "brak 

uregulowania stanu własności rowów melioracyjnych a przez to brak 

możliwości realizacji prac konserwacyjnych w ich obszarze".

diagnoza/SWOT nie uwzględniono Wniosek nie odpowiada zakresowi ustawowemu Strategii.

17 67.7 24.01.2020
Tomasz Kostyra Zastępca Wójta 

Gminy Wiązowna
wniosek

Postulat o wspieranie bezpieczeństwa regionalnego poprzez modernizację i 

doposażenie OSP i centrów zarządzania kryzysowego.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Poprawa bezpieczeństwa publicznego, w tym modernizacja i doposażenie 

OSP i centrów zarządzania kryzysowego zostanie uwzględnione w części 

obejmującej kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów 

strategicznych.

18 75.2 24.01.2020

Wiktor Marek Zawieska Zastępca 

Dyrektora ds. Techniki i Wdrożeń 

Centralny Instytut Ochrony Pracy - 

Państwowy Instytut Badawczy

wniosek

W celu strategicznym SPOŁECZEŃSTWO, w zakresie celu rozwojowego: 

Poprawa jakości życia oraz wykorzystanie kapitału ludzkiego i społecznego 

do tworzenia nowoczesnej gospodark , wymiar polityki regionalnej: Spójność: 

w ramach kierunku działań: Podnoszenie standardów funkcjonowania 

infrastruktury społecznej oraz działania na rzecz ochrony zdrowia i 

bezpieczeństwa publicznego

proponujemy dodanie działania 24.5 o treści: Poprawa bezpieczeństwa i 

higieny pracy, w szczególności w małych i średnich przedsiębiorstwach.

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono

Proponowany zapis jest zbyt szczegółowy w stosunku do charakteru i skali 

strategii województwa. 

19 77.1 24.01.2020

Robert Bagan Komendant 

Nadwiślański Oddział Straży 

Granicznej im. Powstania 

Warszawskiego

wniosek

Zawarcie w zadaniach do realizacji w ramach działania 24.4 "Poprawa 

bezpieczeństwa publicznego" zapisu: "Zwiększenie atrakcyjności służby w 

Straży Granicznej na terenie województwa mazowieckiego poprzez 

udostępnienie lokali mieszkalnych będących w zasobach jednostek 

samorządu terytorialnego dla funkcjonariuszy Straży Granicznej.".

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono

Proponowany zapis jest zbyt szczegółowy w stosunku do charakteru i skali 

strategii województwa. 

20 77.2 24.01.2020

Robert Bagan Komendant 

Nadwiślański Oddział Straży 

Granicznej im. Powstania 

Warszawskiego

wniosek

Wniosek o uzupełnienie Strategii o zagadnienia odnoszące się do 

problematyki cudzoziemców przebywających na terenie województwa 

mazowieckiego w obszarze strategii: SPOŁECZEŃSTWO.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w działaniach dotyczących 

przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego.

21 81.1 24.01.2020

Sergiusz Kieruzel Dyrektor 

Państwowe Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie Krajowy Zarząd 

Gospodarki Wodnej

wniosek

Usunięcie zapisu dotyczącego złego stanu urządzeń przeciwpowodziowych 

(str. 27 w tab. 9). Stan urządzeń przeciwpowodziowych (wałów 

przeciwpowodziowych), prócz nielicznych przypadków, w związku z kontrolą 

okresową stanu technicznego zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego, 

określono jako dobry lub dostateczny.

diagnoza/SWOT do uwzględnienia Wniosek zostanie uwzględniony w części diagnostycznej Strategii.

22 87.1 26.01.2020 Marek Zagórski Minister Cyfryzacji wniosek

Aktualizacja dokumentu Strategii SRWM2030 powinna uwzględniać 

zagadnienie cyberbezpieczeństwa we wszystkich analizach SWOT, 

dotyczących zagrożeń w adresowanych obszarach (gospodarki, transportu, 

przemysłu, społeczeństwa, itp.).

diagnoza/SWOT
do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie cyfryzacji 

gospodarki jako zapis ogólny. Zagadnienie w sposób szczegółowy jest 

ujęte w Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego województwa 

mazowieckiego.
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Nr 
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23 87.2 26.01.2020 Marek Zagórski Minister Cyfryzacji wniosek

Strategia SRWM2030 powinna obejmować działania uwzględniające nie tylko 

wskazanie na szanse/wyzwania w zakresie rozwoju nowoczesnych 

technologii i technik informacyjno-komunikacyjnych, zwiększenie dostępu do 

Internetu czy wspieranie rozwoju kierunków edukacji związanych z nowymi 

technologiami, ale równocześnie adresować kompleksowo, na poziomie 

regionu, podejście do cyberbezpieczeństwa.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie cyfryzacji 

gospodarki oraz edukacji jako zapis ogólny. Zagadnienie w sposób 

szczegółowy jest ujęte w Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego 

województwa mazowieckiego.

24 87.3 26.01.2020 Marek Zagórski Minister Cyfryzacji wniosek

Jednym z celów Strategii jest zwiększenie dostępu do Internetu na terenie 

województwa mazowieckiego. Z uwagi na fakt nierozerwalnego związku 

pomiędzy rozwojem usług internetowych, a zapewnieniem ich odpowiedniego 

poziomu cyberbezpieczeństwa, niezbędne jest uwzględnienie elementów 

cyberbezpieczeństwa już na etapie projektowania działania.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie cyfryzacji 

gospodarki jako zapis ogólny. Zagadnienie w sposób szczegółowy jest 

ujęte w Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego województwa 

mazowieckiego.

25 87.4 26.01.2020 Marek Zagórski Minister Cyfryzacji wniosek

Schemat pt. "Programowanie regionalne w systemie zarządzania rozwojem" 

(Strategia SRWM2030, Ryc. 21, str. 86) powinien uwzględniać "w kontekście 

krajowym" i "w kontekście Unii Europejskiej" zadania wynikające z aktualnych 

regulacji prawnych z zakresu ochrony danych i cyberbezpieczeństwa na 

poziomie krajowym, zadań wynikających z rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych (RODO), z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa 

(UoKSC) oraz Strategii cyberbezpieczeństwa RP na lata 2019-2024, ustawy o 

informatyzacji (w tym rozporządzenie o Krajowych Ramach 

Interoperacyjności) czy uchwały RM o Wspólnej Infrastrukturze 

Informatycznej Państwa WIIP.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie cyfryzacji 

gospodarki jako zapis ogólny. Zagadnienie w sposób szczegółowy jest 

ujęte w Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego województwa 

mazowieckiego.

26 87.5 26.01.2020 Marek Zagórski Minister Cyfryzacji wniosek

[W SRWM] Należy zapewnić, aby usługi elektroniczne świadczone przez 

organy administracji publicznej dla obywateli miały odpowiednio wysoki 

poziom cyberbezpieczeństwa.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie cyfryzacji 

gospodarki jako zapis ogólny. Zagadnienie w sposób szczegółowy jest 

ujęte w Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego województwa 

mazowieckiego.

27 103.9 22.01.2020
Krzysztof Jadczak Burmistrz gminy 

Gąbin
wniosek Budowa nowej remizy OSP w Gąbinie

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono

Wniosek nie odpowiada charakterowi ani skali Strategii, gdyż dotyczy 

inwestycji na poziomie lokalnym. Strategia nie przesądza o realizacji 

konkretnych inwestycji i zadań.

elektromobilność

28 44.18 23.01.2020
Maciej Śliwerski

Wójt Gminy Jaktorów
wniosek

Uwzględnienie w Strategii szerszej możliwości dofinansowania inwestycji 

związanych z rozwojem lokalnej elektromobilności.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie rozwoju 

transportu niskoemisyjnego. Strategia nie przesądza o finansowaniu 

konkretnych inwestycji.
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29 44.19 23.01.2020
Maciej Śliwerski

Wójt Gminy Jaktorów
wniosek

W celu koordynacji działań na obszarze województwa i skutecznego 

wdrożenia rozwiązań elektromobilnych korzystne byłoby oparcie przyszłych 

inwestycji o właściwe plany samorządów. 

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie rozwoju 

transportu niskoemisyjnego jako zapis ogólny. Konkretne zapisy powinny 

zostać sformułowane w dokumentach wdrożeniowych.

30 53.27 24.01.2020

Szymon Tumielewicz Zastępca 

Dyrektora Departament 

Zrównoważonego Rozwoju i 

Współpracy Międzynarodowej 

Ministerstwo Klimatu

wniosek

Zawarcie w ramach obszarów: „przestrzeń i transport” oraz „środowisko i 

energetyka” informacji i planów dotyczących rozwoju zeroemisyjnego 

transportu, w szczególności elektromobilności.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie rozwoju 

transportu niskoemisyjnego.

31 71.10 24.01.2020
dr inż. Stanisław Kubeł Starosta 

Powiatu Ostrołęckiego
wniosek Promocja elektromobilności.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie rozwoju 

transportu niskoemisyjnego.

32 86.18 24.01.2020
Artur Borkowski Burmistrz Miasta i 

Gminy Serock
wniosek

Zapewnienie warunków do rozwoju infrastruktury dla elektromobilności/paliw 

alternatywnych (np. wodorowych).

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie rozwoju 

transportu niskoemisyjnego.

33 105.2 03.02.2020
Radosław Witkowski Prezydent 

Miasta Radomia
wniosek

W Rozdziale 6.1 (Radomski obszar strategicznej interwencji) w części 

dotyczącej bezpieczeństwa energetycznego dodanie dodatkowego punktu w 

brzmieniu: "Rozwój elektromobilności poprzez wprowadzanie i wspieranie 

rozwiązań wspomagających transport oparty na pojazdach napędzanych 

elektrycznie i paliwami alternatywnymi.".

OSI
do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie rozwoju 

transportu niskoemisyjnego. Konkretne zapisy będą dostosowane do 

specyfiki poszczególnych OSI i zostaną sformułowane na dalszym etapie 

prac. 

energetyka

34 6.1 09.01.2020

Rafał Miland

Wiceprezes Zarządu

PERN SA

wniosek

Rozważenie uwzględnienia w SRWM aspektów rozbudowy logistycznej 

infrastruktury dla przemysłu naftowego (planowanych w woj. mazowieckim 

inwestycji), stanowiących realizację "Polityki Rządu RP dla infrastruktury 

logistycznej w sektorze naftowym".

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

 Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie rozwoju 

systemu paliw płynnych.

35 7.1 10.01.2020 Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. wniosek
Ujęcie 57 planowanych inwestycji w zakresie sieci 110 kV i 220 kV na terenie 

Warszawy. 

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie rozwoju 

systemu elektroenergetycznego jako zapis ogólny (szczegółowe 

przesądzenia dotyczące realizacji inwestycji będą miały miejsce na 

poziomie lokalnym poprzez decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego oraz w dokumentach planowania miejscowego).
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36 9.1 13.01.2020

Tadeusz Frukacz Dyrektor 

Departament Eksploatacji i 

Rozwoju PGE Dystrybucja S.A. 

Oddział Łódź

wniosek
Ujęcie 7 planowanych inwestycji w zakresie sieci 110 kV na terenie 

województwa mazowieckiego w obszarze działania PGE Oddział Łódź.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie rozwoju 

systemu elektroenergetycznego jako zapis ogólny (szczegółowe 

przesądzenia dotyczące realizacji inwestycji będą miały miejsce na 

poziomie lokalnym poprzez decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego oraz w dokumentach planowania miejscowego).

37 14.3 17.01.2020
Paweł Kołodziejski

Wót Gminy Rząśnik
wniosek

Uwzględnienie w SRWM gazyfikacji na terenach wiejskich województwa 

mazowieckiego.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie rozwoju 

systemu gazowego jako zapis ogólny.

38 18.1 21.01.2020

Marek Bernacki Dyrektor 

Departament Eksploatacji i 

Rozwoju PGE Dystrybucja S.A. 

Oddział Skarżysko-Kamienna

wniosek

Uwzględnienie w SRWM 5 planowanych inwestycji w zakresie sieci 110 kV na 

terenie województwa mazowieckiego w obszarze działania PGE Oddział 

Skarżysko-Kamienna.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie rozwoju 

systemu elektroenergetycznego jako zapis ogólny (szczegółowe 

przesądzenia dotyczące realizacji inwestycji będą miały miejsce na 

poziomie lokalnym poprzez decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego oraz w dokumentach planowania miejscowego).

39 20.14 20.01.2020
Łukasz Kulik

Prezydent Miasta Ostrołęki
wniosek

Wzmocnienie wykształconej specjalizacji przemysłu energetycznego w 

Ostrołęce, w tym powstanie nowej elektrowni węglowej. 

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie rozwoju 

źródeł energii jako zapis ogólny.

40 20.20 20.01.2020
Łukasz Kulik

Prezydent Miasta Ostrołęki
wniosek Termomodernizacja budynków uzyteczności publicznej.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie 

podnoszenia efektywności energetycznej.

41 23.1 20.01.2020

Dariusz Korczak, Dyrektor 

Departamentu Eksploatacji i 

Rozwoju,

 Odział Warszawa PGE 

Dystrybucja S.A.

wniosek

Umieszczenie w aktualizacji SRWM 31 planowanych inwestycji w zakresie 

sieci 110 kV na terenie województwa mazowieckiego w obszarze działania 

PGE Oddział Warszawa.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie rozwoju 

systemu elektroenergetycznego jako zapis ogólny (szczegółowe 

przesądzenia dotyczące realizacji inwestycji będą miały miejsce na 

poziomie lokalnym poprzez decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego oraz w dokumentach planowania miejscowego).

42 23.2 20.01.2020

Dariusz Korczak, Dyrektor 

Departamentu Eksploatacji i 

Rozwoju,

 Odział Warszawa PGE 

Dystrybucja S.A.

wniosek

Umieszczenie w aktualizacji SRWM budowy i modernizacji sieci 

dystrybucyjnych średnich i niskich napięć związanych z przyłączaniem 

nowych odbiorców, poprawą parametrów dostarczanej energii, zmniejszeniem 

strat sieciowych oraz przyłączaniem rozproszonych źródeł energii opartych o 

wykorzystanie źródeł odnawialnych.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie rozwoju 

systemu elektroenergetycznego.

43 24.2 21.01.2020

Michał Panfil Prezes Zarządu 

Dyrektor Generalny

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. 

z o.o. 

wniosek

Zwiększenie efektywności energetycznej przez budowę magazynów energii 

dla sieci trakcyjnej WKD z wykorzystaniem sytemu rekuperacji i odnawialnych 

źródeł energii wraz z wymianą oświetlenia. 

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie rozwoju 

OZE jako zapis ogólny.

44 24.3 21.01.2020

Michał Panfil Prezes Zarządu 

Dyrektor Generalny

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. 

z o.o. 

wniosek
Budowa nowych jednostek wytwarzania energii i ciepła w technologii 

wysokosprawnej kogeneracji gazowej na obszarze linii WKD. 

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie rozwoju 

źródeł energii jako zapis ogólny.

45 27.6 22.01.2020
Zenon Reszka

Burmistrz Błonia
wniosek

Sprzeciw dotyczący przyszłych planów umieszczenia na terenie miasta i 

gminy Błonie projektowanej linii 400 kV Warszawa-Kozienice.

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono

Określenie przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV wykracza poza 

kompetencje samorządu województwanie i nie odpowiada zakresowi 

ustawowemu strategii, jej charakterowi i skali.
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46 29.1 22.01.2020

Mariusz Konieczny Dyrektor 

Departament Rozwoju Polska 

Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

wniosek

Zmiana w działaniu 25.2 w Tabeli 26 na str. 60 zapisu: "Rozbudowa 

energetycznych i gazowych połączeń transgranicznych oraz analiza 

możliwości i kosztów wykorzystania gazu łupkowego i ewentualna budowa 

systemu jego pozyskiwania i przesyłu" na zapis: "Rozbudowa energetycznych 

i gazowych połączeń transgranicznych oraz analiza możliwości i kosztów 

wykorzystania gazu łupkowego i ewentualna budowa systemu jego 

pozyskiwania i przesyłu, a także analiza możliwości wykorzystania biogazu 

oraz zastosowanie technologii LNG do gazyfikacji wyspowych".

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w działaniach w zakresie rozwoju OZE 

oraz w zakresie zwiększania gazyfikacji, ale nie w literalnym brzmieniu 

wskazanym we wniosku. Konkretne zapisy zostaną sformułowane na 

dalszym etapie prac.

47 29.2 22.01.2020

Mariusz Konieczny Dyrektor 

Departament Rozwoju Polska 

Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

wniosek

Zmiana w działaniu 28.3 w Tabeli 26 na str. 60 zapisu: "Rozbudowa i 

modernizacja infrastruktury przesyłowej gazu ziemnego oraz paliw płynnych'' 

na zapis: "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury przesyłowej i 

dystrybucyjnej gazu ziemnego oraz paliw płynnych''.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w działaniach w zakresie rozwoju systemu 

gazowego, ale nie w literalnym brzmieniu wskazanym we wniosku. 

Konkretne zapisy zostaną sformułowane na dalszym etapie prac.

48 29.3 22.01.2020

Mariusz Konieczny Dyrektor 

Departament Rozwoju Polska 

Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

wniosek

Zmiana w rozdziale 5 ,,Kierunki działań - uszczegółowienie'' na str. 68 zapisu: 

“lstotnym działaniem, które mogłoby uniezależnić region od importowanego 

gazu ziemnego, jest budowa systemu pozyskiwania i przesyłu gazu 

łupkowego'' na zapis: "lstotnym działaniem, które mogłoby uniezależnić region 

od importowanego gazu ziemnego, jest budowa systemu pozyskiwania i 

przesyłu gazu łupkowego oraz zastosowanie biogazu''.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie rozwoju 

OZE, ale nie w literalnym brzmieniu wskazanym we wniosku. Konkretne 

zapisy zostaną sformułowane na dalszym etapie prac.

49 29.4 22.01.2020

Mariusz Konieczny Dyrektor 

Departament Rozwoju Polska 

Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

wniosek

Zmiana w rozdziale 6.1 ,,Obszary strategicznej interwencji - problemowe" w 

opisie ,,Radomskiego obszaru strategicznej interwencji" na str. 76 zapisu: 

,,Zachowanie bezpieczeństwa energetycznego poprzez: rozbudowę i 

modernizację sieci energetycznych oraz zwiększenie przepustowości 

gazociągów wysokiego ciśnienia subregionu radomskiego'' na zapis: 

,,Zachowanie bezpieczeństwa energetycznego poprzez rozbudowę i 

modernizację sieci energetycznych oraz zwiększenie przepustowości 

dystrybucyjnych gazociągów wysokiego ciśnienia subregionu radomskiego".

OSI
do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań i działaniach w 

zakresie rozwoju systemów energetycznych. Konkretne zapisy będą 

dostosowane do specyfiki poszczególnych OSI i zostaną sformułowane na 

dalszym etapie prac. 

50 29.5 22.01.2020

Mariusz Konieczny Dyrektor 

Departament Rozwoju Polska 

Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

wniosek

Zmiana w rozdziale 2.1 "Gospodarka" w Tabeli 1 "Analiza SWOT -

gospodarka'' na str. 10 w ramach ,,Szans'' zapisu: ,,wykorzystanie potencjału 

województwa mazowieckiego w zakresie energetyki ze źródeł odnawialnych i 

ewentualne wykorzystanie zasobów gazu i ropy z łupków'' na zapis: 

,,wykorzystanie potencjału województwa mazowieckiego w zakresie 

energetyki ze źródeł odnawialnych i ewentualne wykorzystanie zasobów gazu 

i ropy z łupków oraz możliwość wykorzystania biogazu i LNG”.

diagnoza/SWOT
do częściowego 

uwzględnienia

Konkretne zapisy dot. analizy SWOT zostaną sformułowane na dalszym 

etapie prac jako wynik przeprowadzonej diagnozy społeczno-gospodarczej 

województwa.

51 29.6 22.01.2020

Mariusz Konieczny Dyrektor 

Departament Rozwoju Polska 

Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

wniosek

Zmiany w rozdziale 2.5 "Środowisko i energetyka" w Tabeli 9 "Analiza SWOT - 

środowisko i energetyka" na str. 27 oraz w rozdziale 2.7 "Potencjał rozwojowy 

regionu" w Tabeli 14 "Analiza SWOT województwa mazowieckiego - synteza'' 

na str. 45 wśród ,,Słabych stron" zapisu: "wyczerpana przepustowość 

gazociągów wysokiego ciśnienia zasilających Warszawę i obszar radomski 

(Radom)'' na zapis: "ograniczone rezerwy przepustowości gazociągów 

przesyłowych i dystrybucyjnych wysokiego ciśnienia zasilających obszar 

województwa mazowieckiego''.

diagnoza/SWOT
do częściowego 

uwzględnienia

Konkretne zapisy dot. analizy SWOT zostaną sformułowane na dalszym 

etapie prac jako wynik przeprowadzonej diagnozy społeczno-gospodarczej 

województwa.
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52 29.7 22.01.2020

Mariusz Konieczny Dyrektor 

Departament Rozwoju Polska 

Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

wniosek

W rozdziale 2.5 „Środowisko i energetyka” na str. 28 przy opisie dotyczącym 

gazu ziemnego należy uwzględnić, iż istotnymi działaniami, które uniezależnią 

region od importowanego z Rosji gazu ziemnego są:

- planowane połączenie (należącego do PSG) istniejącego gazociągu 

dystrybucyjnego wysokiego ciśnienia relacji Wólka Radzymińska – Ostrów 

Mazowiecka - Białystok w okolicach Zambrowa z projektowanym (przez 

operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM Sp. z o.o.) gazociągiem 

przesyłowym relacji Polska - Litwa. Jest to zgodne z ,,lnwestycjami 

towarzyszącymi inwestycjom w zakresie terminalu art. 38 pkt 4) lit. i) Ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu 

regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 

r. poz. 1554, 1724, 2020)",

- tzw. wyspowa gazyfikacja z zastosowaniem LNG stosowana już w 

miejscach znacznie oddalonych od istniejących sieci gazowych lub w 

okolicach gdzie występują braki rezerw przepustowości istniejących 

gazociągów przesyłowych i dystrybucyjnych.

diagnoza/SWOT 

kierunki działań

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie oraz kierunkach działań w 

zakresie rozwoju systemu gazowego, ale nie w literalnym brzmieniu 

wskazanym we wniosku. Konkretne zapisy zostaną sformułowane na 

dalszym etapie prac.

53 29.8 22.01.2020

Mariusz Konieczny Dyrektor 

Departament Rozwoju Polska 

Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

wniosek

 W rozdziale 2.5 „Środowisko i energetyka” postuluje się zmienić zdanie: 

„Problem dotyczy w szczególności braku możliwości zasilania stołecznych 

elektrociepłowni i ciepłowni z „pierścienia warszawskiego" na „Problem 

dotyczy w szczególności możliwych problemów z zasilaniem stołecznych 

elektrociepłowni i ciepłowni z „pierścienia warszawskiego''.

diagnoza/SWOT
do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie w zakresie systemu 

gazowego, ale nie w literalnym brzmieniu wskazanym we wniosku. 

Konkretne zapisy zostaną sformułowane na dalszym etapie prac.

54 31.2 22.01.2020
Paweł Kanclerz Burmistrz 

Ożarowa Mazowieckiego
wniosek

Wskazanie przebiegu linii EE NN 400kV relacji Ołtarzew - Kozienice 

wskazywanego przez Gminę Ożarów Mazowiecki w pismach znak: 

WGP.6722.7.1.2017 z dnia 22.06.2017 r. tj. biegnącego na terenie Gminy 

Ożarów Mazowiecki na zachód od stacji EE Ołtarzew.

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono

Określenie przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV wykracza poza 

kompetencje samorządu województwanie i nie odpowiada zakresowi 

ustawowemu Strategii, jej charakterowi i skali.

55 36.3 23.01.2020
Tadeusz Gałązka

Wójt Gminy Dobre
wniosek

Uwzględnienie inwestycji i zadań wspierających rozwój gminy Dobre poprzez 

budowę sieci gazowej z przyłączami.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie rozwoju 

systemu gazowego jako zapis ogólny. Strategia nie przesądza o lokalizacji 

konkretnych inwestycji.

56 36.10 23.01.2020
Tadeusz Gałązka

Wójt Gminy Dobre
wniosek

Uwzględnienie inwestycji i zadań wspierających rozwój gminy Dobre poprzez 

budowę oświetlenia ulicznego.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie 

podnoszenia poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego jako zapis ogólny. 

Strategia nie przesądza o lokalizacji konkretnych inwestycji. 

57 39.24 24.01.2020

Tomasz Janusz Zastępca 

Dyrektora Departamentu Inwestycji 

i Rozwoju Urząd Marszałkowski 

Województwa Świętokrzyskiego

wniosek Uwzględnienie linii 400kV Połaniec-Ostrowiec Świętokrzyski-Kozienice. diagnoza/SWOT do uwzględnienia
Wniosek zostanie uwzględniony w zapisach ogólnych i części graficznej 

diagnozy w zakresie systemu elektroenergetycznego.

58 39.25 24.01.2020

Tomasz Janusz Zastępca 

Dyrektora Departamentu Inwestycji 

i Rozwoju Urząd Marszałkowski 

Województwa Świętokrzyskiego

wniosek Uwzględnienie linii 220 kV Kielce (Micigózd)-Rożki. diagnoza/SWOT do uwzględnienia
Wniosek zostanie uwzględniony w zapisach ogólnych i części graficznej 

diagnozy w zakresie systemu elektroenergetycznego.
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59 39.26 24.01.2020

Tomasz Janusz Zastępca 

Dyrektora Departamentu Inwestycji 

i Rozwoju Urząd Marszałkowski 

Województwa Świętokrzyskiego

wniosek
Uwzględnienie linii 220 kV Niziny-Starachowice-Rożki (obecnie częściowo na 

napięciu 110 kV).
diagnoza/SWOT do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w zapisach ogólnych i części graficznej 

diagnozy w zakresie systemu elektroenergetycznego.

60 39.27 24.01.2020

Tomasz Janusz Zastępca 

Dyrektora Departamentu Inwestycji 

i Rozwoju Urząd Marszałkowski 

Województwa Świętokrzyskiego

wniosek
Uwzględnienie gazociągu wysokiego ciśnienia Lubienia Warszawa, 

odgałęzienie od gazociągu Lubienia-Końskie do Szydłowca.
diagnoza/SWOT do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w zapisach ogólnych i części graficznej 

diagnozy w zakresie systemu gazowego.

61 39.28 24.01.2020

Tomasz Janusz Zastępca 

Dyrektora Departamentu Inwestycji 

i Rozwoju Urząd Marszałkowski 

Województwa Świętokrzyskiego

informacja

Na terenie województwa świętokrzyskiego w planie zagospodarowania 

województwa uwzględniony został obszar koncentracji produkcji biomasy na 

terenie powiatu koneckiego.

diagnoza/SWOT - Informacja nie ma charakteru wniosku.

62 40.2 23.01.2020
Grzegorz Banaszkiewicz

Wójt Gminy Leszno
wniosek

Uwzględnienie w SRWM oraz położenie szczególnego nacisku na 

umożliwienie produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w tym przy 

wykorzystaniu ogniw fotowoltaicznych.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie rozwoju 

OZE.

63 40.3 23.01.2020
Grzegorz Banaszkiewicz

Wójt Gminy Leszno
wniosek

Uwzględnienie w SRWM oraz położenie szczególnego nacisku na 

modernizację i rozbudowę lokalnych sieci energetycznych w celu poprawienia 

dostępności do energii elektrycznej dla gospodarstw domowych i instytucji na 

terenie Gminy Leszno.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie rozwoju 

systemu elektroenergetycznego jako zapis ogólny. Strategia nie przesądza 

o lokalizacji konkretnych inwestycji.

64 41.13 23.01.2020
Jarosław Perzyński Burmistrz 

Miasta Sierpca
wniosek

Uwzględnienie i wprowadzenie możliwości termomodernizacji budynków 

mieszkalnych ze szczególnym uwzględnieniem obszaru rewitalizacji miasta 

Sierpca.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie 

podnoszenia efektywności energetycznej jako zapis ogólny dotyczący 

termomodernizacji budynków. Strategia nie przesądza o lokalizacji 

konkretnych inwestycji.

65 44.9 23.01.2020
Maciej Śliwerski

Wójt Gminy Jaktorów
wniosek Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie rozwoju 

OZE.

66 44.11 23.01.2020
Maciej Śliwerski

Wójt Gminy Jaktorów
wniosek

Wprowadzenie zapisów uniemożliwiających przeprowadzenie przez gminę 

sieci elektroenergetycznej 400kV Kozienice – Ołtarzew.

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono

Określenie przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV wykracza poza 

kompetencje samorządu województwa i nie odpowiada zakresowi 

ustawowemu Strategii, jej charakterowi i skali.

67 44.34 23.01.2020
Maciej Śliwerski

Wójt Gminy Jaktorów
wniosek

Termomodernizacja i promocja zwiększania udziału efektywnych źródeł 

wytwarzania energii, w tym z wykorzystaniem energii odnawialnej. 

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie rozwoju 

OZE oraz w zakresie podnoszenia efektywności energetycznej.

68 44.35 23.01.2020
Maciej Śliwerski

Wójt Gminy Jaktorów
wniosek

 Zwiększanie udziału energii odnawialnej. Strategia powinna przewidywać 

działania w tym zakresie. Działania Województwa i samorządów powinny 

stanowić uzupełnienie innych programów, w tym krajowego programu „Czyste 

Powietrze”. 

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie rozwoju 

OZE jako zapis ogólny.

69 45.4 24.01.2020
Jan Żychliński Starosta 

Warszawski Zachodni
wniosek

Rozwój i wsparcie OZE, zwł. fotowoltaiki na potrzeby podgrzewania wody 

użytkowej i lokalnej produkcji elektrycznej, w Miejskim Obszarze 

Funkcjonalnym Warszawy.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie rozwoju 

OZE jako zapis ogólny.
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70 45.5 24.01.2020
Jan Żychliński Starosta 

Warszawski Zachodni
wniosek

Usuwanie barier prawnych, w szczególności pogodzenie rozwoju OZE z 

wymaganiami dot. ochrony krajobrazu i gruntów rolnych.

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono

Usuwanie barier prawnych wykracza poza kompetencje samorządu 

województwanie i nie odpowiada zakresowi ustawowemu Strategii.

71 47.1 24.01.2020

Leszek Kowalski Prezes Zarządu 

ENERGA Elektrownie Ostrołęka 

S.A.

wniosek

Wprowadzenie nowego zadania "Budowa nowego źródła wytwórczego energii 

elektrycznej i cieplnej". Zadanie będzie zlokalizowane na terenie należącym 

do Energa Elektrownie Ostrołęka SA jako odtworzenie mocy wytwórczych po 

wyłączonej z ekspolatacji Elektrociepłowni A.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie rozwoju 

źródeł energii jako zapis ogólny.

72 51.6 23.01.2020
Janusz Rajkowski Zastępca Wójta 

Gminy Nadarzyn
wniosek

Ujęcie działań na rzecz ochrony środowiska, w tym pozyskanie środków 

pomocowych na instalacje fotowoltaiczne, m.in. na obiektach użyteczności 

publicznej w gminie Nadarzyn.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie rozwoju 

OZE jako zapis ogólny. Strategia nie przesądza o lokalizacji konkretnych 

inwestycji.

73 52.5 24.01.2020
Katarzyna Dąbrowska-Zielińska, 

Instytut Geodezji i Kartografii 
wniosek Zwiększenie wykorzystania OZE na obszarach wiejskich.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie rozwoju 

OZE jako zapis ogólny.

74 53.15 24.01.2020

Szymon Tumielewicz Zastępca 

Dyrektora Departament 

Zrównoważonego Rozwoju i 

Współpracy Międzynarodowej 

Ministerstwo Klimatu

wniosek

Uzupełnienie zapisu akapitu dotyczącego efektywności wykorzystania energii 

o wskazanie systemu EMAS, wg propozycji:

„Poprawa efektywności możliwa jest poprzez modernizację i rozbudowę 

systemów energetycznych (w tym z wykorzystaniem inteligentnych sieci 

energetycznych), lokalne wytwarzanie energii, m.in. w procesach kogeneracji i 

poligeneracji, wdrażanie nowoczesnych technologii produkcji oraz 

energooszczędnych systemów transportu i konsumpcji, wdrażanie systemu 

zarządzania środowiskowego EMAS, jak też termomodernizację budynków i 

wdrażanie bardziej efektywnych systemów ogrzewania i chłodzenia.”

diagnoza/SWOT
do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie w zakresie podnoszenia 

efektywności energetycznej, ale nie w literalnym brzmieniu wskazanym we 

wniosku. Konkretne zapisy zostaną sformułowane na dalszym etapie prac.

75 53.18 24.01.2020

Szymon Tumielewicz Zastępca 

Dyrektora Departament 

Zrównoważonego Rozwoju i 

Współpracy Międzynarodowej 

Ministerstwo Klimatu

wniosek

W akapicie dotyczącym poprawienia efektywności energetycznej gospodarki 

(s. 68), dokonanie korekty zapisu zdania, wg propozycji:

„Pomocne powinno się też okazać wdrażanie systemów zarządzania 

środowiskowego, w tym systemu EMAS, i rozpowszechnianie zasad 

społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach.".

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie 

podnoszenia efektywności energetycznej, ale nie w literalnym brzmieniu 

wskazanym we wniosku. Konkretne zapisy zostaną sformułowane na 

dalszym etapie prac.

76 53.28 24.01.2020

Szymon Tumielewicz Zastępca 

Dyrektora Departament 

Zrównoważonego Rozwoju i 

Współpracy Międzynarodowej 

Ministerstwo Klimatu

wniosek

Konieczność rozwoju dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej, która 

umożliwi stworzenie odpowiedniej infrastruktury ładowania do pojazdów 

elektromobilnych.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie rozwoju 

systemu elektroenergetycznego.

77 56.27 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek

Wprowadzenie dodatkowych zapisów pozwalających na większe promowanie 

energetyki rozproszonej, stosowania odnawialnych źródeł energii oraz 

bezpieczeństwa i ubóstwa energetycznego.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie rozwoju 

OZE.

78 56.35 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek
Uwzględnienie w projekcie dokumentu zakresu interwencji obejmującego 

uruchomienie pierwszych biogazowni na potrzeby regionu. 

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie rozwoju 

OZE jako zapis ogólny.
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79 56.38 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek

W stosunku do podejścia prezentowanego w Strategii Rozwoju Województwa 

Mazowieckiego z 2011 roku, w odniesieniu do obszaru „energetyki” pojawiły 

się nowe, istotne dla m.st. Warszawy tendencje rozwojowe na poziomie 

globalnym, nowe regulacje na poziomie europejskim i krajowym, nowe 

technologie i praktyki biznesowe. Powinny one zostać uwzględnione w 

projekcie dokumentu. 

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie 

wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie transformacji 

energetycznej.

80 56.39 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek

Istotne jest także uwzględnienie w projekcie dokumentu wizji rozwoju 

energetyki w relacji do celów społeczno-ekonomicznych wskazujących m.in. 

na wzrost komfortu życia w bezpiecznym i czystym środowisku. Jednocześnie 

w związku z dalekookresowymi celami polityki energetyczno-klimatycznej Unii 

Europejskiej i włączaniem się w ich realizację wielu gmin i powiatów w 

ramach szeregu inicjatyw związanych z problematyką ochrony środowiska i 

klimatu, a także przeciwdziałania zmianom klimatycznym sugeruje się, aby 

horyzont czasowy projektu dokumentu dawał realne możliwości osiągnięcia w 

skali regionalnej „monizmu elektrycznego” poprzez dekarbonizację energetyki.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie 

transformacji energetycznej.

81 56.40 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek

Uwzględnienie w projekcie dokumentu zakresu interwencji odnoszącego się 

do rozbudowy komplementarnych elektroenergetycznych sieci przesyłowych 

północ-południe (z offshore – morskich farm wiatrowych).

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie rozwoju 

systemów przesyłowych i ich adaptacji do przesyłu energii ze źródeł 

odnawialnych.  

82 56.41 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek
Uwzględnienie w projekcie dokumentu zakresu interwencji odnoszącego się 

do kablowania linii elektroenergetycznych linii.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie rozwoju 

systemu elektroenergetycznego jako zapis ogólny.

83 56.42 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek
Uwzględnienie w projekcie dokumentu zakresu interwencji odnoszącego się 

do budowania elektroenergetycznych pierścieni zasilających.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie rozwoju 

systemu elektroenergetycznego jako zapis ogólny.

84 56.43 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek

Uwzględnienie w projekcie dokumentu zakresu interwencji odnoszącego się 

do tworzenia lokalnych elektroenergetycznych systemów hybrydowych z 

magazynowaniem energii.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie rozwoju 

systemu elektroenergetycznego i magazynowania energii.

85 56.44 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek

Uwzględnienie w projekcie dokumentu zakresu interwencji odnoszącego się 

do budowania ponadlokalnych elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych 

wysokiego napięcia 110 kV.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie rozwoju 

systemu elektroenergetycznego.

86 56.45 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek

Przy opisie geotermii (OZE), obok wód termalnych (geotermii głębokiej) w 

projekcie dokumentu należy wyszczególnić tzw. płytką geotermię (geotermię 

niskotemperaturową wykorzystującą pompy ciepła).

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie rozwoju 

OZE jako zapis ogólny. 

87 56.46 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek

W obszarze energetyki należy promować rozwój produkcji energii 

z odnawialnych źródeł energii oraz stopniowe odchodzenie od energetyki 

systemowej opartej na węglu na rzecz energetyki rozproszonej, bazującej na 

indywidualnych i lokalnych źródłach OZE. 

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie rozwoju 

OZE.
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Nr 

wniosku 
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wniosku
Wnioskodawca

Rodzaj 

pisma
Skrócona treść wniosku

Część Strategii, której

dotyczy wniosek

Sposób 

rozstrzygnięcia
Uszczegółowienie sposobu rozstrzygnięcia

88 56.47 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek

Uwzględnienie w projekcie dokumentu zakresu interwencji odnoszącego się 

do budowania magazynów ciepła zasilanych z absorberów słonecznych, 

pomp ciepła oraz paneli fotowoltaicznych i offshore.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie rozwoju 

systemów magazynowania energii.

89 56.48 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek
Uwzględnienie w projekcie dokumentu zakresu interwencji odnoszącego się 

do zwiększenie intensyfikacji wykorzystania powierzchni ziemi i przestrzeni.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w zakresie dotyczącym rozwoju OZE  jako 

zapis ogólny.  

90 56.49 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek
Uwzględnienie w projekcie dokumentu zakresu interwencji odnoszącego się 

do magazynowania energii z OZE w samochodach.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie rozwoju 

transportu niskoemisyjnego jako zapis ogólny. 

91 56.50 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek

Uwzględnienie w projekcie dokumentu zakresu interwencji odnoszącego się 

do rozbudowywania sieci ciepłowniczej z magazynami do lokalnego 

rozprowadzenia ciepła z OZE.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie rozwoju 

systemów energetycznych i magazynowania energii.

92 56.51 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek

Uwzględnienie w projekcie dokumentu zakresu interwencji odnoszącego się 

do budowania nowych budynków jako niskoenergochłonnych lub pasywnych 

energetycznie.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie 

podnoszenia efektywności energetycznej.

93 56.52 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek

Uwzględnienie w projekcie dokumentu zakresu interwencji odnoszącego się 

do termomodernizacji budynków przez poprawę izolacyjności przegród 

zewnętrznych w istniejących budynkach.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie 

podnoszenia efektywności energetycznej jako zapis ogólny.

94 56.53 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek

Uwzględnienie w projekcie dokumentu zakresu interwencji odnoszącego się 

do termomodernizacji budynków przez poprawę sterowania procesami 

grzewczymi.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie 

podnoszenia efektywności energetycznej jako zapis ogólny.

95 57.4 24.01.2020
Tomasz Szuba Zastępca Wójta 

Gminy Stare Babice
wniosek

Ujęcie w projekcie aktualizowanej Strategii przedsięwzięcia: Budowa farmy 

fotowoltaicznej na górze Radiowo w Gminie Stare Babice.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie rozwoju 

OZE jako zapis ogólny. Strategia nie przesądza o lokalizacji konkretnej 

inwestycji.

96 57.6 24.01.2020
Tomasz Szuba Zastępca Wójta 

Gminy Stare Babice
wniosek

Ujęcie w projekcie aktualizowanej Strategii przedsięwzięcia: Budowa instalacji 

geotermalnej w Gminie Stare Babice.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie rozwoju 

OZE jako zapis ogólny. Strategia nie przesądza o lokalizacji konkretnej 

inwestycji.

97 57.9 24.01.2020
Tomasz Szuba Zastępca Wójta 

Gminy Stare Babice
wniosek

Tabela nr 26. działanie 31.1. Zaznaczona jest tylko kolumna obszary wiejskie. 

Prośba o zaznaczenie kol. OMW – co oznacza włączenie terenów wiejskich 

na Obszarze Metropolii Warszawskiej. Oznaczenie pozwoli na uzasadnienie i 

stanowi bodziec do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na obszarze 

OMW. Gminy OMW, jako osiągające wyższe dochody od pozostałej części 

Mazowsza mogą pzygotować się i podjąć produkcję energii OZE.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

W projekcie Strategii nie przewiduje się przedmiotowego wyszczególnienia 

w tabelach. Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w 

zakresie rozwoju OZE.
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Nr 
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98 64.1 24.01.2020

Maciej Przybylski Dyrektor 

Departamentu Rozwoju Systemu 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne 

S.A.

informacja

Zestawienie zamierzeń inwestycyjnych PSE S.A. w zakresie budowy i 

modernizacji linii 400kV, linii 220 kV i stacji elektroenergetycznych (poglądowy 

rysunek w załączeniu).

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie rozwoju 

systemu elektroenergetycznego jako zapis ogólny (szczegółowe 

przesądzenia dotyczące realizacji inwestycji będą miały miejsce na 

poziomie krajowym poprzez decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego oraz w dokumentach planowania miejscowego).

99 65.12 24.01.2020
Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy 

Dębe Wielkie
wniosek

Uzupełnienie Analizy SWOT (środowisko/energetyka) o słabą stronę "niski 

poziom energetycznego zagospodarowania odpadów".
diagnoza/SWOT

do częściowego 

uwzględnienia

Konkretne zapisy dot. analizy SWOT zostaną sformułowane na dalszym 

etapie prac jako wynik przeprowadzonej diagnozy społeczno-gospodarczej 

województwa.

100 65.16 24.01.2020
Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy 

Dębe Wielkie
wniosek

Uzupełnienie SWOT (środowisko/energetyka) o szansę "zwiększenie 

nakładów na rozwój lokalnych sieci gazowych i ciepłowniczych".
diagnoza/SWOT

do częściowego 

uwzględnienia

Konkretne zapisy dot. analizy SWOT zostaną sformułowane na dalszym 

etapie prac jako wynik przeprowadzonej diagnozy społeczno-gospodarczej 

województwa.

101 65.18 24.01.2020
Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy 

Dębe Wielkie
wniosek

Uzupełnienie diagnozy (środowisko/energetyka) o zapis: "Istnieje jednak 

ciągła potrzeba przeprowadzania remontów, instalowania urządzeń 

oczyszczających oraz likwidacji kotłowni indywidualnych w miastach oraz na 

obszarach wiejskich o zwartej zabudowie, na rzecz rozbudowy lokalnych 

systemów ciepłowniczych".

diagnoza/SWOT
do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie w zakresie rozwoju źródeł 

ciepła oraz w zakresie podnoszenia efektywności energetycznej, ale nie w 

literalnym brzmieniu wskazanym we wniosku. Konkretne zapisy zostaną 

sformułowane na dalszym etapie prac.

102 67.20 24.01.2020
Tomasz Kostyra Zastępca Wójta 

Gminy Wiązowna
wniosek

W Rozdziale 2.5. Środowisko i energetyka, w Analizie SWOT - środowisko i 

energetyka: w części Słabe strony brakuje zapisu o niskim poziomie 

gazyfikacji miejscowości województwa.

diagnoza/SWOT
do częściowego 

uwzględnienia

Konkretne zapisy dot. analizy SWOT zostaną sformułowane na dalszym 

etapie prac jako wynik przeprowadzonej diagnozy społeczno-gospodarczej 

województwa.

103 67.21 24.01.2020
Tomasz Kostyra Zastępca Wójta 

Gminy Wiązowna
wniosek

W Rozdziale 2.5. Środowisko i energetyka, w Analizie SWOT - środowisko i 

energetyka: w części Zagrożenia brakuje zapisu, który będzie wskazywał, że 

brak rozwoju sieci gazowej może spowodować wolniejszy rozwój przemysłu i 

innego rodzaju przedsiębiorstw.

diagnoza/SWOT
do częściowego 

uwzględnienia

Konkretne zapisy dot. analizy SWOT zostaną sformułowane na dalszym 

etapie prac jako wynik przeprowadzonej diagnozy społeczno-gospodarczej 

województwa.

104 67.22 24.01.2020
Tomasz Kostyra Zastępca Wójta 

Gminy Wiązowna
wniosek

W Rozdziale 2.5. Środowisko i energetyka - w części dot. dostawy gazu, 

akapit pierwszy, brakuje zapisów o rozbudowie i dostawie gazu również dla 

mieszkańców Mazowsza.

diagnoza/SWOT do uwzględnienia
Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie w zakresie systemu 

gazowego.

105 67.25 24.01.2020
Tomasz Kostyra Zastępca Wójta 

Gminy Wiązowna
wniosek

W Rozdziale 2.7. Potencjał rozwojowy regionu, w Analizie SWOT 

województwa mazowieckiego - synteza: w części Szanse - dopisać punkt 

mówiący o wzroście zaufania mieszkańców do OZE i do ofert wsparcia w tym 

zakresie.

diagnoza/SWOT
do częściowego 

uwzględnienia

Konkretne zapisy dot. analizy SWOT zostaną sformułowane na dalszym 

etapie prac jako wynik przeprowadzonej diagnozy społeczno-gospodarczej 

województwa.

106 67.26 24.01.2020
Tomasz Kostyra Zastępca Wójta 

Gminy Wiązowna
wniosek

W Rozdziale 2.7. Potencjał rozwojowy regionu, w Analizie SWOT 

województwa mazowieckiego - synteza: w części Zagrożenia - dopisać punkt 

o niskiej aktywności mieszkańców województwa w pozyskiwaniu środków z 

dotacji na OZE.

diagnoza/SWOT
do częściowego 

uwzględnienia

Konkretne zapisy dot. analizy SWOT zostaną sformułowane na dalszym 

etapie prac jako wynik przeprowadzonej diagnozy społeczno-gospodarczej 

województwa.

107 67.32 24.01.2020
Tomasz Kostyra Zastępca Wójta 

Gminy Wiązowna
wniosek

W rozdziale 4. Cele rozwojowe województwa mazowieckiego, w pierwszym 

ramowym celu strategicznym Zapewnienie gospodarce zdywersyfikowanego 

zaopatrzenia w energię przy zrównoważonym gospodarowaniu zasobami, 

dopisać punkt o eko-inwestycjach, przeciwdziałaniu w powstawaniu 

betonowych terenów, także mieszkaniowych bez uwzględniania terenów 

zielonych.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie 

podnoszenia efektywności energetycznej, ale nie w literalnym brzmieniu 

wskazanym we wniosku. Konkretne zapisy zostaną sformułowane na 

dalszym etapie prac.

108 67.59 24.01.2020
Tomasz Kostyra Zastępca Wójta 

Gminy Wiązowna
inne

Rozdział 2.5. Środowisko i energetyka - czwarty akapit. Czy występowanie 

gazu łupkowego zostało już przeanalizowane i zbadane? Jeśli tak i badania 

nic nie wykazały, to po co o nim pisać?

diagnoza/SWOT - Informacja nie ma charakteru wniosku do aktualizacji SRWM.
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Nr 
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109 67.60 24.01.2020
Tomasz Kostyra Zastępca Wójta 

Gminy Wiązowna
inne

W rozdziale 2.5. Środowisko i energetyka, w Analizie SWOT - środowisko i 

energetyka: w części Szanse, siódme wypunktowanie: "możliwość 

eksploatacji gazu łupkowego przy użyciu metod przyjaznych dla środowiska". 

Czy to jeszcze mieści się w kategorii szanse? Czy przystępując do aktualizacji 

strategii można już stwierdzić, że nie będzie żadnych szans na rozwój w tym 

zakresie?

diagnoza/SWOT - Informacja nie ma charakteru wniosku do aktualizacji SRWM.

110 67.62 24.01.2020
Tomasz Kostyra Zastępca Wójta 

Gminy Wiązowna
inne

W rozdziale 2.7. Potencjał rozwojowy regionu, przedostatni akapit przed 

częścią Analiza SWOT województwa mazowieckiego - synteza, mowa jest o 

dogodnych warunkach dla rozwoju energetyki opartej o OZE. Rozwój 

energetyki wiatrowej zawęża możliwości rozwoju takich terenów, np. pod 

kątem inwestycji kubaturowych.

diagnoza/SWOT - Informacja nie ma charakteru wniosku do aktualizacji SRWM.

111 67.63 24.01.2020
Tomasz Kostyra Zastępca Wójta 

Gminy Wiązowna
inne

"W rozdziale 2.7. Potencjał rozwojowy regionu, w Analizie SWOT 

województwa mazowieckiego - synteza: w części Słabe strony - ostatnie 

wypunktowanie: "niskie wykorzystanie OZE". Niskie wykorzystanie OZE ma 

związek z brakiem możliwości w uzyskaniu dotacji zewnętrznych. Brak 

odpowiednich programów i brak programów, które w swych wymaganiach 

pozwalałyby na udział w konkursie, a także brak odpowiednio wysokich 

środków w programach uniemożliwia przeprowadzenie tego typu inwestycji".

diagnoza/SWOT - Informacja nie ma charakteru wniosku do aktualizacji SRWM.

112 68.13 24.01.2020 Urszula Ciężka Wójt Radziejowic wniosek Brak możliwości lokalizacji linii 400kV na terenie gminy Radziejowice.
cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono

Określenie przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV wykracza poza 

kompetencje samorządu województwa i nie odpowiada zakresowi 

ustawowemu strategii, jej charakterowi i skali.

113 68.14 24.01.2020 Urszula Ciężka Wójt Radziejowic wniosek Modernizacja istniejących linii.
cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie rozwoju 

systemu elektroenergetycznego.

114 71.5 24.01.2020
dr inż. Stanisław Kubeł Starosta 

Powiatu Ostrołęckiego
wniosek

Rozwój sieci gazowej, umożliwiającej przy tym realizację rządowego 

programu „Czyste powietrze”.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie rozwoju 

systemu gazowego jako zapis ogólny.

115 71.6 24.01.2020
dr inż. Stanisław Kubeł Starosta 

Powiatu Ostrołęckiego
wniosek Inwestycje powodujące wzrost efektywności energetycznej.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie 

podnoszenia efektywności energetycznej.

116 71.7 24.01.2020
dr inż. Stanisław Kubeł Starosta 

Powiatu Ostrołęckiego
wniosek Rozwój odnawialnych źródeł energii (w tym energetyki słonecznej).

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie rozwoju 

OZE.

117 73.5 24.01.2020 Dariusz Gizka Burmistrz Warki wniosek Nieplanowanie przebiegu linii 400kV Kozienice-Ołtarzew przez gminę Warka.
cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono

Określenie przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV wykracza poza 

kompetencje samorządu województwa i nie odpowiada zakresowi 

ustawowemu strategii, jej charakterowi i skali.

118 74.10 24.01.2020 Urząd Gminy Jabłonna wniosek
Położenie większego nacisku (również w alokacji środków) na program 

związany z odnawialnymi źródłami energii oraz ograniczeniu niskiej emisji.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie rozwoju 

OZE.  Kwestie związane z alokacją środków powinny zostać uwzględnione 

w dokumentach wdrożeniowych.

119 86.15 24.01.2020
Artur Borkowski Burmistrz Miasta i 

Gminy Serock
wniosek Wsparcie rozwoju OZE, zwłaszcza wykorzystujących energię słońca.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie rozwoju 

OZE.
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120 86.20 24.01.2020
Artur Borkowski Burmistrz Miasta i 

Gminy Serock
wniosek

Wspieranie rozwiązań służących ochronie powietrza, np. wymianie 

indywidualnych źródeł ciepła, wzrostowi gazyfikacji, wykorzystania OZE do 

ogrzewania budynków.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie rozwoju 

OZE oraz w zakresie zwiększania gazyfikacji.

121 92.1 24.01.2020
Tomasz Matuszewski Zastępca 

Dyrektora WORD Warszawa
wniosek

Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii ze szczególnym 

uwzględnieniem fotowoltaiki, instalacji solarnych, elektrowni wiatrowych i wód 

geotermalnych.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie rozwoju 

OZE jako zapis ogólny.

122 94.7 30.01.2020

dr inż. Robert Wł. Bauer

Dyrektor

Instytutu Geodezji i Kartografii

wniosek
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarach 

wiejskich.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie rozwoju 

OZE jako zapis ogólny.

123 97.1 28.01.2020

Jacek Sasin

Wiceprezes Rady Ministrów

Minister Aktywów Państwowych
wniosek

Konieczność zwiększenia działań dotyczących rozwoju energetyki 

rozproszonej ze źródeł odnawialnych. Obecnie, zgodnie z informacją zawartą 

w Strategii na str. 27, udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych dla 

województwa wynosi poniżej 1%. Wskazuje to na nikłą partycypację w 

realizacji celów klimatycznych oraz niewykorzystany potencjał, zwłaszcza że 

na str. 28 dokumentu w analizie SWOT Ramowego celu strategicznego 

Środowisko i energetyka do mocnych stron regionu zaliczono istnienie 

warunków sprzyjających wykorzystaniu energii odnawialnej. 

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie rozwoju 

OZE.

124 98.8 24.01.2020
Jan Krzysztof Ardanowski

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
wniosek

Objęcie diagnozą zagadnień przystosowania systemu przesyłowego do 

odbioru energii ze źródeł rozproszonych i odnawialnych; m.in. w kwestii 

zróżnicowań na poziomie gmin lub powiatów.

diagnoza/SWOT
do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie w zakresie rozwoju systemu 

elektroenergetycznego.

125 98.9 24.01.2020
Jan Krzysztof Ardanowski

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
wniosek

Objęcie diagnozą przystosowanie infrastruktury przesyłowej gazu ziemnego 

oraz paliw płynnych do odbioru biometanu z instalacji odnawialnych źródeł 

energii, m.in. w kwestii zróżnicowań na poziomie gmin lub powiatów.

diagnoza/SWOT
do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie w zakresie rozwoju systemu 

gazowego.

126 100.4 24.01.2020
Piotr Galiński Zastępca Burmistrza 

Grodziska Mazowieckiego
wniosek

Rozwój OZE w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Warszawy - przyjęcie 

polityki promującej OZE, usuwanie barier prawnych, zwłaszcza przyjęcie 

rozwiązań zapewniających pogodzenie z wymaganiami ochrony krajobrazu i 

ochrony gruntów rolnych.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Rozwój OZE zostanie uwzględniony w kierunkach działań Strategii. 

Usuwanie barier prawnych wykracza poza kompetencje samorządu 

województwanie i nie odpowiada zakresowi ustawowemu Strategii.

127 101.1 22.01.2020

Łukasz Łaszewski Dyrektor 

Departamentu Rozwoju Majątku 

Energa Operator

wniosek

2.2 Przemysł i produkcja, str. 11. Po zdaniu: "Ze względu na wielkość 

produkcji duże znaczenie ma przemysł energetyczny, elektromaszynowy oraz 

produkcja sprzętu transportowego. Województwo mazowieckie odznacza się 

wysokim potencjałem przemysłu nastawionego na produkcję wyrobów z 

drewna, papieru oraz w przemyśle meblarskim i poligraficznym. Związane jest 

to z istniejącymi w regionie tradycjami industrialnymi, głównie z 

funkcjonowaniem dużych i średnich przedsiębiorstw." należy dodać zdanie: 

"Przemysł energetyczny, z uwagi na centralną lokalizację w Krajowym 

systemie elektroenergetycznym oraz wpływ na rozpływy energii, już na 

poziomie sieci 110kV należy rozważać jako infrastrukturę ponadlokalną."

diagnoza/SWOT
do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie w zakresie rozwoju systemu 

elektroenergetycznego, ale nie w literalnym brzmieniu wskazanym we 

wniosku. Konkretne zapisy zostaną sformułowane na dalszym etapie prac.
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128 101.2 22.01.2020

Łukasz Łaszewski Dyrektor 

Departamentu Rozwoju Majątku 

Energa Operator

wniosek

2.5. Środowisko i energetyka, str.26-28. Po zdaniu: "W celu zapobieżenia 

ryzyku deficytu energii i wzrostu liczby awarii (spodziewanych już w 

penspektywie najbliższych lat) oraz ograniczenia uciążliwości dla środowiska, 

systemy produkcji, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej wymagają 

szeregu działań inwestycyjnych w zakresie ich rozbudowy i modernizacji." 

należy dodać uściślenie: "W związku z tym sprawą nadrzędną jest 

umieszczanie w różnych aktach prawa na szczeblu miast i gmin, właściwych 

zapisów umożliwiających szybką realizację przebudowy, rozbudowy lub 

budowy nowej infrastruktury sieciowej, szczególnie infrastruktury 

elektroenergetycznej na napięciu 220 kV i 110 kV, które są traktowane jako 

inwestycje celu publicznego, a zatem o charakterze ponadlokalnym. We 

wspomnianych powyżej aktach prawa, tj. w tworzonych Studiach, oraz 

Miejscowych Planach Zagospodarowania należy umieścić zapisy 

umożliwiające tworzenie korytarzy technicznych na potrzeby infrastruktury 

elektroenergetycznej, jak również dopuszczać możliwość szybkiej lokalizacji 

takiej infrastruktury bez konieczności zmian postanowień tych aktów".

diagnoza/SWOT nie uwzględniono Wniosek nie odpowiada charakterowi i skali Strategii. 

129 101.3 22.01.2020

Łukasz Łaszewski Dyrektor 

Departamentu Rozwoju Majątku 

Energa Operator

wniosek

2.7. Potencjał rozwojowy regionu, str. 42. Rys. 16. Potencjał energetyki 

odnawialnej. Należy zaktualizować ocenę potencjału rozwoju źródeł PV, 

zwłaszcza w sieci nn-0,4 KV. Obecnie jest to najbardziej dynamicznie 

rozwijający się sektor generacji rozproszonej OZE.

diagnoza/SWOT
do częściowego 

uwzględnienia
Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie w zakresie potencjału OZE.

130 101.4 22.01.2020

Łukasz Łaszewski Dyrektor 

Departamentu Rozwoju Majątku 

Energa Operator

wniosek

4.2 Działania rozwojowe do roku 2020, str. 60. Tabela 26, Kierunek działań nr 

25. Należy dodać ppkt. 25.4 - ciągła weryfikacja i umożliwienie szybkiej 

przebudowy istniejącej elektroenergetycznej infrastruktury liniowej w pasach 

drogowych oraz poza nimi na terenach innego przeznaczenia, w celu 

umożliwienia wyprowadzenia pełnej, wytworzonej w OZE mocy.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie rozwoju 

systemu elektroenergetycznego, ale nie w literalnym brzmieniu wskazanym 

we wniosku. Konkretne zapisy zostaną sformułowane na dalszym etapie 

prac.

131 101.5 22.01.2020

Łukasz Łaszewski Dyrektor 

Departamentu Rozwoju Majątku 

Energa Operator

wniosek

5. Kierunki działań - uszczegółowienie, Przestrzeń i transport, str. 65. Na 

końcu tego tematu należy dodać: "W celu zapewnienia zasilania dla nowych 

centrów logistycznych, istotne będzie zaplanowanie przez Miasta i Gminy 

regionu w pasach drogowych istniejących lub planowanych dróg regionalnych 

i lokalnych, korytarzy technicznych na potrzeby infrastruktury 

elektroenergetycznej również w pasach dróg".

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w rekomendacjach w zakresie 

prowadzenia polityki rozwoju województwa, ale nie w literalnym brzmieniu 

wskazanym we wniosku. Konkretne zapisy zostaną sformułowane na 

dalszym etapie prac.

132 103.10 22.01.2020
Krzysztof Jadczak Burmistrz gminy 

Gąbin
wniosek

Mazowiecki Kompleks Energii Odnawialnej na Terenie Miasta i Gminy Gąbin - 

budowa obiektów związanych z wytwarzaniem energii odnawialnej (energia 

wiatru, energia słoneczna i inne).

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie rozwoju 

OZE jako zapis ogólny. Strategia nie przesądza o lokalizacji konkretnej 

inwestycji.

gospodarka

133 15.2 17.01.2020

Leszek Marszał Wicestarosta 

Starostwo Powiatowe w 

Wyszkowie
wniosek

Ujęcie w Celu strategicznym  „Wzrost konkurencyjności regionu poprzez 

rozwój działalności gospodarczej oraz transfer i wykorzystanie nowych 

technologii"  w kierunku: Wspieranie rozwoju miast regionalnych i 

subregionalnych - rozwoju miast lokalnych.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie rozwoju 

miast jako centrów aktywności gospodarczej jako zapis ogólny. 
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134 38.6 23.01.2020
Andrzej Nowakowski Prezydent 

Miasta Płocka
wniosek

Uwzględnienie zapisów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 

2030 roku w zakresie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie rozwoju 

warunków sprzyjających generowaniu i absorpcji innowacji jako zapis 

ogólny. 

135 38.21 23.01.2020
Andrzej Nowakowski Prezydent 

Miasta Płocka
wniosek

Uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych Płocka i rozwój nowych 

przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie rozwoju 

stref produkcyjnych i nowoczesnych terenów inwestycyjnych. Strategia nie 

przesądza o lokalizacji konkretnych inwestycji.

136 38.31 23.01.2020
Andrzej Nowakowski Prezydent 

Miasta Płocka
wniosek

Wspieranie międzysektorowej (sektory: publiczny, prywatny, pozarządowy) 

współpracy w zakresie kreowania polityki gospodarczej miasta.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie 

wspierania i promowania współpracy podmiotów na rzecz rozwoju miast w 

aspekcie aktywizacji społeczno-gospodarczej.

137 43.1 23.01.2020

Paweł Stężycki Dyrektor

Sieć Badawcza Łukasiewicz - 

lnstytut Lotnictwa
informacja

Informacja o przemyśle lotniczym i kosmicznym w województwie 

mazowieckim.
diagnoza/SWOT

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie rozwoju 

wyspecjalizowanej gospodarki i nowoczesnych technologii. Szczegółowe 

zapisy dotyczące specjalizacji zawiera Regionalna Strategia Innowacji dla 

Mazowsza.

138 43.3 23.01.2020

Paweł Stężycki Dyrektor

Sieć Badawcza Łukasiewicz - 

lnstytut Lotnictwa
informacja

Uwzględnienie technologii lotniczych i kosmicznych jako obszaru, który jest 

szansą na dynamiczny rozwój województwa mazowieckiego i Polski.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie rozwoju 

wyspecjalizowanej gospodarki i nowoczesnych technologii. Szczegółowe 

zapisy dotyczące specjalizacji zawiera Regionalna Strategia Innowacji dla 

Mazowsza.

139 44.56 23.01.2020
Maciej Śliwerski

Wójt Gminy Jaktorów
wniosek

Zainicjowanie działań wspierających współpracę samorządów, bardziej 

równomierny rozwój przedsiębiorczości (w tym z wykorzystaniem lokalnych 

specjalizacji) czy zwiększenie mobilności pracowników.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie 

wspierania współpracy pomiędzy samorządem, przedsiębiorcami oraz 

światem nauki w ramach rozwoju warunków sprzyjających generowaniu i 

absorpcji innowacji.

140 53.16 24.01.2020

Szymon Tumielewicz Zastępca 

Dyrektora Departament 

Zrównoważonego Rozwoju i 

Współpracy Międzynarodowej 

Ministerstwo Klimatu

wniosek

W akapicie dotyczącym rozwoju usług okołobiznesowych, dodanie zapisu 

odnoszącego się do systemu EMAS, wg propozycji: „Równocześnie pomoc 

powinna być udzielana początkującym przedsiębiorcom na płaszczyźnie 

wiedzy i umiejętności organizacyjnych, tj. dostarczania informacji nt. metod 

organizacji produkcji i eksportu, czy metod zarządzania organizacją zgodnie z 

zasadą zrównoważonego rozwoju (np. wg wymagań systemu EMAS) wraz z 

informacją nt. wymogów związanych z ochroną środowiska”.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie 

wspierania przedsiębiorczości z uwzględnieniem zachowania zasady 

zrównoważonego rozwoju jako zapis ogólny.

141 56.15 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek

Uwzględnienie w projekcie dokumentu zakresu interwencji odnoszącego się 

do wsparcia sektora MŚP, w tym rzemiosła oraz m.in. rozwoju 

przedsiębiorczości mieszkańców regionu, zapewnienia wsparcia 

informacyjnego i doradczego, promowania międzysektorowej współpracy.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie 

wspierania rozwoju przedsiębiorczości jako zapis ogólny.

142 56.16 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek
Preferencyjne warunki opodatkowania przedsiębiorców podejmujących 

działalność na terenie województwa.

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono

Wniosek nie odpowiada charakterowi i skali Strategii. Samorząd 

województwa nie prowadzi polityki podatkowej.
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143 56.17 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek
Zagospodarowanie wolnych obszarów przez małych i średnich 

przedsiębiorców.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie 

wspierania rozwoju przedsiębiorczości jako zapis ogólny. 

144 56.18 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek
Udostępnienie na preferencyjnych warunkach wolnych lokali małym 

przedsiębiorcom (rzemieślnikom).

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono

Wniosek nie odpowiada charakterowi i skali Strategii. 

Udostępnianie na preferencyjnych warunkach wolnych lokali małym 

przedsiębiorcom należy do kompetencji gmin.

145 56.19 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek
Dofinansowanie dla osób rozpoczynających oraz prowadzących działalność 

gospodarczą.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie 

wspierania rozwoju przedsiębiorczości jako zapis ogólny. 

146 56.20 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek
Stworzenie bezpłatnych punktów konsultacyjno-doradczych dla 

przedsiębiorców.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie 

wspierania rozwoju przedsiębiorczości jako zapis ogólny.  

147 56.110 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek
W projekcie dokumentu, na str. 50 proponuje się dodanie inflacji do 

scenariusza kryzysowego.
scenariusze

do częściowego 

uwzględnienia

Scenariusze będą uwzględniać negatywne czynniki wykazane w diagnozie i 

SWOT.

148 60.1 24.01.2020 Urząd Gminy Pomiechówek wniosek

Rozdział 5. Kierunki działań - uszczegółowienie, str. 63 w części Gospodarka 

zapis: "Utworzenie strefy gospodarczej wokół lotniska w Modlinie może 

wpływać na umiędzynarodowienie obszaru" należy zmienić na: "Utworzona i 

kompleksowo przygotowana pod inwestycje strefa aktywizacji gospodarczej 

wokół lotniska w Modlinie może wpływać na umiędzynarodowienie obszaru", 

ponieważ strefa została już utworzona i pierwsze podmioty gospodarcze 

rozpoczęły w niej działalność.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie poprawy 

konkurencyjności i innowacji w MOF Warszawy jako zapis ogólny.

149 62.1 28.01.2020

Alina Niewiadomska Prezes 

Krajowej Rady Diagnostów 

Laboratoryjnych

wniosek

Położenie nacisku na komercjalizację efektów badań naukowych, w tym 

poprzez edukację i pomoc dla przedsiębiorców w realizacji procesu 

komercjalizacji, patentowania, itp.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie 

wspierania komercjalizacji efektów badań naukowych i ochrony własności 

intelektualnej.

150 65.2 24.01.2020
Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy 

Dębe Wielkie
wniosek

Uzupełnienie SWOT (gospodarka) o zagrożenie "niestabilność i zawiłość 

systemu regulacji prawnych, w szczególności przepisów podatkowych oraz 

przepisów oddziałujących na inwestycje długoterminowe".

diagnoza/SWOT
do częściowego 

uwzględnienia

Konkretne zapisy dot. analizy SWOT zostaną sformułowane na dalszym 

etapie prac jako wynik przeprowadzonej diagnozy społeczno-gospodarczej 

województwa.

151 65.5 24.01.2020
Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy 

Dębe Wielkie
wniosek

Uzupełnienie SWOT (przemysł/produkcja) o szansę "stabilny system regulacji 

prawnych".
diagnoza/SWOT

do częściowego 

uwzględnienia

Konkretne zapisy dot. analizy SWOT zostaną sformułowane na dalszym 

etapie prac jako wynik przeprowadzonej diagnozy społeczno-gospodarczej 

województwa.

152 65.6 24.01.2020
Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy 

Dębe Wielkie
wniosek

Uzupełnienie SWOT (przemysł/produkcja) o zagrożenie "ryzyko efektywności 

długoterminowych inwestycji".
diagnoza/SWOT

do częściowego 

uwzględnienia

Konkretne zapisy dot. analizy SWOT zostaną sformułowane na dalszym 

etapie prac jako wynik przeprowadzonej diagnozy społeczno-gospodarczej 

województwa.
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153 65.27 24.01.2020
Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy 

Dębe Wielkie
wniosek

Uzupełnienie kierunku działań 7 o "Wspieranie rozwoju nowych technologii 

(…) kosmicznych i energetycznych".

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie 

wspierania nowych technologii, w tym kosmicznych i energetycznych, jako 

zapis ogólny.

154 65.29 24.01.2020
Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy 

Dębe Wielkie
wniosek

Rozszerzenie działania 10.1 (Modernizacja struktury gospodarki lokalnej 

przez rozwój instrumentów finansowych pobudzających przedsiębiorczość) na 

obszary wiejskie.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie 

wspierania przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

155 65.31 24.01.2020
Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy 

Dębe Wielkie
wniosek

Uszczegółowienie zapisu w uszczegółowieniu kierunków działań dotyczącego 

wsparcia współpracy w relacjach biznes-świat nauki-samorząd-otoczenie, by 

przewidywał wsparcie dla przedsiębiorców działających, inwestujących i 

rozliczających się na rynku krajowym (str. 62).

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie 

wspierania rozwoju przedsiębiorczości oraz współpracy w relacjach biznes-

świat nauki-samorząd-otoczenie. 

156 67.10 24.01.2020
Tomasz Kostyra Zastępca Wójta 

Gminy Wiązowna
wniosek

Postulat o wsparcie rozwoju terenów inwestycyjnych oraz inwestycji w 

infrastrukturę ułatwiającą prowadzenie działalności gospodarczej regionu.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie 

wspierania rozwoju przedsiębiorczości. 

157 67.11 24.01.2020
Tomasz Kostyra Zastępca Wójta 

Gminy Wiązowna
wniosek

W Rozdziale 2.1. Gospodarka, w Analizie SWOT- gospodarka: w części 

Zagrożenia brak jest punktu mówiącego o rosnących kosztach energii 

elektrycznej, gazu, podatków, kosztach pracy czyli o rosnących kosztach 

utrzymania działalności gospodarczej. Wzrost cen energii, gazu i innych opłat 

może spowodować trudności u małych i średnich przedsiębiorców oraz może 

zahamować wzrost gospodarczy. Dopisać należy punkt o zahamowaniu 

wzrostu gospodarczego w wyniku rosnących kosztów utrzymania działalności 

gospodarczej.

diagnoza/SWOT
do częściowego 

uwzględnienia

Konkretne zapisy dot. analizy SWOT zostaną sformułowane na dalszym 

etapie prac jako wynik przeprowadzonej diagnozy społeczno-gospodarczej 

województwa.

158 67.56 24.01.2020
Tomasz Kostyra Zastępca Wójta 

Gminy Wiązowna
inne

W Rozdziale 2.4. Lokalne Grupy Działania i organizacje pozarządowe jako 

organizatorzy szkoleń wspomagających rozwój wiedzy lub umiejętności, a 

także kursów zawodowych w związku z rosnącymi potrzebami rynku pracy. 

Warto rozważyć zwiększanie oferty wsparcia przedsiębiorców oraz przyszłych 

przedsiębiorców, w tym rozszerzanie oferty szkoleniowej i poradnictwa. Por. 

działalność LGD Natura i Kultura z siedzibą w Karczewie.

diagnoza/SWOT do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie 

wspierania włączania w procesy rozwojowe województwa społeczności 

lokalnych, organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej.

159 68.1 24.01.2020 Urszula Ciężka Wójt Radziejowic wniosek Rozwój stref produkcyjnych i terenów inwestycyjnych wzdłuż S8 i DK50.
cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań i działaniach w 

zakresie rozwoju nowoczesnych terenów inestycyjnych. Strategia nie 

przesądza o lokalizacji konkretnych inwestycji. 

160 68.2 24.01.2020 Urszula Ciężka Wójt Radziejowic wniosek
Wsparcie instytucjonalne oraz formalno-prawne dla inwestycji wpisujących się 

w specjalizację produkcyjno-usługową oraz turystyczno-rekreacyjną.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia 

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań i działaniach w 

zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości, w tym poprzez rozwój 

usług otoczenia biznesu.
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161 68.3 24.01.2020 Urszula Ciężka Wójt Radziejowic wniosek
Rozwój infrastruktury ułatwiającej prowadzenie działalności gospodarczej 

wzdłuż dróg krajowych i wojewódzkich.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia 

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań i działaniach w 

zakresie rozwoju nowoczesnych terenów inwestycyjnych.  

162 72.5 24.01.2020
Polsko-Izraelska Izba 

Gospodarcza
wniosek

Ułatwienia dla przedsiębiorstw z branży logistycznej i transportowej w celu 

zwiększenie ich operowania (zwłaszcza w pobliżu lotniska Modlin) na rzecz 

przedsiębiorców regionu.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań i działaniach w 

zakresie rozwoju nowoczesnych terenów inwestycyjnych. Konkretne zapisy 

powinny zostać sformułowane w dokumentach wdrożeniowych.

163 72.7 24.01.2020
Polsko-Izraelska Izba 

Gospodarcza
wniosek

Tereny, które mogą być bezpośrednio obsługiwane z wykorzystaniem 

istniejących linii powinny, być intensywnie wykorzystywane pod działalność 

produkcyjną, magazynową i logistyczną.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia 

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań i działaniach w 

zakresie rozwoju nowoczesnych terenów inwestycyjnych. 

164 72.20 24.01.2020
Polsko-Izraelska Izba 

Gospodarcza
wniosek Spójna i skoordynowana promocja oferty biznesowej regionu.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia 

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań i działaniach w 

zakresie wspierania promocji gospodarczej regionu.

165 75.3 24.01.2020

Wiktor Marek Zawieska Zastępca 

Dyrektora ds. Techniki i Wdrożeń 

Centralny Instytut Ochrony Pracy - 

Państwowy Instytut Badawczy

wniosek

Uzupełnienie SRWM o działania i wskaźniki komplementarne z 

Priorytetowymi kierunkami badań w ramach Inteligentnej Specjalizacji 

Województwa Mazowieckiego.

cele/kierunki 

działań/działania

wskażniki/monitoring

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań i działaniach w 

zakresie rozwoju wyspecjalizowanej gospodarki i nowoczesnych 

technologii. Szczegółowe zapisy dotyczące specjalizacji zawiera 

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza.

166 75.4 24.01.2020

Wiktor Marek Zawieska Zastępca 

Dyrektora ds. Techniki i Wdrożeń 

Centralny Instytut Ochrony Pracy - 

Państwowy Instytut Badawczy

wniosek

Wzmocnienie kompatybilności z krajową Strategią na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 – SOR (z perspektywą do 2030 r.) , 

która zakłada wzrost konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy, 

poprzez wzrost wiedzy i kompetencji pracodawców i pracowników również w 

dziedzinie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. W obszarze 

Reindustrializacja, SOR wymienia „podniesienie bezpieczeństwa pracy” 

(SOR, s.72), jako jeden z oczekiwanych efektów rozwoju innowacyjności w 

wyniku reindustrializacji, która przyczyni się do wzmocnienia fundamentów 

polskiej gospodarki. 

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Zapisy Strategii będą spójne z krajową Strategią na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) – 

SOR.

167 75.5 24.01.2020

Wiktor Marek Zawieska Zastępca 

Dyrektora ds. Techniki i Wdrożeń 

Centralny Instytut Ochrony Pracy - 

Państwowy Instytut Badawczy

wniosek

Wsparcie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju przyjętych przez ONZ, 

w zakresie Celu 8. Wzrost gospodarczy i godna praca, w tym poprzez 

wsparcie polskich przedsiębiorców w zakresie mierzenia wpływu na Cele 

Zrównoważonego Rozwoju oraz dobrowolnego raportowania w ramach 

strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu,  z wykorzystaniem 

„Barometru wpływu” opracowanego w ramach Kampanii 17 Celów we 

współpracy z GUS.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia  

 Strategia będzie spójna z Agendą Zrównoważonego Rozwoju 2030. 

Szczegółowe zapisy zostaną sformułowane na dalszym etapie prac.            

168 84.5 24.01.2020

Marek Kłoczko Wiceprezes 

Dyrektor Generalny Krajowej Izby 

Gospodarczej Krajowa Izba 

Gospodarcza w Warszawie 

wspólnie z Polsko - Izraelską Izbą 

Gospodarczą w Warszawie

wniosek

Ułatwienia dla przedsiębiorstw z branży logistycznej i transportowej w celu 

zwiększenie ich operowania (zwłaszcza w pobliżu lotniska Modlin) na rzecz 

przedsiębiorców regionu.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia 

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań i działaniach w 

zkresie rozwoju nowoczesnych terenów inwestycyjnych. 
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169 84.7 24.01.2020

Marek Kłoczko Wiceprezes 

Dyrektor Generalny Krajowej Izby 

Gospodarczej Krajowa Izba 

Gospodarcza w Warszawie 

wspólnie z Polsko - Izraelską Izbą 

Gospodarczą w Warszawie

wniosek

Tereny, które mogą być bezpośrednio obsługiwane z wykorzystaniem 

istniejących linii powinny, być intensywnie wykorzystywane pod działalność 

produkcyjną, magazynową i logistyczną.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia 

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań i działaniach w 

zkresie rozwoju nowoczesnych terenów inwestycyjnych. 

170 84.20 24.01.2020

Marek Kłoczko Wiceprezes 

Dyrektor Generalny Krajowej Izby 

Gospodarczej Krajowa Izba 

Gospodarcza w Warszawie 

wspólnie z Polsko - Izraelską Izbą 

Gospodarczą w Warszawie

wniosek Spójna i skoordynowana promocja oferty biznesowej regionu.
cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia 

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań i działaniach w 

zakresie wspierania promocji gospodarczej regionu.

171 86.2 24.01.2020
Artur Borkowski Burmistrz Miasta i 

Gminy Serock
wniosek

Uwzględnienia Miasta i Gminy Serock jako ośrodka rozwoju działalności 

gospodarczej.
diagnoza/SWOT do uwzględnienia 

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań i działaniach w 

zakresie wspierania rozwoju miast jako centrów aktywności gospodarczej 

jako zapis ogólny.

172 86.3 24.01.2020
Artur Borkowski Burmistrz Miasta i 

Gminy Serock
wniosek

Uwzględnienia Miasta i Gminy Serock jako miejsca lokalizacji planowanego 

parku technologicznego.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie 

wspierania rozwoju instytucji naukowo-badawczych oraz parków 

technologicznych. Strategia nie przesądza o lokalizacji konkretnych 

inwestycji. 

173 86.4 24.01.2020
Artur Borkowski Burmistrz Miasta i 

Gminy Serock
wniosek

Uwzględnienia Miasta i Gminy Serock jako lokalizacji ośrodka badawczo-

rozwojowego (Centrum Szkolenia Wojsk Łączności i Informatyki w Zegrzu).
diagnoza/SWOT do uwzględnienia 

Informacja zostanie wykorzystana w ramach diagnozy sytuacji społeczno-

gospodarczej jako zapis ogólny.

174 92.20 24.01.2020
Tomasz Matuszewski Zastępca 

Dyrektora WORD Warszawa
wniosek Promocja rozwoju "inteligentnego budownictwa".

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań i działaniach w 

zakresie upowszechniania energooszczędnego i pasywnego budownictwa i 

racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych. 

175 103.3 22.01.2020
Krzysztof Jadczak Burmistrz gminy 

Gąbin
wniosek

Budowa Gąbińskiej Strefy Rozwoju Przy Obwodnicy - uzbrojenie terenu i 

stworzenie warunków do rozwoju działalności gospodarczej o charakterze 

usługowym i przemysłowym na terenie o pow. ok 70 ha przeznaczonym w 

mpzp miasta Gąbin pod działalność produkcyjną i usługową.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań i działaniach w 

zkresie rozwoju nowoczesnych terenów inwestycyjnych. 

176 105.1 03.02.2020
Radosław Witkowski Prezydent 

Miasta Radomia
wniosek

W Rozdziale 6.1 (Radomski obszar strategicznej interwencji) uwzględnienie 

nawiązania współpracy z województwem świętokrzyskim w zakresie 

reindustrializacji tego subregionu. Może być ona motywowana silnymi 

związkami społeczno-gospodarczymi subregionu radomskiego z północną 

częścią województwa świętokrzyskiego (w szczególności powiaty 

starachowicki i skarżyski). 

współpraca
do częściowego 

uwzględnienia

W Strategii podkreślone zostanie znaczenie współpracy Województwa 

Mazowieckiego z województwami sąsiadującymi w ramach prowadzonej 

polityki rozwoju. Konkretne zapisy powinny zostać sformułowane w 

dokumentach wdrożeniowych.
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177 39.14 24.01.2020

Tomasz Janusz Zastępca 

Dyrektora Departamentu Inwestycji 

i Rozwoju Urząd Marszałkowski 

Województwa Świętokrzyskiego

wniosek

Kontynuacja współpracy - w szczególności pomiędzy północną częścią 

województwa świętokrzyskiego a południową mazowieckiego - w zakresie 

B+R dla rozwoju gospodarczego regionów.

współpraca do uwzględnienia

W Strategii podkreślone zostanie znaczenie współpracy Województwa 

Mazowieckiego z województwami sąsiadującymi w ramach prowadzonej 

polityki rozwoju. Konkretne zapisy powinny zostać sformułowane w 

dokumentach wdrożeniowych.

178 109.7 13.03.2020
Centralny Port Komunikacyjny Sp. 

z o.o. 
wniosek

CPK będzie stanowić katalizator rozwoju gospodarczego i pozytywnie 

oddziaływać na rynek regionalny i krajowy, zatrudnienie oraz wpływy 

budżetowe. Będzie stymulował wzrost gospodarczy tworząc miejsca pracy. 

diagnoza/SWOT

kierunki działań
nie uwzględniono

Skutki realizacji potencjalnej inwestycji wykraczają poza okres 

obowiązywania Strategii.

inne

179 1.1 16.09.2019

Agnieszka Wojtkowska

Prezes Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania Tygiel Doliny 

Bugu

wniosek
Zawarcie w SRWM zapisów dotyczących przeznaczenia środków do 

bezpośredniego wdrażania przez lokalne grupy działania. 
system realizacji

do częściowego 

uwzględnienia

Strategia nakreśli kierunki i zasady wsparcia w ramach polityki rozwoju 

prowadzonej przez Województwo Mazowieckie w ujęciu terytorialnym, 

jednak szczegółowe zapisy co do instrumentów terytorialnych zostaną 

rozstrzygnięte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa 

Mazowieckiego.

180 19.1 21.01.2020

Tomasz Sieradz Dyrektor 

Wojewódzki Urząd Pracy w 

Warszawie

wniosek
Uwzględnienie przy aktualizacji SRWM nowego podziału statystycznego 

województwa mazowieckiego.
ogólne do uwzględnienia Strategia będzie oparta o nowy podział statystyczny na poziomie NUTS 2.

181 20.27 20.01.2020
Łukasz Kulik

Prezydent Miasta Ostrołęki
wniosek

Uwzględnienie zagadnienia: wsparcie delokalizacji urzędów centralnych do 

Ostrołęki (miasta subregionalnego).

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono Wniosek nie odpowiada charakterowi i skali Strategii. 

182 36.13 23.01.2020
Tadeusz Gałązka

Wójt Gminy Dobre
wniosek

Uwzględnienie inwestycji i zadań wspierających rozwój gminy Dobre poprzez 

organizowanie kółek zainteresowań.

diagnoza/SWOT 

cele/kierunki działań

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie i kierunku działań dotyczącym 

rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego. 

Strategia nie przesądza o realizacji konkretnych inwestycji i zadań.

183 36.19 23.01.2020
Tadeusz Gałązka

Wójt Gminy Dobre
wniosek

Uwzględnienie inwestycji i zadań wspierających rozwój gminy Dobre poprzez 

integrację i aktywizację mieszkańców.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań dotyczących rozwoju 

kapitału ludzkiego i społecznego oraz włączenia i integracji społecznej.

Strategia nie przesądza o realizacji konkretnych inwestycji i zadań. 

184 36.22 23.01.2020
Tadeusz Gałązka

Wójt Gminy Dobre
wniosek

Uwzględnienie inwestycji i zadań wspierających rozwój gminy Dobre poprzez 

wspieranie istniejących stowarzyszeń, kół, fundacji.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań dotyczących rozwoju 

kapitału ludzkiego i społecznego oraz wykorzystania walorów środowiska 

przyrodniczego, potencjału kulturowego i turystycznego dla rozwoju 

gospodarczego i promocji województwa

Strategia nie przesądza o realizacji konkretnych inwestycji i zadań. 
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185 37.1 23.01.2020 Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. wniosek

Zamiana kierunku działań na “18.4 Budowa społeczeństwa obywatelskiego i 

kształtowanie świadomości regionalnej - proponujemy zmianę na: Budowa 

społeczeństwa obywatelskiego, kształtowanie świadomości regionalnej i 

wspieranie edukacji medialnej społeczeństwa”.

diagnoza/SWOT

cele/kierunki 

działń/działania

do uwzględnienia
Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie i kierunku działań dotyczącym 

rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego. 

186 37.2 23.01.2020 Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. wniosek

Dodanie zapisu w rozdziale Społeczeństwo, s. 66 SRWM 2030 w brzmieniu 

“W dobie nowych technologii i wyzwań cyfrowego świata istotnym elementem 

budowania społeczeństwa obywatelskiego jest odpowiednia edukacja 

obywateli, wsparta solidnym przygotowaniem do odbioru mediów, co 

gwarantuje skutecznie prowadzona edukacja medialna. Wsparcie edukacji 

medialnej społeczeństwa w każdej grupie wiekowej powinno przyczynić się do 

rozwoju świadomości obywatelskiej”.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie i kierunku działań dotyczącym 

rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego.

187 38.9 23.01.2020
Andrzej Nowakowski Prezydent 

Miasta Płocka
wniosek

Uwzględnienie zapisów "Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka 

do 2030 roku" - Wzmacnianie aktywności społecznej Płocczan.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym rozwoju 

kapitału ludzkiego i społecznego. 

188 38.14 23.01.2020
Andrzej Nowakowski Prezydent 

Miasta Płocka
wniosek

Uwzględnienie zapisów "Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka 

do 2030 roku" - Rozwinięta współpraca samorządów obszaru funkcjonalnego 

miasta Płocka.

OSI do uwzględnienia Wniosek zostanie uwzględniony w części dotyczącej OSI.

189 38.29 23.01.2020
Andrzej Nowakowski Prezydent 

Miasta Płocka
wniosek

Uwzględnienie w zapisach SRWM zapisów nowej Strategii Zrównoważonego 

Rozwoju Miasta Płocka do 2030 r: inicjowanie i podejmowanie współpracy na 

zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) np. w usługach miejskich.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym rozwoju 

miast jako centrów aktywności gospodarczej oraz rozwoju uporządkowanej 

sieci osadniczej, sprzyjającej wykorzystaniu transportu zbiorowego i 

ruchowi niezmotoryzowanemu.

Strategia nie przesądza o realizacji konkretnych zadań. 

190 41.1 23.01.2020
Jarosław Perzyński Burmistrz 

Miasta Sierpca
wniosek

Ujęcie w układzie celów elementu skierowanego do miast

powiatowych o znaczeniu lokalnym w części obszary miejskie.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie rozwoju 

miast jako centrów aktywności gospodarczej jako zapis ogólny.

191 44.15 23.01.2020
Maciej Śliwerski

Wójt Gminy Jaktorów
wniosek

Lokalne specjalizacje gospodarcze - konieczna jest koordynacja działań 

prowadzących do wyznaczenia specjalizacji w sposób umożliwiający jak 

najpełniejsze wykorzystanie możliwości rozwoju i wpisanie lokalnych 

specjalizacji w obszary inteligentnych specjalizacji województwa. Planowane 

działania powinny wspierać obszary województwa podlegające depopulacji i 

służyć zahamowaniu niekorzystnych trendów migracyjnych.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie rozwoju 

wyspecjalizowanej gospodarki i nowoczesnych technologii. Szczegółowe 

zapisy dotyczące specjalizacji zawiera Regionalna Strategia Innowacji dla 

Mazowsza.

192 44.37 23.01.2020
Maciej Śliwerski

Wójt Gminy Jaktorów
wniosek

Strategia powinna umożliwiać wspieranie szerokiego wachlarza działań i 

dzięki systemowi wsparcia finansowego (np. pożyczki, preferencyjne kredyty), 

sterować rozwojem niezbędnych inwestycji. 

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie 

wspierania rozwoju przedsiębiorczości jako zapis ogólny. 

193 44.55 23.01.2020
Maciej Śliwerski

Wójt Gminy Jaktorów
wniosek

Zaplanowanie działań nakierowanych na budowanie spójności obszaru 

województwa i wykorzystanie jego potencjału w sytuacji nowego podziału 

NUTS na obszar warszawski stołeczny i mazowiecki regionalny.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia Strategia będzie oparta o nowy podział statystyczny na poziomie NUTS 2.
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194 53.22 24.01.2020

Szymon Tumielewicz Zastępca 

Dyrektora Departament 

Zrównoważonego Rozwoju i 

Współpracy Międzynarodowej 

Ministerstwo Klimatu

wniosek W Bibliografii pozycje wykorzystanych źródeł powinny zostać zaktualizowane. ogólne do uwzględnienia Zmiany zostaną wprowadzone w trakcie aktualizacji Strategii.

195 53.23 24.01.2020

Szymon Tumielewicz Zastępca 

Dyrektora Departament 

Zrównoważonego Rozwoju i 

Współpracy Międzynarodowej 

Ministerstwo Klimatu

wniosek
W podrozdziale "Regulacje prawne" pozycje wykorzystanych źródeł powinny 

zostać zaktualizowane.
ogólne do uwzględnienia Zmiany zostaną wprowadzone w trakcie aktualizacji Strategii.

196 53.24 24.01.2020

Szymon Tumielewicz Zastępca 

Dyrektora Departament 

Zrównoważonego Rozwoju i 

Współpracy Międzynarodowej 

Ministerstwo Klimatu

wniosek
W podrozdziale "Bazy danych" pozycje wykorzystanych źródeł powinny 

zostać zaktualizowane.
ogólne do uwzględnienia Zmiany zostaną wprowadzone w trakcie aktualizacji Strategii.

197 53.31 24.01.2020

Szymon Tumielewicz Zastępca 

Dyrektora Departament 

Zrównoważonego Rozwoju i 

Współpracy Międzynarodowej 

Ministerstwo Klimatu

wniosek Uzupełnienie strategii o „Spis treści”, żeby była ona bardziej czytelna. ogólne do uwzględnienia Zmiany zostaną wprowadzone w trakcie aktualizacji Strategii.

198 53.32 24.01.2020

Szymon Tumielewicz Zastępca 

Dyrektora Departament 

Zrównoważonego Rozwoju i 

Współpracy Międzynarodowej 

Ministerstwo Klimatu

wniosek Zamieszczenie „Spisu wykorzystanych skrótów” na początku dokumentu. ogólne nie uwzględniono Spis skrótów tradycyjnie umieszczany jest na końcu dokumentu.

199 54.1 24.01.2020

Artur Kosiński

Marszałek Województwa 

Podlaskiego

wniosek

Zawrzeć w projekcie zapisy "Współpraca województwa mazowieckiego z 

województwem podlaskim powinna być ukierunkowana na wspieranie 

współdziałania podmiotów z województwa mazowieckiego z partnerami z 

województwa podlaskiego w zakresie biznesu, ale też nauki, administracji czy 

zasobów ludzkich. Z drugiej strony należy rozwijać inicjatywy na szczeblu 

lokalnym, których przykładem jest współpraca 25 gmin województwa 

mazowieckiego i podlaskiego w ramach realizacji Stowarzyszenia "Lokalna 

Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu". 

współpraca
do częściowego 

uwzględnienia

W Strategii podkreślone zostanie znaczenie współpracy Województwa 

Mazowieckiego z województwami sąsiadującymi w ramach prowadzonej 

polityki rozwoju. Konkretne zapisy powinny zostać sformułowane w 

dokumentach wdrożeniowych.

200 54.2 24.01.2020

Artur Kosiński

Marszałek Województwa 

Podlaskiego

wniosek
Dalsze wzmacnianie powiązań komunikacyjnych między miastami położonymi 

w obszarach na styku województwa mazowieckiego i podlaskiego.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie 

zwiększania dostępności transportowej województwa.

201 56.1 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek

Uwzględnienie w projekcie dokumentu, w ramach zakresu interwencji 

odnoszącego się do rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego, kwestii 

związanych z budowaniem postaw otwartości na drugiego człowieka 

i wzajemnego szacunku, niezależnie od pochodzenia, obywatelstwa, 

wyznania, zamożności, stanu zdrowia, wieku, płci, orientacji seksualnej 

i poglądów.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań dotyczących rozwoju 

kapitału ludzkiego i społecznego oraz włączenia i integracji społecznej.
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202 56.3 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek

Utrzymanie w projekcie dokumentu zakresu interwencji odnoszącego się do 

budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz wspierania społecznej 

odpowiedzialności przedsiębiorstw, działań organizacji pozarządowych 

i wolontariatu.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony m.in. w kierunku działań dotyczącym 

rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego.

203 56.4 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek

Uwzględnienie w projekcie dokumentu zakresu interwencji odnoszącego się 

do wzrostu dostępności mieszkań (komunalnych i społecznych), w tym 

rozwoju inicjatyw w zakresie długotrwałego i bezpiecznego najmu, a także 

budownictwa nakierowanego na racjonalne gospodarowanie zasobami 

naturalnymi. 

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań i działaniach w 

zakresie upowszechniania energooszczędnego i pasywnego budownictwa i 

racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych. Prowadzenie polityki 

mieszkaniowej nie jest zadaniem samorządu województwa.

204 56.7 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek Uwzględnienie celów polityki spójności UE na lata 2021-2027. system realizacji do uwzględnienia
Zapisy Strategii będą uwzględniać cele polityki spójności UE na lata 2021-

2027.

205 56.99 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek

Uwzględnienie kwestii związanych z prowadzeniem otwartej polityki 

informacyjnej przez podmioty publiczne na terenie województwa oraz 

umożliwianie dostępu do otwartych danych, użytecznych w procesie 

tworzenia innowacyjnych rozwiązań. 

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie 

wspierania rozwoju gospodarki cyfrowej, w tym dostępności otwartych 

zbiorów danych.

206 56.103 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek

Uwzględnienie konieczności projektowania usług publicznych z 

uwzględnieniem potrzeb przybywających obcokrajowców i zapewnienia im 

kompleksowego wsparcia adaptacyjnego.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań dotyczących 

aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców oraz włączenia i 

integracji społecznej.

207 56.105 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek

Utrzymanie w Strategii obszaru strategicznej interwencji „Obszar 

Metropolitalny Warszawy” i dostosowanie jego delimitacji do granic Regionu 

Warszawskiego Stołecznego zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 

2016/2066 z dnia 21 listopada 2016 r. zmieniającego załączniki do 

rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w 

sprawie ustalenia wspólnej Klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów 

Statystycznych (NUTS).

OSI
do częściowego 

uwzględnienia

Strategia nakreśli kierunki i zasady wsparcia w ramach polityki rozwoju 

prowadzonej przez Województwo Mazowieckie w ujęciu terytorialnym, jak 

również dokona delimitacji obszarów strategicznej interwencji. 

Szczegółowe zapisy zostaną rozstrzygniętę na dalszym etapie prac.

208 56.106 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek

Wyznaczenie w Strategii obszaru strategicznej interwencji „zewnętrzny 

pierścień metropolii” obejmującego gminy wchodzące w skład RWS, leżące 

poza Warszawskim Obszarem Funkcjonalnym.

OSI
do częściowego 

uwzględnienia

Strategia nakreśli kierunki i zasady wsparcia w ramach polityki rozwoju 

prowadzonej przez Województwo Mazowieckie w ujęciu terytorialnym, jak 

również dokona delimitacji obszarów strategicznej interwencji. 

Szczegółowe zapisy zostaną rozstrzygnięte na dalszym etapie prac.

209 56.107 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek

Wpisanie wymogu konsultacji zapisów i działań dotyczących regionu 

warszawskiego stołecznego (NUTS 2) z reprezentacją gmin i powiatów tego 

obszaru.

system realizacji nie uwzględniono
Wniosek nie odpowiada charakterowi i skali Strategii. Konkretne zapisy 

powinny zostać sformułowane w dokumentach wdrożeniowych.

210 56.108 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek

Uaktualnienie projektu dokumentu o nowsze dane z 2018 lub 2019 roku (jeśli 

dostępne) oraz aktualizacja treści wynikająca ze zmian przepisów prawa, 

uwarunkowań itd.

diagnoza/SWOT do uwzględnienia Zmiany zostaną wprowadzone w trakcie aktualizacji Strategii.
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Nr 

wniosku 
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Uszczegółowienie sposobu rozstrzygnięcia

211 59.2 24.01.2020
Waldemar Trelka Starosta 

Radomski
wniosek

Rozważenie zasadności użycia terminu "biegun wzrostu" w odniesieniu do 

Obszaru Metropolitalnego Warszawy. "Bieguny wzrostu" to pojęcie silnie 

nacechowane skojarzeniem z modelem polaryzacyjno-dyfuzyjnym, od którego 

odzeszliśmy na rzecz zrównoważonego rozwoju, już bez ostrej dychotomii: 

"lokomotywa" - peryferie.

OSI
do częściowego 

uwzględnienia

Podczas prac nad projektem aktualizacji Strategii rozważona zostanie 

zasadność użycia terminu "biegun wzrostu" w odniesieniu do całego 

obszaru OMW, NUTS 2 regionu Warszawskiego stołecznego.

212 59.3 24.01.2020
Waldemar Trelka Starosta 

Radomski
wniosek

Zaktualizowana SRWM 2030 powinna określić zakres i zasady mechanizmu 

porozumienia terytorialnego, jak również możliwie precyzyjnie wskazać (także 

w układzie zdefiniowanych obszarów strategicznej interwencji) priorytetowe 

dziedziny oraz przedmiotowe zakresy kierunków interwencji w sferze 

gospodarki, społeczeństwa i środowiska, które w ramach porozumień 

terytorialnych samorząd województwa będzie wspierał, uwzględniając 

specyfikę poszczególnych OSI.

system realizacji nie uwzględniono

Wniosek nie odpowiada charakterowi i skali Strategii. Zakres i zasady 

mechanizmu porozumienia terytorialnego regulowane są ustawą z dnia 6 

grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2021 poz. 

1057). Szczegółowe zapisy porozumień terytorialnych zostaną określone 

na etapie ich przygotowania.

213 59.4 24.01.2020
Waldemar Trelka Starosta 

Radomski
wniosek

Postulat nakreślenia i zdefiniowania w zaktualizowanej SRWM 2030 ram oraz 

kierunkowych zasad "filozofii" wsparcia, której jednym z instrumentów 

mogłyby być tzw. koperty finansowe, dedykowanie imiennie obszarom 

strategicznej interwencji, w tym radomskiemu - zidentyfikowanemu jako OSI o 

najsłabszej dynamice rozwoju.

OSI
do częściowego 

uwzględnienia

Strategia nakreśli kierunki i zasady wsparcia w ramach polityki rozwoju 

prowadzonej przez Województwo Mazowieckie w ujęciu terytorialnym, 

jednak szczegółowe zapisy co do instrumentów terytorialnych zostaną 

rozstrzygnięte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa 

Mazowieckiego.

214 59.7 24.01.2020
Waldemar Trelka Starosta 

Radomski
wniosek

Zamiast wartości dodanej brutto w województwie mazowieckim w cenach 

bieżących należałoby posłużyć się synonimicznym i bardziej 

rozpowszechnionym pojęciem wartości PKB brutto (w województwie 

mazowieckim) i uzupełnienie jego wartości bezwzględnej (bazowej i 

docelowej) przeliczeniem per capita.

wskaźniki/monitoring
do częściowego 

uwzględnienia

Szczegółowe wskaźniki zostaną określone po sformułowaniu celów i 

kierunków działań Strategii.

215 59.8 24.01.2020
Waldemar Trelka Starosta 

Radomski
wniosek

Ujęcie w SRWM nowego wskaźnika postępu bądź regresu procesu 

zwiększania spójności gospodarczej regionu pn. "Relacja skrajnych wartości 

(liczona jako iloraz maksymalnej i minimalnej wartości) PKB brutto na 1 

mieszkańca w podregionach".

wskaźniki/monitoring
do częściowego 

uwzględnienia

Szczegółowe wskaźniki zostaną określone po sformułowaniu celów i 

kierunków działań Strategii.

216 59.9 24.01.2020
Waldemar Trelka Starosta 

Radomski
wniosek

Relatywizacja wartości wskaźników aktualizowanej SRWM 2030, polegająca 

na szerszym uwzględnieniu także ich wymiaru per capita lub np. w 

przeliczeniu na 1000 mieszkańców, gdy jest to sensowne i celowe.

wskaźniki/monitoring do uwzględnienia
Szczegółowe wskaźniki zostaną określone po sformułowaniu celów i 

kierunków działań Strategii.

217 59.10 24.01.2020
Waldemar Trelka Starosta 

Radomski
wniosek

Wzbogacenie obecnego zestawu wskaźników o mierniki ilustrujące sytuację w 

poszczególnych podregionach.
wskaźniki/monitoring

do częściowego 

uwzględnienia

Szczegółowe wskaźniki zostaną określone po sformułowaniu celów i 

kierunków działań Strategii.

218 59.11 24.01.2020
Waldemar Trelka Starosta 

Radomski
wniosek

Opis diagnozy społeczno-gospodarczej i potencjału województwa 

mazowieckiego powinien być możliwie szeroko ilustrowany (najlepiej w formie 

czytelnych tabel i wykresów) statystykami podregionalnymi w znacznie 

większym wymiarze niż obecnie.

diagnoza/SWOT do uwzględnienia

Diagnoza SRWM będzie oparta na podziale na nowe jednostki 

statystyczne NUTS 2, z uwzględnieniem podregionów, w zależności od 

możliwości pozyskania danych.

219 62.3 28.01.2020

Alina Niewiadomska Prezes 

Krajowej Rady Diagnostów 

Laboratoryjnych

wniosek Podjęcie działań służących likwidacji janosikowego. ramy finansowe nie uwzględniono
Wniosek nie odpowiada charakterowi i skali Strategii. Wniosek do 

rozpatrzenia na poziomie krajowym.

220 65.1 24.01.2020
Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy 

Dębe Wielkie
wniosek Aktualizacja danych w SRWM o dane za 2018 rok. diagnoza/SWOT do uwzględnienia Zmiany zostaną wprowadzone w trakcie aktualizacji Strategii.
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221 65.19 24.01.2020
Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy 

Dębe Wielkie
wniosek

Zmiana granic "projektu rozszerzenia OMW" na ryc. 11 (str. 38) na granice 

NUTS-3, uwzględniając cały powiat miński.
diagnoza/SWOT do uwzględnienia

Strategia będzie oparta o nowy podział statystyczny na poziomie NUTS 2, 

z uwzględnieniem podregionów NUTS 3.

222 65.20 24.01.2020
Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy 

Dębe Wielkie
wniosek

Aktualizacja danych na ryc. 15 (str. 41) ilustrującej potencjał kapitału 

społecznego o dane z wyborów w 2019 roku.
diagnoza/SWOT

do częściowego 

uwzględnienia
Zmiany zostaną wprowadzone w trakcie aktualizacji Strategii.

223 67.1 24.01.2020
Tomasz Kostyra Zastępca Wójta 

Gminy Wiązowna
wniosek Dodanie spisu treści strategii. ogólne do uwzględnienia Zmiany zostaną wprowadzone w trakcie aktualizacji Strategii.

224 67.3 24.01.2020
Tomasz Kostyra Zastępca Wójta 

Gminy Wiązowna
wniosek

Aktualizacja danych o Obszarze Metropolitalnym Warszawy. Obecnie OMW 

funkcjonuje w innym kształcie aniżeli jest to zapisane w strategii.
diagnoza/SWOT do uwzględnienia Zmiany zostaną wprowadzone w trakcie aktualizacji Strategii.

225 67.4 24.01.2020
Tomasz Kostyra Zastępca Wójta 

Gminy Wiązowna
wniosek

Dodanie zapisów o Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych i 

Regionalnych Inwestycjach Terytorialnych.
OSI

do częściowego 

uwzględnienia

Strategia nakreśli kierunki i zasady wsparcia w ramach polityki rozwoju 

prowadzonej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ujęciu 

terytorialnym, jednak szczegółowe zapisy co do instrumentów 

terytorialnych zostaną rozstrzygnięte w Regionalnym Programie 

Operacyjnym Województwa Mazowieckiego.

226 67.16 24.01.2020
Tomasz Kostyra Zastępca Wójta 

Gminy Wiązowna
wniosek

W Rozdziale 2.4. Społeczeństwo, w Analizie SWOT- społeczeństwo: w części 

Słabe strony - dopisać punkt o występujących na obszarze województwa 

mazowieckiego terenach, na których nie ma dostępu do sieci telefonii 

komórkowej, do Internetu.

diagnoza/SWOT
do częściowego 

uwzględnienia

Konkretne zapisy dot. analizy SWOT zostaną sformułowane na dalszym 

etapie prac jako wynik przeprowadzonej diagnozy społeczno-gospodarczej 

województwa.

227 67.27 24.01.2020
Tomasz Kostyra Zastępca Wójta 

Gminy Wiązowna
wniosek

W Rozdziale 2.7. Potencjał rozwojowy regionu, w Analizie SWOT 

województwa mazowieckiego - synteza: w części Zagrożenia - brakuje zapisu 

wskazującego na niskie zaufanie mieszkańców do tematów związanych z 

metropolią i brakiem edukacji w tym zakresie.

diagnoza/SWOT
do częściowego 

uwzględnienia

Konkretne zapisy dot. analizy SWOT zostaną sformułowane na dalszym 

etapie prac jako wynik przeprowadzonej diagnozy społeczno-gospodarczej 

województwa. 

228 67.28 24.01.2020
Tomasz Kostyra Zastępca Wójta 

Gminy Wiązowna
wniosek

W rozdziale 3. Scenariusze rozwoju województwa mazowieckiego brak jest 

scenariusza odnoszącego się do statystycznego podziału województwa.
scenariusze

do częściowego 

uwzględnienia

Scenariusze oparte będą o wyniki diagnozy i analizy SWOT. Strategia 

będzie oparta o nowy podział statystyczny na poziomie NUTS 2

229 67.29 24.01.2020
Tomasz Kostyra Zastępca Wójta 

Gminy Wiązowna
wniosek

W Scenariuszu wspierania konkurencyjności - trzeci akapit - użyto 

sformułowania „drenaż mózgów”. Należy zastanowić się nad wpisaniem 

definicji tego zjawiska (brak definicji w Glosariuszu).

scenariusze do uwzględnienia Definicja zostanie ujęta w glosariuszu.

230 67.30 24.01.2020
Tomasz Kostyra Zastępca Wójta 

Gminy Wiązowna
wniosek

W scenariuszu kryzysowym dopisać należy, że przy perspektywie dalszej 

wpłaty tzw. „janosikowego” i dotacji ze środków Unii Europejskiej na poziomie 

40%, czeka nas kryzys w dalszym rozwoju województwa.

scenariusze
do częściowego 

uwzględnienia
Scenariusze oparte będą o wyniki diagnozy i analizy SWOT.

231 67.37 24.01.2020
Tomasz Kostyra Zastępca Wójta 

Gminy Wiązowna
wniosek

W Rozdziale 4.2. Działania rozwojowe do roku 2020 - brakuje rozdziału o 

działaniach rozwojowych do roku 2030. Po analizie i uzupełnieniu danych 

statystycznych i pozostałych wskaźników należy określić nowe działania 

rozwojowe i możliwości pozyskania dotacji zewnętrznych.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Horyzont czasowy strategii obejmować będzie okres do 2030 r. z dalszą 

perspektywą.
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232 67.44 24.01.2020
Tomasz Kostyra Zastępca Wójta 

Gminy Wiązowna
wniosek

W rozdziale 6. Obszary strategicznej interwencji brak jest wskazania 

obszarów ZIT i RIT.
OSI

do częściowego 

uwzględnienia

Strategia nakreśli kierunki i zasady wsparcia w ramach polityki rozwoju 

prowadzonej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ujęciu 

terytorialnym, jednak szczegółowe zapisy co do instrumentów 

terytorialnych zostaną rozstrzygnięte w Regionalnym Programie 

Operacyjnym Województwa Mazowieckiego.

233 67.45 24.01.2020
Tomasz Kostyra Zastępca Wójta 

Gminy Wiązowna
wniosek

W Ryc. 20. Obszary strategicznej interwencji należy uaktualnić granice ZIT i 

OMW.
OSI do uwzględnienia Strategia będzie oparta o nowy podział statystyczny na poziomie NUTS 2.

234 67.46 24.01.2020
Tomasz Kostyra Zastępca Wójta 

Gminy Wiązowna
wniosek

W Rozdziale 6.1. Obszary strategicznej interwencji - problemowe, w części 

dot. ostrołęcko-siedleckiego obszaru strategicznej interwencji należy 

przeanalizować opis tego obszaru. Do analizy i aktualizacji pozostają także 

rodzaje działań.

OSI do uwzględnienia
Zapisy Strategii dotyczące obszarów strategicznej interwencji zostaną 

zaktualizowane.

235 67.47 24.01.2020
Tomasz Kostyra Zastępca Wójta 

Gminy Wiązowna
wniosek

W Rozdziale 6.1. Obszary strategicznej interwencji - problemowe, w części 

dot. płocko-ciechanowskiego obszaru strategicznej interwencji należy 

przeanalizować opis tego obszaru. Do analizy i aktualizacji pozostają także 

rodzaje działań.

OSI do uwzględnienia
Zapisy Strategii dotyczące obszarów strategicznej interwencji zostaną 

zaktualizowane.

236 67.48 24.01.2020
Tomasz Kostyra Zastępca Wójta 

Gminy Wiązowna
wniosek

W Rozdziale 6.1. Obszary strategicznej interwencji - problemowe, w części 

dot. radomskiego obszaru strategicznej interwencji należy przeanalizować 

opis tego obszaru. Do analizy i aktualizacji pozostają także rodzaje działań.

OSI do uwzględnienia
Zapisy Strategii dotyczące obszarów strategicznej interwencji zostaną 

zaktualizowane.

237 67.64 24.01.2020
Tomasz Kostyra Zastępca Wójta 

Gminy Wiązowna
inne

W rozdziale 4. Cele rozwojowe województwa mazowieckiego po 

wydrukowaniu dokumentu w pierwszym zdaniu jest zbyt długi odstęp 

pomiędzy wyrazami - "scenariuszu rozwoju" (strona 51 strategii).

cele/kierunki 

działań/działania
- Informacja nie ma charakteru wniosku do aktualizacji Strategii.

238 67.65 24.01.2020
Tomasz Kostyra Zastępca Wójta 

Gminy Wiązowna
inne

W rozdziale 4. Cele rozwojowe województwa mazowieckiego w zdaniu 

„Realizacja celu strategicznego Poprawa jakości życia oraz wykorzystanie….” 

należy poprawić z "cel" na "celu" (strona 52 strategii).

cele/kierunki 

działań/działania
- Informacja nie ma charakteru wniosku do aktualizacji Strategii.

239 67.66 24.01.2020
Tomasz Kostyra Zastępca Wójta 

Gminy Wiązowna
inne

W rozdziale 6.1. Obszary strategicznej interwencji - problemowe po 

wydrukowaniu dokumentu strategii nie drukuje się „Ryc. 20” (strona 71 

strategii).

OSI - Informacja nie ma charakteru wniosku do aktualizacji Strategii.

240 70.1 24.01.2020 Przemysław Więckiewicz wniosek
Poddanie ponownej analizie głównych założeń, na których opierała się 

Strategia do 2030 roku. 
wizja do uwzględnienia Strategia oparta będzie na aktualnej diagnozie.
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241 83.1 24.01.2020

Radosław Rybicki

Dyrektor Departamentu

Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 

Wiejskich

Urząd Marszałkowski 

Województwa Mazowieckiego w 

Warszawie

wniosek

Dodanie w części Tabela 25. Kierunki działań i działania Strategii rozwoju 

województwa mazowieckiego – społeczeństwo, Kierunek 22. Proponuje się 

dodać działania 22.4 „Wspieranie międzypokoleniowej integracji lokalnych 

społeczności”.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w działaniach dotyczących 

przeciwdziałania marginalizacji społecznej w szczególności osób z 

niepełnosprawnościami, starszych oraz w trudnej sytuacji życiowej; 

wspomagania włączenia społecznego i przeciwdziałanie ubóstwu.

242 87.6 26.01.2020 Marek Zagórski Minister Cyfryzacji wniosek

W ocenie Ministerstwa Cyfryzacji ważne jest, aby bezpieczeństwo systemów 

informacyjnych było nadal jednym z istotnych obszarów w kontekście badań i 

rozwoju.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie cyfryzacji 

gospodarki jako zapis ogólny. Zagadnienie w sposób szczegółowy jest 

ujęte w Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego województwa 

mazowieckiego.

243 87.7 26.01.2020 Marek Zagórski Minister Cyfryzacji wniosek

Zaktualizowana SRWM2030 wciąż powinna traktować priorytetowo kwestie 

wdrażania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji 

publicznej oraz budowy kompetencji cyfrowych w społeczeństwie.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań dotyczących 

cyfryzacji gospodarki oraz rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego.

244 89.1 24.01.2020

Przemysław Więckiewicz 

Naczelnik Wydziału Strategii i 

Funduszy Zewnętrznych Urząd 

Miasta Mława

wniosek
Poddanie ponownej analizie głównych założeń, na których opierała się 

Strategia do 2030 roku. 
wizja do uwzględnienia Strategia uwzględni nowe uwarunkowania i wyzwania.

245 91.1 27.01.2020
Iwona Stanisławska Dyrektor 

Centrum Badań Kosmicznych PAN
wniosek

Budowa systemu monitorowania powierzchni Województwa Mazowieckiego 

przy wykorzystaniu danych satelitarnych: 1) centrum przetwarzania danych 

satelitarnych dla administracji (z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury).

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie rozwoju 

wyspecjalizowanej gospodarki i nowoczesnych technologii oraz cyfryzacji 

gospodarki jako zapis ogólny. Strategia nie przesądza o realizacji 

konkretnych inwestycji i zadań.

246 91.2 27.01.2020
Iwona Stanisławska Dyrektor 

Centrum Badań Kosmicznych PAN
wniosek

Budowa systemu monitorowania powierzchni Województwa Mazowieckiego 

przy wykorzystaniu danych satelitarnych: 2) budowa aplikacji 

wykorzystywanych przez samorząd i instytucje rządowe (z zapewnieniem 

dostępu do istniejących danych przestrzennych).

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie rozwoju 

wyspecjalizowanej gospodarki i nowoczesnych technologii oraz cyfryzacji 

gospodarki jako zapis ogólny. Strategia nie przesądza o realizacji 

konkretnych inwestycji.

247 92.17 24.01.2020
Tomasz Matuszewski Zastępca 

Dyrektora WORD Warszawa
wniosek

Uwzględnienie zapisu dot. aktywnej współpracy i rozwoju organizacji III 

sektora.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie 

wspierania włączania w procesy rozwojowe województwa społeczności 

lokalnych, organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej. 

248 95.3 28.01.2020

Aleksandra Hanzel Zastępca 

Dyrektora

Kancelarii Marszałka Urząd 

Marszałkowski Województwa 

Mazowieckiego w Warszawie

wniosek

Dokument Strategii  musi uwzględniać nowe warunki prawne wyznaczone 

przez ustawy uchwalone i znowelizowane od 2013 r. (w którym powstała 

SRWM), w tym ustawę o samorządzie województwa oraz ustawę o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju, a także uwarunkowania wynikające ze Strategii 

na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 

r.) , będącej średniookresową strategią rozwoju kraju, jak i Krajowej Strategii 

Rozwoju Regionalnego 2030  czy też Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 

2030  (aktualizowanej obecnie w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej).

system realizacji do uwzględnienia
Strategia uwzględni aktualne zapisy aktów prawnych i dokumentów 

strategicznych z poziomu krajowego.
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249 98.19 24.01.2020
Jan Krzysztof Ardanowski

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
wniosek

Objęcie diagnozą jakości kapitału społecznego na obszarach wiejskich, m.in. 

w kwestii zróżnicowań na poziomie gmin lub powiatów. 
diagnoza/SWOT

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie, w zależności od dostępności 

danych.

kultura i dziedzictwo narodowe

250 11.1 10.01.2020

Jolanta Sobierajska Kierownik 

Delegatury w Płocku

Mazowiecki Wojewódzki 

Konserwator Zabytków

wniosek Określenie w SRWM zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków. ogólne do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w zapisach ogólnych Strategii.

Zgodnie z art. 18 ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 

roku i art. 11 ustawy o samorządzie województwa z 5 czerwca, ochronę i 

opiekę nad zabytkami uwzględnia się przy sporządzaniu i aktualizacji 

strategii rozwoju województwa. 

Art.6 , 7 ustawy o "zabytkach" wskazują zabytki podlegające ochronie i 

opiece oraz formę i sposób ochrony.

251 12.6 16.01.2020

Jan Rzeszotarski

Dyrektor Muzeum Wsi 

Mazowieckiej w Sierpcu

wniosek

Wniosek o zwiększenie uwagi władz na obiekty zabytkowe architektury w 

miastach i gminach, m.in. poprzez wspieranie prac konserwatorskich i 

remontów oraz wykorzystywanie i dostosowywanie zabytkowych obiektów do 

nowych funkcji.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym ochrony i 

wykorzystania zasobów dziedzictwa kulturowego.

252 12.7 16.01.2020

Jan Rzeszotarski

Dyrektor Muzeum Wsi 

Mazowieckiej w Sierpcu

wniosek

Wniosek o stworzenie większych możliwości prowadzenia prac przy obiektach 

zabytkowych, np. poprzez stworzenie puli na finansowanie kilku obiektów w 

roku, gdzie wydatki nie byłyby ograniczane rokiem rozliczeniowym, oraz 

ułatwienie procedur związanych z konserwacją zabytków nieruchomych.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym ochrony i 

wykorzystania zasobów dziedzictwa kulturowego. 

Sposób finansowania i procedury związane z konserwacją zabytków nie są 

przedmiotem Strategii.

253 12.8 16.01.2020

Jan Rzeszotarski

Dyrektor Muzeum Wsi 

Mazowieckiej w Sierpcu

wniosek

Wniosek o zwiększenie świadomości kulturowej i historycznej wśród 

mieszkańców Mazowsza dotyczącej obiektów zabytkowych, szczególnie w 

odniesieniu do osób będących ich właścicielami bądź użytkownikami m.in. 

poprzez realizację remontów.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym 

wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego, potencjału kulturowego 

i turystycznego dla rozwoju gospodarczego i promocji województwa.

254 12.9 16.01.2020

Jan Rzeszotarski

Dyrektor Muzeum Wsi 

Mazowieckiej w Sierpcu

wniosek
Wniosek o większe wsparcie i ułatwianie realizacji podstawowych zadań 

instytucji kultury (jak konserwacja zbiorów czy budowa magazynów).

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym 

upowszechniania kultury i twórczości.

255 20.15 20.01.2020
Łukasz Kulik

Prezydent Miasta Ostrołęki
wniosek

Uwzględnienie kreowania Ostrołęki jako ośrodka budowania tożsamości 

regionalnej - wsparcie instytucji kultury w Ostrołęce.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym 

wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego, potencjału kulturowego 

i turystycznego dla rozwoju gospodarczego i promocji województwa.

256 24.4 21.01.2020

Michał Panfil Prezes Zarządu 

Dyrektor Generalny

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. 

z o.o. 

wniosek

Uwzględnienie restauracji i adaptacji obiektów dziedzictwa kulturowego o 

znaczeniu historycznym na potrzeby muzeum historii kolei EKD/WKD - 

szacunkowa wartość inwestycji: 6,15 mln złotych brutto.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

 Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym ochrony i 

wykorzystania zasobów dziedzictwa kulturowego. 

Strategia nie przesądza o przeznaczeniu obiektów na konkretne funkcje.
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257 26.1 22.01.2020

Danuta Bodzek Zastępca 

Dyrektora ds. Finansowych i 

Rozwoju Warszawska Opera 

Kameralna

wniosek

Dodanie w Tabeli 9 (Kierunki działań i działania Strategii rozwoju 

województwa mazowieckiego – kultura i dziedzictwo) poniższego zapisu: 

"Kierunki działań: 37. Zrównoważony dostęp do dóbr kultury; Działania: 37.1 

Działania przeciw wykluczeniu – wyrównanie szans w dostępie do dóbr 

kultury, w tym do kultury wysokiej, osób żyjących w miastach i na wsi".

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań dotyczących 

upowszechniania kultury i twórczości, a także kreowania miast i wsi jako 

centrów aktywności kulturalnej i turystycznej.

258 28.7 22.01.2020

Sławomir Piotrowski Dyrektor

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego

informacja

Uwzględnienie informacji dotyczącej zachowania dziedzictwa kulturowego 

poprzez kultywowanie bogatych tradycji i zwyczajów oraz dobrze zachowane 

dziedzictwo historyczne w województwie.

diagnoza/SWOT do uwzględnienia
Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie w zakresie zagadnień 

dotyczących dziedzictwa kulturowego.

259 36.12 23.01.2020

Tadeusz Gałązka

Wójt Gminy Dobre wniosek
Uwzględnienie inwestycji i zadań wspierających rozwój gminy Dobre poprzez 

remont świetlic wiejskich.

diagnoza/SWOT 

cele/kierunki działań

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie i kierunku działań dotyczącym 

upowszechniania kultury i twórczości. 

Strategia nie przesądza o realizacji konkretnych inwestycji.

260 36.18 23.01.2020
Tadeusz Gałązka

Wójt Gminy Dobre
wniosek

Uwzględnienie inwestycji i zadań wspierających rozwój gminy Dobre poprzez 

remont obiektów zabytkowych.

diagnoza/SWOT 

cele/kierunki działań

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie i kierunku działań dotyczącym 

ochrony i wykorzystania zasobów dziedzictwa kulturowego. Strategia nie 

przesądza o realizacji konkretnych inwestycji.

261 38.12 23.01.2020
Andrzej Nowakowski Prezydent 

Miasta Płocka
wniosek

Uwzględnienie zapisów "Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka 

do 2030 roku" - Uatrakcyjnienie oferty kulturalnej.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym 

upowszechniania kultury i twórczości.

262 38.25 23.01.2020
Andrzej Nowakowski Prezydent 

Miasta Płocka
wniosek

Uwzględnienie zadań inwestycyjnych mających silny impuls rozwojowy dla 

miasta Płocka, które powinny zostać zrealizowane w perspektywie 2030 roku, 

m.in. Rozwój infrastruktury w obszarze kultury m.in. nowa płocka sala 

koncertowa.

diagnoza/SWOT 

cele/kierunki działań

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie i w kierunku działań 

dotyczącym upowszechniania kultury i twórczości. 

Strategia nie przesądza o realizacji konkretnych inwestycji.

263 39.10 24.01.2020

Tomasz Janusz Zastępca 

Dyrektora Departamentu Inwestycji 

i Rozwoju Urząd Marszałkowski 

Województwa Świętokrzyskiego

wniosek

Uwzględnienie wspólnej płaszczyzny działania w zakresie promocji 

i wyeksponowania tradycji przemysłowych: starożytnego hutnictwa i górnictwa 

- Staropolskiego Okręgu Przemysłowego i Centralnego Okręgu 

Przemysłowego.

współpraca
do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w zapisach dotyczących współpracy 

międzyregionalnej. 

W SRWM podkreślone zostanie znaczenie płaszczyzny współpracy 

Województwa Mazowieckiego z województwami sąsiadującymi w zakresie 

dziedzictwa kulturowego.

264 39.43 24.01.2020

Tomasz Janusz Zastępca 

Dyrektora Departamentu Inwestycji 

i Rozwoju Urząd Marszałkowski 

Województwa Świętokrzyskiego

wniosek

Uwzględnienie płaszczyzny współpracy na obszarach wiejskich w zakresie 

zachowania zabytków i kultury źródłowej wsi, w tym poprzez kultywowanie 

tradycji ludowych, tworzenie „zielonych miejsc pracy”.

współpraca do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w zapisach dotyczących współpracy 

międzyregionalnej.

W SRWM podkreślone zostanie znaczenie płaszczyzny współpracy 

Województwa Mazowieckiego z województwami sąsiadującymi w zakresie 

kultury i dziedzictwa kulturowego.
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265 41.3 23.01.2020
Jarosław Perzyński Burmistrz 

Miasta Sierpca
wniosek

Ujęcie rozbudowy Skansenu - Muzeum Wsi Mazowieckiej z sektorem 

zabudowy małego miasta.

diagnoza/SWOT 

cele/kierunki działań

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie i w kierunku działań 

dotyczącym upowszechniania kultury i twórczości. Strategia nie przesądza 

o realizacji konkretnych inwestycji.

266 42.2 23.01.2020
Marek Drapała

Wójt Gminy Magnuszew
wniosek

Wpisanie zespołów zabytkowych w Trzebieniu (Pałac Zamoyskich) oraz w 

Magnuszewie (Dawny Zajazd, teren pomiędzy ulicą Żołnierzy IAWP, a ulicą 

Saperów) do programu rewitalizacji, by wykorzystać ww. zabytki do rozwoju 

funkcji turystycznych. 

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono

Wpis obiektów zabytkowych do programu rewitalizacji nie odpowiada 

charakterowi strategii województwa, zadanie należy do kompetencji gmin. 

267 44.48 23.01.2020
Maciej Śliwerski

Wójt Gminy Jaktorów
wniosek

Uwzględnienie poprawy dostępu do e-zasobów kultury, w tym m.in. 

digitalizacja zasobów i tworzenie internetowej informacji o zasobach i 

wydarzeniach kulturalnych, wykorzystanie nowoczesnych technologii w celu 

wdrażania edukacyjnych rozwiązań angażujących (elementy gamifikacji, 

internetowe konkursy wiedzy, quizy), które będą stanowiły skuteczną metodę 

promocji historii i kultury regionu poprzez zabawę, w szczególności wśród 

dzieci i młodzieży.

diagnoza/SWOT 

cele/kierunki działań
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie i kierunku działań dotyczącym 

upowszechniania kultury i twórczości.

268 44.54 23.01.2020
Maciej Śliwerski

Wójt Gminy Jaktorów
wniosek

Uwzględnienie rozwoju sieci bibliotek i domów kultury, w tym m.in. 

doposażenie placówek bibliotecznych, promocja czytelnictwa, rozwijanie sieci 

domów kultury i innych instytucji kultury, promocja lokalnej kultury, kształcenie 

liderów kultury, angażowanie lokalnej społeczności w działania kulturalne (np. 

konkursy, granty), promocja istniejących inicjatyw i projektów, tj. Mazowiecki 

Program Edukacji Kulturalnej. 

diagnoza/SWOT 

cele/kierunki działań

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie i kierunku działań dotyczącym 

upowszechniania kultury i twórczości. 

Strategia nie przesądza o konkretnych inicjatywach i projektach. 

269 49.1 24.01.2020

Krystyna Suchanecka Zastępca 

Dyrektora ds. zbiorów Muzeum 

Mazowieckie w Płocku

wniosek

Uwzględnienie rozbudowy budynku przy ul. Kolegialnej 6 o dwie oficyny, w 

których znajdą się: sala widowiskowo-odczytowa, sale wystaw czasowych, 

magazyny zbiorów.

diagnoza/SWOT 

cele/kierunki działań

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie i kierunku działań dotyczącym 

upowszechniania kultury i twórczości. Strategia nie przesądza o realizacji 

konkretnych inwestycji.

270 49.2 24.01.2020

Krystyna Suchanecka Zastępca 

Dyrektora ds. zbiorów Muzeum 

Mazowieckie w Płocku

wniosek

Uwzględnienie powstania nowego budynku przy ul. Kolegialnej 4, w którym 

znajdą się:

- ekspozycja prezentująca rzemiosło artystyczne i design lat 50.-60. XX wieku 

- ekspozycja prezentująca sztukę Płocka

- wystawa ikon ze zbiorów MMP

- laboratorium sztuki we współpracy z ASP w Warszawie.

diagnoza/SWOT 

cele/kierunki działań

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie i kierunku działań dotyczącym 

upowszechniania kultury i twórczości. Strategia nie przesądza o realizacji 

konkretnych inwestycji.

271 49.3 24.01.2020

Krystyna Suchanecka Zastępca 

Dyrektora ds. zbiorów Muzeum 

Mazowieckie w Płocku

wniosek

 Uwzględnienie powstania szlaku osadnictwa olenderskiego:

renowacja i adaptacja dla celów wystawienniczych i użytkowych m. in.: 

- dawnego kościoła mennonickiego w Nowym Wymyślu

- dawnego kościoła protestanckiego w Nowym Troszynie

- dawnej szkoły w Nowym Troszynie.

diagnoza/SWOT 

cele/kierunki działań

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie i kierunkach działań 

dotyczących ochrony i wykorzystania zasobów dziedzictwa kulturowego 

oraz wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego, potencjału 

kulturowego i turystycznego dla rozwoju gospodarczego i promocji 

województwa. Strategia nie przesądza o przeznaczeniu obiektów na 

konkretny cel oraz o powstaniu szlaków.
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Nr 
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272 49.5 24.01.2020

Krystyna Suchanecka Zastępca 

Dyrektora ds. zbiorów Muzeum 

Mazowieckie w Płocku

wniosek

Uwzględnienie renowacji i adaptacji do celów wystawienniczych dawnego 

młyna w Płocku-Radziwiu - aranżacja ekspozycji stałej poświęconej historii 

Radziwia i zabytkom techniki.

diagnoza/SWOT 

cele/kierunki działań

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie i kierunkach działań 

dotyczących ochrony i wykorzystania zasobów dziedzictwa kulturowego 

oraz upowszechniania kultury i twórczości. Strategia nie przesądza o 

przeznaczeniu obiektów na konkretny cel.

273 56.2 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek

Utrzymanie w projekcie dokumentu zakresu interwencji odnoszącego się do 

kształtowania tożsamości regionalnej oraz upowszechniania wiedzy 

o dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym 

wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego, potencjału kulturowego 

i turystycznego dla rozwoju gospodarczego i promocji województwa.

274 56.8 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek

 W ramach celu „Europa bliżej obywateli” należy wdrożyć wspólny system 

zarządzania zasobami bibliotek publicznych i szkolnych oraz udostępniania 

oferty instytucji kultury.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym 

upowszechniania kultury i twórczości.

275 56.92 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek
Uzupełnienie zakresu interwencji o popularyzowanie i pogłębianie 

uczestnictwa w kulturze.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym 

upowszechniania kultury i twórczości.

276 56.94 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek

Podkreślenie rosnącej roli kultury i sztuki współczesnej jako czynników życia 

społecznego pozwalających na budowanie kompetencji, dostarczanie 

narzędzi i tworzenie praktyk do realizacji celów rozwojowych. 

diagnoza/SWOT do uwzględnienia
Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie w zakresie zagadnień 

dotyczących kultury.

277 56.95 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek

Uwzględnienie szerokiej definicji kultury, pojmowanej jako działanie w sferze 

symbolicznej, a zarazem w obszarze zbiorowych praktyk i interakcji; kultura 

jest przestrzenią współpracy, komunikacji, budowania więzi na różnych 

poziomach relacji społecznych, ale i ujawniania podziałów i prowadzenia 

sporów.

diagnoza/SWOT do uwzględnienia
Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie w zakresie zagadnień 

dotyczących kultury.

278 56.96 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek

Uwzględnienie w projekcie dokumentu (w opisie obszaru „Kultura i 

dziedzictwo”) informacji o szerokiej roli kultury w osiąganiu wyznaczonych 

celów. Ujęcie kultury jako jednego z najważniejszych czynników rozwoju 

społecznego. 

diagnoza/SWOT do uwzględnienia
Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie w zakresie zagadnień 

dotyczących kultury.

279 56.97 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek

Uwzględnienie w projekcie dokumentu zakresu interwencji dotyczącego 

wykorzystywania ośrodków miejskich i gminnych do tworzenia i promowania 

kultury. 

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań dotyczących 

upowszechniania kultury i twórczości, a także kreowania miast i wsi jako 

centrów aktywności kulturalnej i turystycznej.
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Nr 
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rozstrzygnięcia
Uszczegółowienie sposobu rozstrzygnięcia

280 58.4 23.01.2020

Stanisław Pytliński Zastępca 

Dyrektora Zespół Parków 

Krajobrazowych Województwa 

Łódzkiego

wniosek

Utworzenie parku kulturowego w strefie gmin Bolimów (woj. łódzkie), Wiskitki i 

Puszcza Mariańska (woj. mazowieckie) - w strefie pola bitwy nad Rawką 

(1914-1915), pod nazwą "Pole bitwy nad Rawką - w hołdzie ofiarom wojny".

współpraca
do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w zapisach dotyczących współpracy 

międzyregionalnej. Strategia nie przesądza o utworzeniu parku 

kulturowego, zadanie należy do kompetencji gmin.

281 58.12 23.01.2020

Stanisław Pytliński Zastępca 

Dyrektora Zespół Parków 

Krajobrazowych Województwa 

Łódzkiego

wniosek

Podkreślenie szczególnej roli gmin: Bolimów, Wiskitki i Puszczy Mariańskiej w 

okresie I wojny światowej, odniesionych zniszczeń i ofiar wśród ludności 

cywilnej.

diagnoza/SWOT

cele/kierunki 

działań/działania

do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie oraz w kierunku działań 

dotyczącym wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego, potencjału 

kulturowego i turystycznego dla rozwoju gospodarczego i promocji 

województwa.

282 58.13 23.01.2020

Stanisław Pytliński Zastępca 

Dyrektora Zespół Parków 

Krajobrazowych Województwa 

Łódzkiego

wniosek

Ochrona miejsc pamięci narodowej, w tym przywrócenie pamięci o udziale 

Polaków w I wojnie światowej, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców 

gmin Bolimów, Wiskitki i Puszczy Mariańskiej.

diagnoza/SWOT

cele/kierunki 

działań/działania

do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie oraz w kierunku działań 

dotyczącym wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego, potencjału 

kulturowego i turystycznego dla rozwoju gospodarczego i promocji 

województwa.

283 58.14 23.01.2020

Stanisław Pytliński Zastępca 

Dyrektora Zespół Parków 

Krajobrazowych Województwa 

Łódzkiego

wniosek
Przeciwdziałanie zacieraniu śladów historycznych i zanikaniu pola bitwy nad 

Rawką.

diagnoza/SWOT

cele/kierunki 

działań/działania

do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie oraz w kierunku działań 

dotyczącym wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego, potencjału 

kulturowego i turystycznego dla rozwoju gospodarczego i promocji 

województwa.

284 58.15 23.01.2020

Stanisław Pytliński Zastępca 

Dyrektora Zespół Parków 

Krajobrazowych Województwa 

Łódzkiego

wniosek
Uporządkowanie i renowacja cmentarzy i innych materialnych pamiątek 

wojennych na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. 

diagnoza/SWOT

cele/kierunki 

działań/działania

do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie oraz w kierunku działań 

dotyczącym wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego, potencjału 

kulturowego i turystycznego dla rozwoju gospodarczego i promocji 

województwa.

285 58.16 23.01.2020

Stanisław Pytliński Zastępca 

Dyrektora Zespół Parków 

Krajobrazowych Województwa 

Łódzkiego

wniosek

Utworzenie muzeum Pola Bitwy nad Rawką i utworzenie lokalnego centrum 

edukacji, badań i promocji walorów historycznych, kulturowych i 

przyrodniczych regionu.

diagnoza/SWOT 

cele/kierunki działań

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek  zostanie uwzględniony w diagnozie oraz kierunkach działań 

dotyczących wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego, 

potencjału kulturowego i turystycznego dla rozwoju gospodarczego i 

promocji województwa, a także upowszechniania kultury i twórczości. 

Strategia nie przesądza o realizacji konkretnych inwestycji.

286 58.17 23.01.2020

Stanisław Pytliński Zastępca 

Dyrektora Zespół Parków 

Krajobrazowych Województwa 

Łódzkiego

wniosek

Działania organizacyjne i przygotowanie dokumentacji w celu opracowania 

wniosku o uzyskanie wpisu na listę materialnego Dziedzictwa UNESCO 

proponowanego do utworzenia parku kulturowego "Pole bitwy nad Rawką".  

diagnoza/SWOT 

cele/kierunki działań

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek  zostanie uwzględniony w diagnozie w zakresie zagadnień 

dotyczących dziedzictwa kulturowego.

 Przygotowanie dokumentacji nie odpowiada przedmiotowi Strategii.
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wniosku 
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287 65.34 24.01.2020
Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy 

Dębe Wielkie
wniosek

Rozszerzenie zapisów w uszczegółowieniu kierunków działań dotyczącego 

kreowania warunków do tworzenia i promowania kultury oraz wspierania 

inicjatyw kulturalnych o obszary wiejskie (str. 69).

Rozszerzenie zapisu według brzmienia: "Ośrodki miejskie i wiejskie powinny 

kreować warunki do tworzenia i promowania kultury. Konieczne jest wsparcie 

instytucji kulturalnych o zasięgu co najmniej subregionalnym. Przedmiotem 

wsparcia powinny być również inicjatywy kulturalne w przestrzeni publicznej 

miast i wsi. Równocześnie nowe projekty i podmioty w sektorze kreatywnym 

powinny mieć zapewnione warunki do rozwoju" na str. 69 SRWM - rozdział 

Kultura i dziedzictwo.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań dotyczących 

upowszechniania kultury i twórczości oraz kreowania miast i wsi jako 

centrów aktywności kulturalnej i turystyczne.

288 65.39 24.01.2020
Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy 

Dębe Wielkie
wniosek

Ujednolicenie zapisów kierunków działań skierowanych do OMW, zgodnie z 

zapisami Strategii Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 

2030 w zakresie uporządkowania gospodarki przestrzennej i przywrócenia 

ładu przestrzennego poprzez inwentaryzację priorytetyzację zasobów o 

wartościach przyrodniczych, kulturowych, oceny ich wagi dla rozwoju 

metropolii.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań dotyczących ochrony 

i wykorzystania zasobów dziedzictwa kulturowego oraz wykorzystania 

walorów środowiska przyrodniczego, potecjału kulturowego i turystycznego. 

Strategia rozwoju województwa wskazuje główne wyzwania rozwojowe dla 

regionu, nie powielając literalnie zapisów dla innych i innych jst.

289 65.40 24.01.2020
Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy 

Dębe Wielkie
wniosek

Ujednolicenie zapisów kierunków działań skierowanych do OMW w SRWM 

zgodnie z zapisami wynikającymi ze "Strategii Rozwoju Obszaru 

Metropolitalnego Warszawy do roku 2030" według brzmienia: Zintegrowana, 

atrakcyjna oferta spędzania czasu wolnego, wykorzystująca potencjał 

przyrodniczy, kulturalny i historyczny OMW: przeprowadzenie konsultacji 

społecznych w celu zidentyfikowania potrzeb mieszkańców w obszarze oferty 

kulturalnej zewnętrznego pierścienia OMW.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym 

wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego, potencjału kulturowego 

i turystycznego dla rozwoju gospodarczego i promocji województwa. 

Strategia rozwoju województwa wskazuje główne wyzwania rozwojowe dla 

regionu, nie powielając literalnie zapisów dla innych i innych jst.

290 65.41 24.01.2020
Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy 

Dębe Wielkie
wniosek

Ujednolicenie zapisów kierunków działań skierowanych do OMW w SRWM 

zgodnie z zapisami wynikającymi ze "Strategii Rozwoju Obszaru 

Metropolitalnego Warszawy do roku 2030" według brzmienia: Zintegrowana, 

atrakcyjna oferta spędzania czasu wolnego, wykorzystująca potencjał 

przyrodniczy, kulturalny i historyczny OMW: stworzenie platformy 

koordynującej prowadzone na terenie OMW działania kulturalne. 

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym 

wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego, potencjału kulturowego 

i turystycznego dla rozwoju gospodarczego i promocji województwa. 

Strategia rozwoju województwa wskazuje główne wyzwania rozwojowe dla 

regionu, nie powielając literalnie zapisów dla innych i innych jst.

291 65.42 24.01.2020
Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy 

Dębe Wielkie
wniosek

Ujednolicenie zapisów kierunków działań skierowanych do OMW w SRWM 

zgodnie z zapisami wynikającymi ze "Strategii Rozwoju Obszaru 

Metropolitalnego Warszawy do roku 2030" według brzmienia: Zintegrowana, 

atrakcyjna oferta spędzania czasu wolnego, wykorzystująca potencjał 

przyrodniczy, kulturalny i historyczny OMW: tworzenie sieci współpracy 

instytucji kultury, w ramach których oferta stołecznych instytucji jest 

prezentowana mieszkańcom OMW w miejscu ich zamieszkania (np. 

wyjazdowe koncerty filharmonii), tworzenie lokalnych partnerstw bliźniaczych 

centrów kultury, w celu przygotowania wspólnej oferty i prowadzenia działań 

promocyjnych.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym 

wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego, potencjału kulturowego 

i turystycznego dla rozwoju gospodarczego i promocji województwa. 

Strategia rozwoju województwa wskazuje główne wyzwania rozwojowe dla 

regionu, nie powielając literalnie zapisów dla innych i innych jst.
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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 

Lp.
Nr 

wniosku 

Data wpływu 

wniosku
Wnioskodawca

Rodzaj 

pisma
Skrócona treść wniosku

Część Strategii, której

dotyczy wniosek

Sposób 

rozstrzygnięcia
Uszczegółowienie sposobu rozstrzygnięcia

292 65.43 24.01.2020
Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy 

Dębe Wielkie
wniosek

Ujednolicenie zapisów kierunków działań skierowanych do OMW w SRWM 

zgodnie z zapisami wynikającymi ze "Strategii Rozwoju Obszaru 

Metropolitalnego Warszawy do roku 2030" według brzmienia: Zintegrowana, 

atrakcyjna oferta spędzania czasu wolnego, wykorzystująca potencjał 

przyrodniczy, kulturalny i historyczny OMW: umożliwienie odbioru 

kultury/udziału w wydarzeniach przez osoby niepełnosprawne (dostępność 

fizyczna wydarzeń finansowanych ze środków publicznych, dostępność 

online).

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań dotyczacych 

upowszechniania kultury i twórczości oraz wykorzystania walorów 

środowiska przyrodniczego, potencjału kulturowego i turystycznego dla 

rozwoju gospodarczego i promocji województwa. Strategia rozwoju 

województwa wskazuje główne wyzwania rozwojowe dla regionu, nie 

powielając literalnie zapisów dla innych i innych jst.

293 67.23 24.01.2020
Tomasz Kostyra Zastępca Wójta 

Gminy Wiązowna
wniosek

Uzupełnienie zapisów w Rozdziale 2.6. Kultura i dziedzictwo o zapis dot. 

zabytków militarnych takich jak Twierdza Modlin o tzw. "Przedmościa 

Warszawy"- linia fortyfikacji. 

diagnoza/SWOT

cele/kierunki 

działań/działania

do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie oraz w kierunku działań 

dotyczącym wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego, potencjału 

kulturowego i turystycznego dla rozwoju gospodarczego i promocji 

województwa.

294 67.24 24.01.2020
Tomasz Kostyra Zastępca Wójta 

Gminy Wiązowna
wniosek

Uzupełnienie zapisów w Rozdziale 2.6. Kultura i dziedzictwo w Analizie 

SWOT o niewystarczającej promocji naszego województwa (obszarów, 

zabytków i miejsc wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO, 

obszarów Natura 2000, itp.) poza granicami kraju.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym 

wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego, potencjału kulturowego 

i turystycznego dla rozwoju gospodarczego i promocji województwa. 

295 68.17 24.01.2020 Urszula Ciężka Wójt Radziejowic wniosek
Zachowanie dziedzictwa kulturowego i krajobrazowego poprzez 

zrównoważony rozwój.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym 

wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego, potencjału kulturowego 

i turystycznego dla rozwoju gospodarczego i promocji województwa. 

296 74.9 24.01.2020 Urząd Gminy Jabłonna wniosek Propozycja stworzenia programu poświęconego budowie świetlic gminnych.
cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku dzałań dotyczącym 

upowszechniania kultury i twórczości. Strategia nie przesądza o tworzeniu 

konkretnych programów. 

297 83.2 24.01.2020

Radosław Rybicki

Dyrektor Departamentu

Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 

Wiejskich

Urząd Marszałkowski 

Województwa Mazowieckiego w 

Warszawie

wniosek
Dodanie działania 33.4 „Promowanie dziedzictwa kulinarnego regionu” w 

kierunku działania 33.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w działaniu dotyczącym wspierania i 

promocji różnorodności kulturowej.

298 83.3 24.01.2020

Radosław Rybicki

Dyrektor Departamentu

Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 

Wiejskich

Urząd Marszałkowski 

Województwa Mazowieckiego w 

Warszawie

wniosek

Zmiana kierunku działań 36 "Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego poprzez 

dodanie i kulinarnego w działalności gospodarczej” oraz w kierunku działań 

36.1 Wspieranie przedsiębiorczości w obszarze kultury i dodanie dziedzictwa 

kulinarnego. 

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym 

wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego, potencjału kulturowego 

i turystycznego dla rozwoju gospodarczego i promocji województwa. 

299 86.9 24.01.2020
Artur Borkowski Burmistrz Miasta i 

Gminy Serock
wniosek

Uwzględnienie w Strategii rewitalizacji zabytków archeologicznych, 

ukierunkowanej na nadanie przestrzeniom historycznym nowych funkcji (w 

szczególności dot. XI w. grodziska "Barbarka" w Serocku).

diagnoza/SWOT
do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie oraz w kierunku działań 

dotyczącym ochrony i wykorzystania zasobów dziedzictwa kulturowego.

Strategia nie przesądza o realizacji konkretnych inwestycji.
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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 

Lp.
Nr 

wniosku 

Data wpływu 

wniosku
Wnioskodawca

Rodzaj 

pisma
Skrócona treść wniosku

Część Strategii, której

dotyczy wniosek

Sposób 

rozstrzygnięcia
Uszczegółowienie sposobu rozstrzygnięcia

300 86.10 24.01.2020
Artur Borkowski Burmistrz Miasta i 

Gminy Serock
wniosek

Uwzględnienie w Strategii odbudowy zabytkowego Dworu Szaniawskiego w 

Jadiwisinie i utworzenie na łamach placówki wielofunkcyjnego obiektu 

kulturowego.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań w zakresie ochrony i 

wykorzystania zasobów dziedzictwa kulturowego. Strategia nie przesądza 

o realizacji konkretnych inwestycji.

301 86.26 27.01.2020
Artur Borkowski

Burmistrz Miasta i Gminy Serock
wniosek

Uwzględnienie w Strategii budowy obiektów wspierających promowanie 

kultury w społeczności gminnej (dot. budowy amfiteatru w ramach realizacji 

Serockiego Centrum Sportu).

diagnoza/SWOT 

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie i kierunku działań dotyczącym 

upowszechniania kultury i twórczości. Strategia nie przesądza o realizacji 

konkretnych inwestycji.

302 86.27 24.01.2020
Artur Borkowski Burmistrz Miasta i 

Gminy Serock
wniosek

Uwzględnienie rewitalizacji i nadania nowych funkcji zachowanym 

pozostałościom XIX w. fortyfikacji ziemnych w Serocku, znanych pn. 

"Twierdza Napoleońska".

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań dotyczących ochrony 

i wykorzystania zasobów dziedzictwa kulturowego oraz wykorzystania 

walorów środowiska przyrodniczego, potencjału kulturowego i 

turystycznego dla rozwoju gospodarczego i promocji województwa. 

Strategia nie przesądza o rewitalizacji i nadawaniu funkcji konkretnym 

obiektom. 

303 90.1 31.01.2020
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego
wniosek

Wzmocnienie infrastruktury kultury i kompetentnej kadry w pozawarszawskich 

ośrodkach miejskich Województwa Mazowieckiego, w celu przeciwdziałania 

ich wyjaławianiu na rzecz Warszawy i stopniowemu przekształcaniu w „miasta-

sypialnie”. Korzystna w tym względzie byłaby np. rozbudowa i doposażenie 

sieci sal widowiskowych, mogących przyjmować profesjonalne spektakle 

teatralne. 

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań dotyczących 

upowszechniania kultury i twórczości oraz kreowania miast i wsi jako 

centrów aktywności kulturalnej i turystycznej.

304 90.2 31.01.2020
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego
wniosek

Uwzględnienie w Rozdziale 2.6. Kultura i dziedzictwo większego 

wyeksponowania potencjału kulturalnego dziedzictwa Fryderyka Chopina.
diagnoza/SWOT do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie w zakresie zagadnień 

dotyczących dziedzictwa kulturowego.

305 90.3 31.01.2020
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego
wniosek

Zweryfikowanie podanej liczby teatrów i instytucji muzycznych na terenie 

województwa mazowieckiego.
diagnoza/SWOT do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie w zakresie zagadnień 

dotyczących kultury.

306 90.4 31.01.2020
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego
wniosek

Uzupełnienie informacji dotyczących bazy kulturalnej Mazowsza o galerie i 

centra współczesnych sztuk wizualnych, jak Zachęta – Narodowa Galeria 

Sztuki w Warszawie, Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski i 

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

diagnoza/SWOT
do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie w zakresie zagadnień 

dotyczacych kultury. Przedmiotem Strategii są obszary tematyczne, a nie 

przedstawianie szczegółowej bazy kulturalnej województwa.

307 90.5 31.01.2020
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego
wniosek

Uzupełnienie zapisów w rozdziale 2.6. Kultura i dziedzictwo o zapis dot. 

uwzględnienia miasta Warka jako jednego z najstarszych miast na Mazowszu 

oraz uwzględnienia zespołu pałacowo-parkowego w Warce-Winiarach.

diagnoza/SWOT do uwzględnienia
Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie w zakresie zagadnień 

dotyczących dziedzictwa kulturowego.
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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 

Lp.
Nr 

wniosku 

Data wpływu 

wniosku
Wnioskodawca

Rodzaj 

pisma
Skrócona treść wniosku

Część Strategii, której

dotyczy wniosek

Sposób 

rozstrzygnięcia
Uszczegółowienie sposobu rozstrzygnięcia

308 90.6 31.01.2020
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego
wniosek

Wspieranie rozwoju sieci galerii sztuki współczesnej działających 

samodzielnie i w ramach innych instytucji kultury (dawne BWA i nowe 

placówki).

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym 

upowszechniania kultury i twóczości.

309 90.7 31.01.2020
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego
wniosek

Uzupełnienie listy muzeów podległych Marszałkowi Województwa 

Mazowieckiego o Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce.
ogólne nie uwzględniono

Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce jest samorządową instytucją 

kultury prowadzoną jako wspólna instytucja kultury Ministra właściwego do 

spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz Powiatu Grójeckiego 

zgodnie z Uchwałą Nr LVIII/349/2018 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 27 

lipca 2018 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum im. Kazimierza 

Pułaskiego w Warce. 

310 103.5 22.01.2020
Krzysztof Jadczak Burmistrz gminy 

Gąbin
wniosek

Uwzględnienie budowy Szlaku Osadnictwa olenderskiego na terenie Miasta i 

Gminy Gąbin poprzez odbudowę i rewitalizację zabytków osadnictwa 

olenderskiego (zbór menonicki w m. Nowe Wymyśle, zabytkowa szkoła w m. 

Nowy Troszyn).

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia 

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań dotyczących ochrony 

i wykorzystania zasobów dziedzictwa kulturowego oraz wykorzystania 

walorów środowiska przyrodniczego, potencjału kulturowego i 

turystycznego dla rozwoju gospodarczego i promocji województwa. 

Strategia nie przesądza o powstaniu konkretnego szlaku na terenie 

województwa.

nauka i edukacja

311 19.5 21.01.2020

Tomasz Sieradz Dyrektor 

Wojewódzki Urząd Pracy w 

Warszawie

wniosek
Uwzględnienie zmian w systemie edukacji, w tym w obszarze edukacji 

zawodowej.
diagnoza/SWOT do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie w zakresie zagadnień 

dotyczących edukacji.

312 19.6 21.01.2020

Tomasz Sieradz Dyrektor 

Wojewódzki Urząd Pracy w 

Warszawie

wniosek

Szersze ujęcie tematyki kształcenia ustawicznego w zakresie uczestnictwa 

osób dorosłych w edukacji formalnej oraz w kształceniu pozaformalnym i 

nieformalnym. 

diagnoza/SWOT do uwzględnienia
Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie w zakresie zagadnień 

dotyczących edukacji.

313 19.9 21.01.2020

Tomasz Sieradz Dyrektor 

Wojewódzki Urząd Pracy w 

Warszawie

wniosek
Uzupełnienie zapisów dotyczących liczby uczniów i studentów zagranicznych 

podejmujących kształcenie w mazowieckich szkołach i na uczelniach.
diagnoza/SWOT do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie w zakresie zagadnień 

dotyczących edukacji.
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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 

Lp.
Nr 

wniosku 

Data wpływu 

wniosku
Wnioskodawca

Rodzaj 

pisma
Skrócona treść wniosku

Część Strategii, której

dotyczy wniosek

Sposób 

rozstrzygnięcia
Uszczegółowienie sposobu rozstrzygnięcia

314 19.10 21.01.2020

Tomasz Sieradz Dyrektor 

Wojewódzki Urząd Pracy w 

Warszawie

wniosek
Uwzględnienie wskaźnika uczestnictwa w edukacji przedszkolnej dzieci 

wiejskich (bez uwzględniania dzieci z miast w gminach miejsko-wiejskich).
diagnoza/SWOT do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie w zakresie zagadnień 

dotyczących edukacji.

315 20.12 20.01.2020
Łukasz Kulik

Prezydent Miasta Ostrołęki
wniosek Wniosek o uwzględnienie powstania publicznej szkoły wyższej w Ostrołęce.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań dotyczących:  

rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego, podnoszenia standardów 

funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz zmniejszenia różnic w 

dostępie do świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych. 

 Strategia nie przesądza o realizacji konkretnych inwestycji.

316 20.13 20.01.2020
Łukasz Kulik

Prezydent Miasta Ostrołęki
wniosek

Wniosek o uwzględnienie wsparcia dla powstawania instytucji naukowo-

badawczych.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań dotyczących: 

rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego, podnoszenia standardów 

funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz zmniejszenia różnic w 

dostępie do świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych.

317 20.15 20.01.2020
Łukasz Kulik

Prezydent Miasta Ostrołęki
wniosek

Uwzględnienie wsparcia i rozwoju infrastruktury społecznej, w zakresie 

powstawania nowych i podwyższania standardów istniejących miejsc opieki 

nad dziećmi do lat 3 oraz miejsc przedszkolnych.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań dotyczących: 

podnoszenia standardów funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz 

zmniejszenia różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych 

oraz aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców.

318 20.19 20.01.2020
Łukasz Kulik

Prezydent Miasta Ostrołęki
wniosek

Wniosek o uwzględnienie wsparcia i rozwoju infrastruktury społecznej w 

zakresie ułatwiania dostępu i poszerzania oferty usług skierowanych do 

seniorów, w tym w szczegóIności uniwersytetów trzeciego wieku.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie i kierunku działań dotyczącym 

podnoszenia standardów funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz 

zmniejszenia różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych.

319 28.2 22.01.2020

Sławomir Piotrowski Dyrektor

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego

informacja

Uwzględnienie informacji dotyczącej największego w Polsce potencjału 

naukowego (Warszawa, Radom, Płock) do rozwoju przemysłu 

zaawansowanych technologii.

diagnoza/SWOT do uwzględnienia
Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie w zakresie zagadnień 

dotyczących edukacji.

320 28.3 22.01.2020

Sławomir Piotrowski Dyrektor

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego

informacja
Uwzględnienie informacji dotyczącej wysokiego poziomu wykształcenia 

mieszkańców Warszawy oraz miast regionalnych i subregionalnych.
diagnoza/SWOT do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie w zakresie zagadnień 

dotyczących edukacji.

321 28.4 22.01.2020

Sławomir Piotrowski Dyrektor

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego

informacja
Uwzględnienie informacji dotyczącej lokalizacji szkolnictwa wyższego w 

zakresie rolnictwa i instytucji naukowo-badawczych.
cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie w zakresie zagadnień 

dotyczących edukacji i w kierunku działań dotyczącym rozwoju kapitału 

ludzkiego i społecznego. Przedmiotem Strategii są obszary tematyczne, a 

nie przedstawianie propozycji lokalizacji uczelni.

322 28.11 22.01.2020

Sławomir Piotrowski Dyrektor

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego

informacja
Uwzględnienie informacji dotyczącej dostosowania kształcenia do potrzeb 

rynku pracy oraz do potrzeb przemysłu kluczowych branż.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie, kierunkach działań 

dotyczącym rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego oraz rozwoju 

priorytetowych dla województwa dziedzin nauki.
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323 28.16 22.01.2020

Sławomir Piotrowski Dyrektor

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego

wniosek
Uwzględnienie wzrostu umiejętności, podniesienia kompetencji zawodowych 

mieszkańców wsi.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym rozwoju 

kapitału ludzkiego i społecznego.

324 36.15 23.01.2020
Tadeusz Gałązka

Wójt Gminy Dobre
wniosek

Uwzględnienie inwestycji i zadań wspierających rozwój gminy Dobre poprzez 

remonty budynków oświatowych i kulturalnych.

diagnoza/SWOT 

cele/kierunki działań

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie i kierunku działań dotyczącym 

rozwoju i podnoszenia standardów funkcjonowania infrastruktury 

społecznej oraz zmniejszenia różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych 

i opiekuńczych. Strategia nie przesądza o realizacji konkretnych inwestycji.

325 36.20 23.01.2020
Tadeusz Gałązka

Wójt Gminy Dobre
wniosek

Uwzględnienie inwestycji i zadań wspierających rozwój gminy Dobre poprzez 

wspieranie edukacji szkolnej nowymi i ciekawymi projektami rozwijającymi 

zdolności i zainteresowania uczniów szkół na terenie gminy Dobre.

diagnoza/SWOT 

cele/kierunki działań

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie i w kierunkach działań 

dotyczących rozwoju i podnoszenia standardów funkcjonowania 

infrastruktury społecznej oraz zmniejszenia różnic w dostępie do świadczeń 

zdrowotnych i opiekuńczych. Strategia nie przesądza o realizacji 

konkretnych inwestycji.

326 36.21 23.01.2020
Tadeusz Gałązka

Wójt Gminy Dobre
wniosek

Uwzględnienie inwestycji i zadań wspierających rozwój gminy Dobre poprzez 

kursy szkoleniowe dla dorosłych.

diagnoza/SWOT 

cele/kierunki działań

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie i kierunku działań dotyczącym 

kapitału ludzkiego i społecznego. 

Strategia nie przesądza o realizacji konkretnych inwestycji i zadań.

327 38.4 23.01.2020
Andrzej Nowakowski Prezydent 

Miasta Płocka
wniosek

Uwzględnienie zapisów "Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka 

do 2030 roku" - Innowacyjna edukacja.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działaniach dotyczących 

rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego, aktywizacji społeczno-

gospodarczej mieszkańców oraz rozwoju priorytetowych dla województwa 

dziedzin nauki.

328 38.5 23.01.2020
Andrzej Nowakowski Prezydent 

Miasta Płocka
wniosek

Uwzględnienie zapisów "Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka 

do 2030 roku" - Wzmocnienie pozycji i znaczenia gospodarczego szkolnictwa 

wyższego.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym rozwoju 

kapitału ludzkiego i społecznego.

329 38.28 23.01.2020
Andrzej Nowakowski Prezydent 

Miasta Płocka
wniosek

Uwzględnienie zadań inwestycyjnych mających silny impuls rozwojowy dla 

miasta Płocka, które powinny zostać zrealizowane w perspektywie 2030 roku, 

m.in. profilowanie specjalizacji uczelni.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym rozwoju 

kapitału ludzkiego i społecznego. Strategia nie przesądza o realizacji zadań 

inwestycyjnych.

330 39.41 24.01.2020

Tomasz Janusz Zastępca 

Dyrektora Departamentu Inwestycji 

i Rozwoju Urząd Marszałkowski 

Województwa Świętokrzyskiego

wniosek

Uwzględnienie wspólnej płaszczyzny współpracy w zakresie dostosowania 

systemu edukacji do potrzeb ponadlokalnych rynków pracy na obszarach 

miast.

współpraca do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w części dotyczącej współpracy 

międzyregionalnej. W SRWM podkreślone zostanie znaczenie płaszczyzny 

współpracy Województwa Mazowieckiego z województwami sąsiadującymi 

w zakresie usług publicznych.
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331 39.42 24.01.2020

Tomasz Janusz Zastępca 

Dyrektora Departamentu Inwestycji 

i Rozwoju Urząd Marszałkowski 

Województwa Świętokrzyskiego

wniosek

Uwzględnienie wspólnej płaszczyzny współpracy w zakresie wsparcia działań 

służących poprawie dostępności do systemu edukacji zawodowej na 

obszarach wiejskich.

współpraca do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony  w części dotyczącej współpracy 

międzyregionalnej. W SRWM podkreślone zostanie znaczenie płaszczyzny 

współpracy Województwa Mazowieckiego z województwami sąsiadującymi 

w zakresie usług publicznych.

332 43.2 23.01.2020

Paweł Stężycki Dyrektor

Sieć Badawcza Łukasiewicz - 

lnstytut Lotnictwa
informacja

Informacja o wykonywanych przez Instytut usługach badawczo-rozwojowych 

dla lokalnych i globalnych partnerów przemysłowych z sektorów lotniczego i 

kosmicznego w ramach strategicznych obszarów badawczych.

diagnoza/SWOT nie uwzględniono Zbyt szczegółowy zakres informacji do uwzględnienia w Strategii.

333 44.8 23.01.2020
Maciej Śliwerski

Wójt Gminy Jaktorów
wniosek Uwzględnienie zwiększenia liczby oddziałów żłobkowych.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań dotyczących 

podnoszenia standardów funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz 

zmniejszania różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych 

oraz aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców. Strategia nie 

przesądza o realizacji konkretnych inwestycji.

334 44.49 23.01.2020
Maciej Śliwerski

Wójt Gminy Jaktorów
wniosek

Wykorzystanie nowoczesnych technologii nie tylko w celu wdrażania 

edukacyjnych rozwiązań angażujących (elementy gamifikacji, internetowe 

konkursy wiedzy, quizy), które będą stanowiły skuteczną metodę promocji 

historii i kultury regionu poprzez zabawę, w szczególności wśród dzieci i 

młodzieży. 

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym rozwoju 

kapitału ludzkiego i społecznego

335 46.1 23.01.2020
Andrzej Mastalerz Rektor AWF w 

Warszawie
wniosek

Wprowadzenie zapisu dotyczącego działań w zakresie nauk o kulturze 

fizycznej.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym 

podnoszenia standardów funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz 

zmniejszenia różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych 

oraz rozwoju priorytetowych dla województwa dziedzin nauki

336 56.10 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek

Uwzględnienie w ramach celów „bardziej inteligentna Europa” oraz „Europa o 

silniejszym wymiarze społecznym” potrzeby skoordynowanego kształtowania 

sieci oświaty ponadpodstawowej na obszarze regionu stołecznego (NUTS 2) 

oraz wspólnych dla całego regionu zasobów edukacyjnych, centrów 

doskonałości i ośrodków doskonalenia nauczycieli.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach dzialań dotyczących: 

rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego oraz podnoszenia standardów 

funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz zmniejszenia różnic w 

dostępie do świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych. Koordynowanie 

kształtowania sieci oświaty ponadpodstawowej nie leży w zakresie 

Strategii.

337 56.11 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek

Podjęcie próby odbudowy i wzmocnienia lokalnej sieci szkół 

ponadpodstawowych, zapewniającej atrakcyjną ofertę dla dzieci z małych 

miast i gmin wiejskich.

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono

Odbudowa sieci szkół ponadpodstawowych nie leży w gestii samorządu 

województwa.

338 56.14 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek

Rozszerzenie zakresu interwencji odnoszącego się do wspierania rozwoju 

edukacji w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych o obszary 

wiejskie.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym rozwoju 

priorytetowych dla województwa dziedzin nauki. 

339 56.91 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek

Położenie nacisku na wspieranie rozwoju edukacji w zakresie kompetencji 

miękkich (kreatywnego myślenia, współpracy, rozwiązywania problemów oraz 

upowszechnianie postaw otwartości na nowości i eksperymentowanie).

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym rozwoju 

kapitału ludzkiego i społecznego.
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340 56.93 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek

Uwzględnienie w ramach celów „bardziej inteligentna Europa” oraz „Europa 

bliżej obywateli” wsparcia centrów doskonałości tworzących wzorce wysokiej 

jakości edukacji, takich jak Centrum Nauki Kopernik, Stołeczne Centrum 

Edukacji Kulturalnej, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-

Społecznych i Szkoleń, Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań 

Komputerów oraz inicjatywy szkół wyższych na rzecz wsparcia aktywności 

utalentowanej młodzieży i najlepszych nauczycieli.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań  dotyczących 

podnoszenia standardów funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz 

zmniejszenia różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych 

oraz rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego. 

Strategia nie wskazuje konkretnych obiektów, których dotyczy wsparcie.

341 56.100 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek

Uwzględnienie wsparcia dla rozwoju systemowej współpracy badawczej, a 

także opracowanie i wdrożenie instrumentów współpracy przewidzianych w 

ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r. (np. 

stypendia, dotacje/ art. 11) oraz innych narzędzi pozafinansowych. 

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań  dotyczących 

rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego oraz rozwoju zintegrowanego 

systemu sprzyjającego generowaniu i absorpcji innowacji. 

Strategia nie przesądza o opracowaniu i wdrożeniu konkretnych 

instrumentów współpracy wynikających z ustawy.

342 57.8 24.01.2020
Tomasz Szuba Zastępca Wójta 

Gminy Stare Babice
wniosek

Ujęcie przedsięwzięcia: Budowa i zapewnienie działalności Ośrodka - 

Centrum Nauki upamiętniającego dziedzictwo kulturowe, historyczne i 

kultywowanie myśli technicznej Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali 

Nadawczej - Radiostacji Babice.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym 

podnoszenia standardów funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz 

zmniejszenia różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych. 

Strategia nie przesądza o realizacji konkretnych inwestycji.

343 65.4 24.01.2020
Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy 

Dębe Wielkie
wniosek

Uzupełnienie SWOT (przemysł/produkcja) o mocną stronę "silna pozycja w 

sferze naukowo-badawczej".

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań dotyczących: 

rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego oraz rozwoju zintegrowanego 

systemu sprzyjającego generowaniu i absorpcji innowacji.

344 65.24 24.01.2020
Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy 

Dębe Wielkie
wniosek

Uzupełnienie SWOT (zbiorczego) o szansę "rozwój B+R nowych technologii, 

głównie (…) kosmicznych i energetycznych".

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań dotyczących: 

rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego oraz rozwoju zintegrowanego 

systemu sprzyjającego generowaniu i absorpcji innowacji.

345 65.28 24.01.2020
Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy 

Dębe Wielkie
wniosek

Uzupełnienie działania 1.1 o "Wspieranie działalności B+R oraz wdrażanie jej 

wyników w przemyśle, w szczególności (…) technologii informacyjno-

komunikacyjnych, kosmicznych i energetycznych (…)", również w 

uszczegółowieniu kierunków działań.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań dotyczących: 

rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego oraz rozwoju zintegrowanego 

systemu sprzyjającego generowaniu i absorpcji innowacji.
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346 65.30 24.01.2020
Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy 

Dębe Wielkie
wniosek

Rozszerzenie działania 20.1 (Wspieranie rozwoju edukacji w zakresie nauk 

matematycznych i przyrodniczych) w Tabeli 25 (Kierunki działań i działania 

SRWM - społeczeństwo) na obszary wiejskie.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym rozwoju 

priorytetowych dla województwa dziedzin nauki. 

347 65.37 24.01.2020
Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy 

Dębe Wielkie
wniosek

Rozszerzenie zapisu 20.2 w Tabeli 25 (Kierunki działań i działania SRWM - 

społeczeństwo) według brzmienia: "Wspieranie wysokospecjalistycznych 

kierunków kształcenia szczególnie w dziedzinach biotechnologii i 

biomedycyny, nanotechnologii, fotoniki i optoelektroniki, technologii 

informacyjno-komunikacyjnych (TIK), kosmicznych i energetycznych".

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań dotyczących rozwoju 

kapitału ludzkiego i społecznego oraz rozwoju priorytetowych dla 

województwa dziedzin nauki. 

348 65.45 24.01.2020
Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy 

Dębe Wielkie
wniosek

Ujednolicenie zapisów kierunków działań skierowanych do Obszaru 

Metropolitalnego Warszawy w SRWM zgodnie z zapisami wynikającymi ze 

"Strategii Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030", 

według brzmienia: Wysoki poziom kapitału ludzkiego i społecznego, udział 

mieszkańców OMW w kształtowaniu zrównoważonej metropolii, oparty na idei 

społeczeństwa obywatelskiego, w tym: stworzenie platformy 

współpracy/zespołu roboczego w zakresie podnoszenia poziomu jakości 

edukacji, w tym dzielenie się dobrymi praktykami, rozwój innowacyjnych form 

kształcenia i budowy powiązań z rynkiem pracy.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań dotyczących rozwoju 

kapitału ludzkiego i społecznego oraz podnoszenia standardów 

funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz zmniejszenia różnic w 

dostępie do świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych. Strategia rozwoju 

województwa wskazuje główne wyzwania rozwojowe dla regionu, nie 

powielając literalnie zapisów dla innych i innych jst.

349 65.48 24.01.2020
Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy 

Dębe Wielkie
wniosek

Ujednolicenie zapisów kierunków działań skierowanych do Obszaru 

Metropolitalnego Warszawy w SRWM zgodnie z zapisami wynikającymi ze 

"Strategii Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030", 

według brzmienia: Wysoki poziom kapitału ludzkiego i społecznego, udział 

mieszkańców OMW w kształtowaniu zrównoważonej metropolii, oparty na idei 

społeczeństwa obywatelskiego, w tym: tworzenie (wzmacnianie) podaży 

szkół, kierunków deficytowych - na podstawie analizy potrzeb przedsiębiorców 

na określoną wiedzę i kompetencje.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym rozwoju 

kapitału ludzkiego i społecznego. Strategia rozwoju województwa wskazuje 

główne wyzwania rozwojowe dla regionu, nie powielając literalnie zapisów 

dla innych i innych jst.

350 65.49 24.01.2020
Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy 

Dębe Wielkie
wniosek

Ujednolicenie zapisów kierunków działań skierowanych do Obszaru 

Metropolitalnego Warszawy w SRWM zgodnie z zapisami wynikającymi ze 

"Strategii Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030", 

według brzmienia: Wysoki poziom kapitału ludzkiego i społecznego, udział 

mieszkańców OMW w kształtowaniu zrównoważonej metropolii, oparty na idei 

społeczeństwa obywatelskiego, w tym: budowa horyzontalnych programów 

podnoszących kompetencje dydaktyczne i kwalifikacje zawodowe nauczycieli 

(szkolenia, staże, spotkania z przedstawicielami biznesu).

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym rozwoju 

kapitału ludzkiego i społecznego. Strategia rozwoju województwa wskazuje 

główne wyzwania rozwojowe dla regionu, nie powielając literalnie zapisów 

dla innych i innych jst.
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351 65.50 24.01.2020
Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy 

Dębe Wielkie
wniosek

Ujednolicenie zapisów kierunków działań skierowanych do Obszaru 

Metropolitalnego Warszawy w SRWM zgodnie z zapisami wynikającymi ze 

"Strategii Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030", 

według brzmienia: Wysoki poziom kapitału ludzkiego i społecznego, udział 

mieszkańców OMW w kształtowaniu zrównoważonej metropolii, oparty na idei 

społeczeństwa obywatelskiego, w tym: tworzenie placówek oświatowych 

(zwłaszcza przedszkoli/żłobków) równomiernie rozłożonych na terenie całego 

OMW. Podejmowanie działań mających na celu niwelowanie różnic pomiędzy 

miastem rdzeniem a gminami je okalającymi w zakresie wyposażenia 

placówek oświatowych.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań dotyczących 

podnoszenia standardów funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz 

zmniejszenia różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych 

jak również aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców. Strategia 

rozwoju województwa wskazuje główne wyzwania rozwojowe dla regionu, 

nie powielając literalnie zapisów dla innych i innych jst.

352 67.17 24.01.2020
Tomasz Kostyra Zastępca Wójta 

Gminy Wiązowna
wniosek

Dopisanie w Rozdziale 2.4. Społeczeństwo, w Analizie SWOT- 

społeczeństwo: w Zagrożeniach punktu o spadającym poziomie osób 

decydujących się na studia wyższe.

diagnoza/SWOT nie uwzględniono

Spadek liczby studentów w województwie mazowieckim nie wynika z braku 

chęci na podejmowanie kształcenia na tym poziomie. Jest związany ze 

zmianą struktury demograficznej regionu tj. spadkiem liczby osób w wieku 

20-24 lata, co wynika z danych GUS.

353 67.42 24.01.2020
Tomasz Kostyra Zastępca Wójta 

Gminy Wiązowna
wniosek

Rozszerzenie w Rozdziale 4.2. Działania rozwojowe do roku 2020, w Tabeli 

25. Kierunki działań i działania Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 

- społeczeństwo punktów 20.1. i 20.2. na obszary wiejskie.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym rozwoju 

priorytetowych dla województwa dziedzin nauki. 

354 67.43 24.01.2020
Tomasz Kostyra Zastępca Wójta 

Gminy Wiązowna
wniosek

Dopisanie w Rozdziale 5. Kierunki działań - uszczegółowienie - 

SPOŁECZEŃSTWO - w drugim akapicie, w zdaniu: „W przypadku ludności 

wiejskiej wskazane jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez tworzenie i 

doinwestowanie placówek oświatowych i bibliotek, jak też poprawę 

dostępności usług oświatowych” ośrodków kultury, które również prowadzą 

zajęcia edukacyjne.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym 

podnoszenia standardów funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz 

zmniejszenia różnic w dostępie do świadaczeń zdrowotnych i 

opiekuńczych.

355 67.54 24.01.2020
Tomasz Kostyra Zastępca Wójta 

Gminy Wiązowna
inne

Rozważenie aktualności zapisu w Rozdziale 2.4. Społeczeństwo w Analizie 

SWOT - społeczeństwo: w części Słabe strony dotyczącego niskiego odsetka 

dzieci objętych edukacją przedszkolną na obszarach wiejskich.

diagnoza/SWOT do uwzględnienia
Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie w zakresie zagadnień 

dotyczących edukacji.

356 67.58 24.01.2020
Tomasz Kostyra Zastępca Wójta 

Gminy Wiązowna
inne

Ujęcie w rozdziale 2.4. tematu rozwijania społeczeństwa obywatelskiego, 

wdrażania narzędzi do konsultacji działań władz samorządowych, zwiększania 

oferty wydarzeń zwiększających tożsamość regionalną.

diagnoza/SWOT 

cele/kierunki działań do uwzględnienia
Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie i kierunku działań dotyczącym 

rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego.

357 72.13 24.01.2020
Polsko-Izraelska Izba 

Gospodarcza
wniosek

Rozwój oferty szkół wyższych szeroko dostępnej na miejscu również w 

mniejszych ośrodkach i obejmującej: możliwość studiowania w zróżnicowanej 

formie (tryb dzienny, wieczorowy, zaoczny); możliwość wybrania nauki w 

uczelniach lokalnych, ale również filiach dużych i renomowanych ośrodków; 

możliwość wybrania różnorodnych kierunków studiów w szczególności 

technicznych w tym informatyki i cybernetyki.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań dotyczących rozwoju 

kapitału ludzkiego i społecznego oraz rozwoju priorytetowych dla 

województwa dziedzin nauki.
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358 72.14 24.01.2020
Polsko-Izraelska Izba 

Gospodarcza
wniosek

Wsparcie dla przedsiębiorstw gotowych szeroko oferować dualny system 

(równoczesne zatrudnienie i nauka) dla młodzieży na poziomie tak szkół 

średnich jak i studiów wyższych.

diagnoza/SWOT 

cele/kierunki działań do uwzględnienia
Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie i kierunku działań dotyczącym 

rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego.

359 72.15 24.01.2020
Polsko-Izraelska Izba 

Gospodarcza
wniosek

Silna promocja u młodzieży regionu wyborów przyszłej ścieżki zawodowej w 

oparciu o zdolności manualne i zainteresowania techniczne. Pomoc w 

rozwoju tych umiejętności i zainteresowań.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym rozwoju 

kapitału ludzkiego i społecznego.

360 72.16 24.01.2020
Polsko-Izraelska Izba 

Gospodarcza
wniosek

Dalsza systematyczna i pogłębiona koordynacja, z przedsiębiorcami regionu i 

ich organizacjami, działań w zakresie modernizowania i rozwijania szkolnictwa 

zawodowego.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym rozwoju 

kapitału ludzkiego i społecznego.

361 82.1 24.01.2020

Leszek Zygner Rektor Państwowa 

Uczelnia Zawodowa im. Ignacego 

Mościckiego w Ciechanowie 

wniosek

Uwzględnienie zadań pozwalających jeszcze lepiej doskonalić umiejętności i 

kompetencje studentów umożliwiające płynne wejście na rynek pracy, 

współpraca ze szkołami ponadpodstawowymi i dodatkowe zajęcia edukacyjne 

w formie szkoleń, kursów wzbogacające umiejętności młodych ludzi.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym rozwoju 

kapitału ludzkiego i społecznego.

362 82.2 24.01.2020

Leszek Zygner Rektor Państwowa 

Uczelnia Zawodowa im. Ignacego 

Mościckiego w Ciechanowie 

wniosek

Intensyfikacja zadań i działań skierowanych na współpracę Uczelni z 

otoczeniem społeczno-gospodarczym (stworzenie wspólnie z 

przedsiębiorcami centrów transferów nowoczesnych technologii i centrów 

badawczo-rozwojowych).

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań dotyczących: 

rozwoju zintegrowanego systemu sprzyjającego generowaniu i absorpcji 

innowacji oraz rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego

363 82.3 24.01.2020
Leszek Zygner Rektor Państwowa 

Uczelnia Zawodowa im. Ignacego 

Mościckiego w Ciechanowie 

wniosek
Uwzględnienie możliwości pozyskiwania środków na udoskonalanie i rozwój 

bazy dydaktycznej.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym rozwoju 

kapitału ludzkiego i społecznego.

364 82.4 24.01.2020
Leszek Zygner Rektor Państwowa 

Uczelnia Zawodowa im. Ignacego 

Mościckiego w Ciechanowie 

wniosek

Uwzględnienie stworzenia warunków do prowadzenia szerokiego spektrum 

kształcenia na poziomie praktycznym dla kierunków: pedagogika, praca 

socjalna i pielęgniarstwo (powstanie przedszkola, w którym studenci 

odbywaliby praktyki pod kierunkiem nauczycieli akademickich).

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań dotyczących rozwoju 

kapitału ludzkiego i społecznego, podnoszenia standardów funkcjonowania 

infrastruktury społecznej oraz zmniejszenia różnic w dostępie do świadczeń 

zdrowotnych i opiekuńczych oraz rozwoju priorytetowych dla województwa 

dziedzin nauki

365 82.5 24.01.2020
Leszek Zygner Rektor Państwowa 

Uczelnia Zawodowa im. Ignacego 

Mościckiego w Ciechanowie 

wniosek
Uwzględnienie Uczelni na mapie subregionu płocko-ciechanowskiego w 

ramach planowanych zadań realizowanych ze środków budżetu Woj. 

Mazowieckiego.

ramy finansowe
do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym rozwoju 

kapitału ludzkiego i społecznego. Strategia nie przesądza o finansowaniu 

konkretnych zadań ze środków budżetu samorządu województwa.
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366 84.13 24.01.2020

Marek Kłoczko Wiceprezes 

Dyrektor Generalny Krajowej Izby 

Gospodarczej Krajowa Izba 

Gospodarcza w Warszawie 

wspólnie z Polsko - Izraelską Izbą 

Gospodarczą w Warszawie

wniosek

Rozwój oferty szkół wyższych szeroko dostępnej na miejscu również w 

mniejszych ośrodkach i obejmującej: możliwość studiowania w zróżnicowanej 

formie (tryb dzienny, wieczorowy, zaoczny); możliwość wybrania nauki w 

uczelniach lokalnych, ale również filiach dużych i renomowanych ośrodków; 

możliwość wybrania różnorodnych kierunków studiów w szczególności 

technicznych w tym informatyki i cybernetyki.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań dotyczących rozwoju 

kapitału ludzkiego i społecznego oraz rozwoju priorytetowych dla 

województwa dziedzin nauki.

367 84.14 24.01.2020

Marek Kłoczko Wiceprezes 

Dyrektor Generalny Krajowej Izby 

Gospodarczej Krajowa Izba 

Gospodarcza w Warszawie 

wspólnie z Polsko - Izraelską Izbą 

Gospodarczą w Warszawie

wniosek

Wsparcie dla przedsiębiorstw gotowych szeroko oferować dualny system 

(równoczesne zatrudnienie i nauka) dla młodzieży na poziomie tak szkół 

średnich jak i studiów wyższych.

diagnoza/SWOT 

cele/kierunki działań
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie i kierunku działań dotyczącym 

rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego.

368 84.15 24.01.2020

Marek Kłoczko Wiceprezes 

Dyrektor Generalny Krajowej Izby 

Gospodarczej Krajowa Izba 

Gospodarcza w Warszawie 

wspólnie z Polsko - Izraelską Izbą 

Gospodarczą w Warszawie

wniosek

Silna promocja u młodzieży regionu wyborów przyszłej ścieżki zawodowej w 

oparciu o zdolności manualne i zainteresowania techniczne. Pomoc w 

rozwoju tych umiejętności i zainteresowań.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym rozwoju 

kapitału ludzkiego i społecznego.

369 84.16 24.01.2020

Marek Kłoczko Wiceprezes 

Dyrektor Generalny Krajowej Izby 

Gospodarczej Krajowa Izba 

Gospodarcza w Warszawie 

wspólnie z Polsko - Izraelską Izbą 

Gospodarczą w Warszawie

wniosek

Dalsza systematyczna i pogłębiona koordynacja, z przedsiębiorcami regionu i 

ich organizacjami, działań w zakresie modernizowania i rozwijania szkolnictwa 

zawodowego.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym rozwoju 

kapitału ludzkiego i społecznego.

370 92.16 24.01.2020
Tomasz Matuszewski Zastępca 

Dyrektora WORD Warszawa
wniosek

Rozwój bazy edukacyjnej ukierunkowanej na kształcenie zawodowe w 

obszarze transport, logistyka, drogownictwo, rolnictwo, informatyka, 

ekonomia, budownictwo, turystyka i gastronomia.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym rozwoju 

kapitału ludzkiego i społecznego oraz podnoszenia standardów 

funkcjonowania infrastruktury społecznej, zmniejszenia różnic w dostępie 

do świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych.

371 103.8 22.01.2020
Krzysztof Jadczak Burmistrz gminy 

Gąbin
wniosek

Ujęcie planowanych działań Miasta i Gminy Gąbin o charakterze 

strategicznym, istotnych dla rozwoju gminy i zachodniego Mazowsza, w tym 

budowy Regionalnego Ośrodka Edukacji Artystycznej - budowa budynku 

Państwowej Szkoły Muzycznej I-go stopnia im. St. Moniuszki w Gąbinie.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia 

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym 

podnoszenia standardów funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz 

zmniejszenia  różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych. 

Strategia nie przesądza o realizacji konkretnych inwestycji. 

372 109.10 13.03.2020
Centralny Port Komunikacyjny Sp. 

z o.o. 
wniosek

Powstanie CPK pociągnie to za sobą rozwój szkolnictwa wyższego, a więc i 

wzrost prac badawczych (w konsekwencji również B+R) w takich dziedzinach 

nauki, jak: lotnictwo, energetyka, elektronika, informatyka, elektrotechnika, 

mechanika, ICT.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań dotyczących rozwoju 

kapitału ludzkiego i społecznego oraz rozwoju priorytetowych dla 

województwa dziedzin nauki.
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Nr 
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ochrona środowiska i gospodarka odpadami

373 12.1 43846

Jan Rzeszotarski

Dyrektor Muzeum Wsi 

Mazowieckiej w Sierpcu

wniosek

Uwzględnienie w SRWM zapisów ustawowych w zakresie ochrony krajobrazu 

służących poprawie ładu przestrzennego i likwidacji reklam, wypracowaniu 

wspólnych zasad oraz promowaniu dobrych praktyk.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie  

zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zachowania 

wysokich walorów środowiska.

374 12.2 43846

Jan Rzeszotarski

Dyrektor Muzeum Wsi 

Mazowieckiej w Sierpcu

wniosek

Zwiększanie świadomości dotyczącej segregacji odpadów, m.in. poprzez 

większą dostępność pojemników do segregacji w miejscach publicznych oraz 

promowanie opakowań biodegradowalnych.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie 

gospodarki odpadami. 

375 14.4 43847
Paweł Kołodziejski

Wót Gminy Rząśnik
wniosek

Uwzględnienie w SRWM wzrostu nakładów na ochronę jakości powietrza 

(wymiana źródeł ogrzewania + OZE), ochronę wód i gleb.

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono

Wniosek wykracza poza zakres Strategii. Wniosek możliwy do 

uwzględnienia w dokumentach programowych (programy ochrony 

środowiska, RPO).

376 20.8 43850
Łukasz Kulik

Prezydent Miasta Ostrołęki
wniosek

Wykorzystanie potencjału rzeki Narew dla rozwoju miasta Ostrołęki oraz 

wsparcie ekonomii wody jako potencjalnej inteligentnej specjalizacji miasta.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie 

racjonalnego wykorzystania walorów i zasobów środowiska przyrodniczego 

na potrzeby rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.

377 20.21 43850
Łukasz Kulik

Prezydent Miasta Ostrołęki
wniosek Zmniejszenie tzw. niskiej emisji.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie 

ograniczania emisji zanieczyszczeń.

378 20.22 43850
Łukasz Kulik

Prezydent Miasta Ostrołęki
wniosek Likwidacja uciążliwości zapachowych.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uzględniony w działaniach dotyczących poprawy 

standardów środowiska.

379 20.23 43850
Łukasz Kulik

Prezydent Miasta Ostrołęki
wniosek Zachowywanie i rozwój obszarów zieleni miejskiej.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w  zakresie 

przeciwdziałania zagrożeniom naturalnym i adaptacji do zmian klimatu. 

380 20.25 43850
Łukasz Kulik

Prezydent Miasta Ostrołęki
wniosek Tworzenie obiektów tzw. "błękitno-zielonej infrastruktury".

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie  

przeciwdziałania zagrożeniom naturalnym i adaptacji do zmian klimatu.
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381 27.8 43852
Zenon Reszka

Burmistrz Błonia
wniosek

Lokalizacja zbiornika retencyjnego na terenie miejscowości Kopytów gm. 

Błonie.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony jako zapis ogólny w kierunkach działań w 

zakresie racjonalnego gospodarowania wodami oraz przeciwdziałania i 

łagodzenia skutków suszy. Strategia nie przesądza o lokalizacji 

konkretnych inwestycji.

382 32.2 43852
Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Warszawie
wniosek

Przepisy dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego, powinny 

zapobiegać lokalizowaniu obiektów mieszkalnych w zasięgu negatywnych 

oddziaływań zakładów przemysłowych i odwrotnie. Przykładem negatywnych 

oddziaływań dotyczących uciążliwości zapachowych jest lokalizowanie nowej 

zabudowy mieszkaniowej w pobliżu wcześniej funkcjonujących m.in. instalacji 

w gospodarce odpadami.

ogólne nie uwzględniono

Wniosek dotyczy przepisów prawnych i wykracza poza zakres Strategii i 

kompetencje samorządu województwa i powinien być skierowany do 

samorządów lokalnych oraz ustawodawcy.

383 32.3 43852

Mariusz Zega Zastępca 

Mazowieckiego Wojewódzkiego 

Inspektora Ochrony Środowiska

wniosek

W zakresie ochrony środowiska przed hałasem proponuje się wprowadzenie, 

w zakresie transportu lotniczego, zapisu dotyczącego przeniesienia lotów 

szkoleniowo - komercyjnych z lotniska Warszawa - Babice do Portu 

Lotniczego Warszawa - ModIin, a tym samym ograniczenie funkcjonowania 

lotniska Warszawa-Babice, wyłącznie na potrzeby służb publicznych, tj. lotów 

sanitarnych, ratowniczych, lotnictwa służb porządku publicznego i lotnictwa 

wojskowego wykonujących zadania statutowe.

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono

Wniosek nie odpowiada ustawowemu zakresowi Strategii. Wniosek 

powinien być skierowany do Lotniska Warszawa-Babice oraz Portu 

Lotniczego Warszawa Modlin.

384 34.1 43852
Sebastian Wardziak Zastępca 

Wójta Gminy Kampinos
wniosek

Ujęcie w SRWM do 2030 r. budowy sztucznego zbiornika zaporowego o 

szacunkowej powierzchni 55 ha, utrzymującego wodę przez cały rok w 

miejscowości Zawady i Stare Gnatowice na rzece Utracie.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony jako zapis ogólny w kierunkach działań w 

zakresie racjonalnego gospodarowania wodami oraz przeciwdziałania i 

łagodzenia skutków suszy. Strategia nie przesądza o lokalizacji konkretnej 

inwestycji.

385 36.1 43853
Tadeusz Gałązka

Wójt Gminy Dobre
wniosek

Uwzględnienie inwestycji i zadań wspierających rozwój gminy Dobre poprzez 

budowę sieci wodociągowej na obszarach, na których powstaje nowa 

zabudowa.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony jako zapis ogólny w zapisach działania w 

zakresie rozwoju sieci wodnej i kanalizacyjnej w województwie 

mazowieckim. Strategia nie przesądza o lokalizacji konkretnych inwestycji.

386 36.2 43853
Tadeusz Gałązka

Wójt Gminy Dobre
wniosek

Uwzględnienie inwestycji i zadań wspierających rozwój gminy Dobre poprzez 

budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dobre oraz w miarę możliwości 

w okolicznych miejscowościach.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony jako zapis ogólny w zapisach działania w 

zakresie rozwoju sieci wodnej i kanalizacyjnej w województwie 

mazowieckim. Strategia nie przesądza o lokalizacji konkretnych inwestycji.
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387 38.23 43853
Andrzej Nowakowski Prezydent 

Miasta Płocka
wniosek

Uwzględnienie działań na rzecz adaptacji do zmian klimatu i błękitno-zielonej 

infrastruktury.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie 

przeciwdziałania i łagodzenia skutków suszy oraz przeciwdziałania i 

adaptacji do zmian klimatu.

388 38.24 43853
Andrzej Nowakowski Prezydent 

Miasta Płocka
wniosek

Realizowanie w oparciu o spójny program rządowy działań na rzecz rzeki 

Wisły.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań zakresie 

racjonalnego wykorzystania walorów i zasobów środowiska przyrodniczego 

na potrzeby rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.

389 38.27 43853
Andrzej Nowakowski Prezydent 

Miasta Płocka
wniosek

Współpraca miasta z mieszkańcami oraz podmiotami gospodarczymi w 

zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń oraz poprawy jakości powietrza, 

wód i gleb.

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono

Wniosek nie odpowiada zakresowi ustawowemu strategii. Wniosek do 

rozpatrzenia na poziomie lokalnym.

390 38.32 43853
Andrzej Nowakowski Prezydent 

Miasta Płocka
wniosek Zwiększanie powierzchni terenów zieleni urządzonej.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie 

zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem 

racjonalnego gospodarowania przestrzenią.

391 38.34 43853
Andrzej Nowakowski Prezydent 

Miasta Płocka
wniosek

Uwzględnienie zagospodarowania jaru rzeki Brzeźnicy z zachowaniem jego 

walorów.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony jako zapis ogólny w kierunkach działań 

zakresie racjonalnego wykorzystania walorów i zasobów środowiska 

przyrodniczego na potrzeby rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. 

Strategia nie przesądza o lokalizacji konkretnych inwestycji.

392 39.5 43854

Tomasz Janusz Zastępca 

Dyrektora Departamentu Inwestycji 

i Rozwoju Urząd Marszałkowski 

Województwa Świętokrzyskiego

wniosek
Współpraca międzywojewódzka w celu zachowania cennych obszarów 

przyrodniczych i krajobrazowych terenów nadwiślańskich.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie 

zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zachowania 

wysokich walorów środowiska.

393 39.7 43854
Urząd Marszałkowski 

Województwa Świętokrzyskiego
wniosek

Utworzenie parku krajobrazowego obejmującego dolinę środkowej Wisły, 

wspólnie z województwiem świętokrzyskim i lubelskim.

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono

Wniosek nie odpowiada zakresowi ustawowemu Strategii. Dokument nie 

przesądza o objęciu terenów przyrodniczych ochroną prawną.
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394 39.8 43854

Tomasz Janusz Zastępca 

Dyrektora Departamentu Inwestycji 

i Rozwoju Urząd Marszałkowski 

Województwa Świętokrzyskiego

wniosek Uwzględnienie Doliny Wisły jako elementu systemu przyrodniczego. diagnoza/SWOT do uwzględnienia Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie Strategii.

395 39.9 43854

Tomasz Janusz Zastępca 

Dyrektora Departamentu Inwestycji 

i Rozwoju Urząd Marszałkowski 

Województwa Świętokrzyskiego

wniosek

Uwzględnienie Korytarza Ekologicznego Południowo-Centralnego (wg 

"Projektu korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w 

Polsce") jako elementu systemu przyrodniczego.

diagnoza/SWOT do uwzględnienia Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie Strategii.

396 39.21 43854

Tomasz Janusz Zastępca 

Dyrektora Departamentu Inwestycji 

i Rozwoju Urząd Marszałkowski 

Województwa Świętokrzyskiego

wniosek
Uwzględnienie poprawy stanu czystości wód powierzchniowych w zlewni rzeki 

Kamiennej.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony jako zapis ogólny w kierunkach działań w 

zakresie ograniczenia emisji zanieczysczeń do wód, atmosfery i gleby.

397 39.22 43854

Tomasz Janusz Zastępca 

Dyrektora Departamentu Inwestycji 

i Rozwoju Urząd Marszałkowski 

Województwa Świętokrzyskiego

wniosek
Uwzględnienie ochrony obszarów źródliskowych Wzgórz Koneckich (źródła 

Czarnej Koneckiej i Kamiennej).

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony jako zapis ogólny w kierunkach działań w 

zakresie ograniczenia emisji zanieczysczeń do wód, atmosfery i gleby.

398 40.4 43853
Grzegorz Banaszkiewicz

Wójt Gminy Leszno
wniosek

Uwzględnienie w SRWM oraz położenie szczególnego nacisku na 

umożliwienie i wspieranie stosowania nowoczesnych rozwiązań w zakresie 

odzyskiwania, oczyszczania i retencjonowania wody.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie 

ograniczenia emisji zanieczysczeń do wód, racjonalnego gospodarowania 

wodami oraz przeciwdziałania i łagodzenia skutków suszy.

399 41.7 43853
Jarosław Perzyński Burmistrz 

Miasta Sierpca
wniosek

Wprowadzenie zapisów w ramach małej retencji oraz zagospodarowania 

małych rzek i terenów przyległych celem wykorzystania potencjału rzeki dla 

rozwoju miasta, w tym zwiększenia jego turystycznej atrakcyjności, przy 

jednoczesnym zapewnieniu czynnej ochrony przyrodniczych walorów między 

innymi dla doliny Sierpienicy.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony  jako zapis ogólny w kierunkach działań w 

zakresie racjonalnego wykorzystania walorów i zasobów środowiska 

przyrodniczego na potrzeby rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. 

Strategia nie przesądza o lokalizacji konkretnych inwestycji.

400 41.8 43853
Jarosław Perzyński Burmistrz 

Miasta Sierpca
wniosek

Uwzględnienie zapisów, które pomogą zagospodarować przestrzennie dolinę 

rzeki Sierpienicy z terenami przyległymi celem nadania i wprowadzenia funkcji 

społecznych.

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono

Wniosek wykracza poza zakres Strategii. Wniosek do rozpatrzenia na 

poziomie lokalnym.

401 41.9 43853
Jarosław Perzyński Burmistrz 

Miasta Sierpca
wniosek

Utworzenie stref nektarodajnych w dolinie rzeki Sierpienicy dla owadów 

zapylających.

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono

Wniosek wykracza poza zakres Strategii. Wniosek do rozpatrzenia na 

poziomie lokalnym.

402 41.10 43853
Jarosław Perzyński Burmistrz 

Miasta Sierpca
wniosek Utworzenie ścieżki przyrodniczej doliny rzeki Sierpienicy.

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono

Wniosek wykracza poza zakres Strategii. Wniosek do rozpatrzenia na 

poziomie lokalnym.

403 44.36 43853
Maciej Śliwerski

Wójt Gminy Jaktorów
wniosek

Skoordynowanie działań dotyczących ochrony wód. Strategia powinna 

zawierać cele i kierunki działań prowadzące do spójnych działań, 

nakierowanych na właściwe zarządzanie tym obszarem. 

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie 

osiągnięcia i utrzymania dobrego stanu i potencjału wód i związanych z 

nimi ekosystemów oraz przeciwdziałania deficytowi wodnemu.
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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 

Lp.
Nr 

wniosku 

Data wpływu 

wniosku
Wnioskodawca

Rodzaj 

pisma
Skrócona treść wniosku

Część Strategii, której

dotyczy wniosek

Sposób 

rozstrzygnięcia
Uszczegółowienie sposobu rozstrzygnięcia

404 44.38 43853
Maciej Śliwerski

Wójt Gminy Jaktorów
wniosek

Wsparcie inwestycji w system retencji wód, rozwój i utrzymanie systemu 

melioracji. 

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie 

przeciwdziałania deficytowi wodnemu.

405 44.39 43853
Maciej Śliwerski

Wójt Gminy Jaktorów
wniosek

Rozwój systemu wodno-kanalizacyjnego na obszarze Mazowsza. Strategia 

powinna obejmować kierunki i propozycje działań umożliwiających dalszą 

rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej. 

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w zapisach działania w zakresie rozwoju 

sieci wodnej i kanalizacyjnej w województwie mazowieckim. 

406 44.40 43853
Maciej Śliwerski

Wójt Gminy Jaktorów
wniosek

Ze względu na stopniowe ograniczanie źródeł finansowania na inwestycje 

wodno-kanalizacyjne ze środków zewnętrznych (wykluczenie części 

Mazowsza z możliwości uzyskania dotacji UE na sieci kanalizacyjne, czy 

możliwości uzyskania dotacji UE na finansowanie budowy sieci wodociągowej 

wyłącznie przy jednoczesnej budowie sieci kanalizacyjnej) i jednocześnie 

znaczny koszt ich budowy, Strategia powinna przewidywać system wsparcia 

umożliwiający stopniowe uzupełnianie instalacji i inwestycji liniowych oraz 

inwestycji niezbędnych do ich właściwego funkcjonowania (oczyszczalnie, 

stacje uzdatniania wody).

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono Wniosek nie odpowiada zakresowi ustawowemu Strategii.

407 44.41 43853
Maciej Śliwerski

Wójt Gminy Jaktorów
wniosek

Wyznaczenie kierunków prowadzących do ochrony środowiska, w tym do 

zachowania i ochrony obszarów leśnych, naturalnych siedlisk chronionych 

gatunków, korytarzy ekologicznych. Kierunki te powinny także umożliwić 

porządkowanie przestrzeni publicznej, tworzenie korytarzy powietrznych 

wspierających walkę ze smogiem, zmniejszenie presji urbanizacyjnej na 

tereny mające znaczenie dla jakości życia mieszkańców. 

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie 

zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zachowania 

wysokich walorów środowiska.

408 44.42 43853
Maciej Śliwerski

Wójt Gminy Jaktorów
wniosek

Ułatwienie promocji i popularyzacji dobrych praktyk i nowych rozwiązań (np. 

ogrody kieszonkowe, Polityka Ochrony Drzew, zielone dachy i ściany, pasieki 

miejskie). 

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie 

zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju przy zachowaniu 

wysokich walorów środowiska. 

409 44.44 43853
Maciej Śliwerski

Wójt Gminy Jaktorów
wniosek

Uwzględnienie monitoringu stanu środowiska naturalnego i pojawiających się 

zagrożeń. 

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie 

prowadzenia monitoringu zanieczyszczeń środowiska oraz 

przeciwdziałania zagrożeniom naturalnym.

410 44.45 43853
Maciej Śliwerski

Wójt Gminy Jaktorów
wniosek

Określenie zasad współpracy z organizacjami pozarządowymi czy 

instytucjami naukowymi działającymi i zbierającymi dane w danym zakresie, w 

celu poprawy skuteczności działań.

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono Wniosek wykracza poza zakres Strategii.

411 44.46 43853
Maciej Śliwerski

Wójt Gminy Jaktorów
wniosek

Uwzględnienie kierunków rozwoju umożliwiających rozwój skutecznego i 

ekonomicznie uzasadnionego systemu odbioru, odzyskiwania i utylizacji 

odpadów w celu dalszego zwiększania ilości odpadów segregowanych i 

zwiększania bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wprowadzanie 

nowoczesnych technologii, przyjaznych środowisku. 

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie 

porządkowania i tworzenia spójnego systemu gospodarki odpadami.
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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 

Lp.
Nr 

wniosku 

Data wpływu 

wniosku
Wnioskodawca

Rodzaj 

pisma
Skrócona treść wniosku

Część Strategii, której

dotyczy wniosek

Sposób 

rozstrzygnięcia
Uszczegółowienie sposobu rozstrzygnięcia

412 44.47 43853
Maciej Śliwerski

Wójt Gminy Jaktorów
wniosek

Wprowadzanie zachęt do prowadzenia kampanii edukacyjnych, w tym 

edukacji dzieci i młodzieży, w zakresie postępowania z odpadami.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie szerzenia 

świadomości ekologicznej.

413 51.4 43853
Janusz Rajkowski Zastępca Wójta 

Gminy Nadarzyn
wniosek Zwiększenie retencji poprzez budowę i modernizację obiektów małej retencji.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie 

racjonalnego gospodarowania wodami oraz przeciwdziałania deficytowi 

wodnemu.

414 52.2 43854
Katarzyna Dąbrowska-Zielińska, 

Instytut Geodezji i Kartografii 
wniosek

Wpisanie do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku 

tematu: Określenie rzeczywistej powierzchni terenów zadrzewionych (lasy i 

zadrzewienia śródpolne) oraz monitorowanie kondycji drzewostanów w 

kontekście zmian klimatu.

diagnoza/SWOT 

cele/kierunki 

działań/działania

do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie i w kierunkach działań 

dotyczących zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju przy 

zachowaniu wysokich walorów środowiska jako zapis ogólny.

415 52.3 43854
Katarzyna Dąbrowska-Zielińska, 

Instytut Geodezji i Kartografii 
wniosek Przeciwdziałanie deficytowi wodnemu.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie 

racjonalnego gospodarowania wodami, przeciwdziałania i łagodzenia 

skutków suszy oraz przeciwdziałania deficytowi wodnemu.

416 53.1 43854

Szymon Tumielewicz Zastępca 

Dyrektora Departament 

Zrównoważonego Rozwoju i 

Współpracy Międzynarodowej 

Ministerstwo Klimatu

wniosek

Zaktualizowanie danych wskaźnikowych liczbowych, dotyczących środowiska, 

produkcji rolnej, lesistości, złóż kopalin, wyników monitoringu wód 

powierzchniowych i podziemnych zgodnie z najnowszymi, aktualnymi danymi.

diagnoza/SWOT
do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie w zakresie dostępnych 

danych GIOŚ, PIG i GUS. Wniosek powinien zostać również skierowany 

do instytucji opracowujacych dane.

417 53.2 43854

Szymon Tumielewicz Zastępca 

Dyrektora Departament 

Zrównoważonego Rozwoju i 

Współpracy Międzynarodowej 

Ministerstwo Klimatu

wniosek
Uzupełnienie strategii o diagnozę w zakresie ochrony powierzchni ziemi i jej 

remediacji.
diagnoza/SWOT do uwzględnienia Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie.

418 53.3 43854

Szymon Tumielewicz Zastępca 

Dyrektora Departament 

Zrównoważonego Rozwoju i 

Współpracy Międzynarodowej 

Ministerstwo Klimatu

wniosek
Uzupełnienie strategii o planowane działania w zakresie ochrony powierzchni 

ziemi i jej remediacji.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie ochrony 

powierzchni ziemi jako zapis ogólny.
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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 

Lp.
Nr 

wniosku 

Data wpływu 

wniosku
Wnioskodawca

Rodzaj 

pisma
Skrócona treść wniosku

Część Strategii, której

dotyczy wniosek

Sposób 

rozstrzygnięcia
Uszczegółowienie sposobu rozstrzygnięcia

419 53.4 43854

Szymon Tumielewicz Zastępca 

Dyrektora Departament 

Zrównoważonego Rozwoju i 

Współpracy Międzynarodowej 

Ministerstwo Klimatu

wniosek

Należy zweryfikować podane w strategii dane dotyczące powierzchni 

obszarów chronionych w województwie mazowieckim (i w skali kraju) oraz 

powierzchni obszarów sieci Natura 2000 znajdujących się na terenie 

województwa mazowieckiego i wprowadzić poprawne wartości.

diagnoza/SWOT do uwzględnienia Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie.

420 53.5 43854

Szymon Tumielewicz Zastępca 

Dyrektora Departament 

Zrównoważonego Rozwoju i 

Współpracy Międzynarodowej 

Ministerstwo Klimatu

wniosek

Uaktualnienie informacji w akapicie na temat jakości wód podziemnych: 

jednolite części wód podziemnych na terenie województwa były badane 

również w 2016 roku, a ich stan chemiczny ponownie określono jako dobry.

diagnoza/SWOT do uwzględnienia Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie.

421 53.6 43854

Szymon Tumielewicz Zastępca 

Dyrektora Departament 

Zrównoważonego Rozwoju i 

Współpracy Międzynarodowej 

Ministerstwo Klimatu

wniosek

Uaktualnienie informacji w akapicie na temat jakości wód podziemnych: w 

2017 roku cały obszar kraju został uznany jako obszar szczególnie narażony 

na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych.

diagnoza/SWOT do uwzględnienia Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie.

422 53.7 43854

Szymon Tumielewicz Zastępca 

Dyrektora Departament 

Zrównoważonego Rozwoju i 

Współpracy Międzynarodowej 

Ministerstwo Klimatu

wniosek

W zdaniu „Zasoby wód podziemnych województwa wynoszą 241 tys. m3/h 

(12,3% zasobów krajowych)” (s. 24) – należy doprecyzować, że chodzi o 

zasoby eksploatacyjne ujęć wód podziemnych oraz podać źródło informacji. 

Informację o zasobach wód podziemnych należy podać w osobnym akapicie, 

a nie w akapicie o sieci rzecznej województwa.

diagnoza/SWOT do uwzględnienia Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie.

423 53.8 43854

Szymon Tumielewicz Zastępca 

Dyrektora Departament 

Zrównoważonego Rozwoju i 

Współpracy Międzynarodowej 

Ministerstwo Klimatu

wniosek
Dodanie informacji nt. znaczenia i roli GZWP oraz obszarów 

perspektywicznych dla zaopatrzenia ludności w wodę.
diagnoza/SWOT do uwzględnienia Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie.

424 53.9 43854

Szymon Tumielewicz Zastępca 

Dyrektora Departament 

Zrównoważonego Rozwoju i 

Współpracy Międzynarodowej 

Ministerstwo Klimatu

wniosek Uaktualnienie danych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. diagnoza/SWOT do uwzględnienia Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie.

425 53.10 43854

Szymon Tumielewicz Zastępca 

Dyrektora Departament 

Zrównoważonego Rozwoju i 

Współpracy Międzynarodowej 

Ministerstwo Klimatu

wniosek

Doprecyzowanie pojęcia „cenne” w zdaniu: „Najwięcej obszarów cennych 

zagrożonych zalaniem znajduje się w powiatach pułtuskim, wyszkowskim, 

grójeckim, nowodworskim, piaseczyńskim, wołomińskim oraz w Płocku i 

Siedlcach.” (s. 26). Niejasne jest czy chodzi o obszary cenne przyrodniczo, 

kulturowo czy gospodarczo, czy też o wszystkie te obszary.

diagnoza/SWOT do uwzględnienia Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie.
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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 

Lp.
Nr 

wniosku 

Data wpływu 

wniosku
Wnioskodawca

Rodzaj 

pisma
Skrócona treść wniosku

Część Strategii, której

dotyczy wniosek

Sposób 

rozstrzygnięcia
Uszczegółowienie sposobu rozstrzygnięcia

426 53.11 43854

Szymon Tumielewicz Zastępca 

Dyrektora Departament 

Zrównoważonego Rozwoju i 

Współpracy Międzynarodowej 

Ministerstwo Klimatu

wniosek

Zmiana lub przeredagowanie zapisu wskazującego jako jedną z dwóch 

przyczyn ograniczonej skuteczności działań przeciwpowodziowych, 

występowanie na terenie woj. mazowieckiego obszarów chronionych.

diagnoza/SWOT do uwzględnienia Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie.

427 53.12 43854

Szymon Tumielewicz Zastępca 

Dyrektora Departament 

Zrównoważonego Rozwoju i 

Współpracy Międzynarodowej 

Ministerstwo Klimatu

wniosek

Wykreślenie lub ewentualnie przeformułowanie ostatniej części 

następującego zdania (od „oraz”): „Ograniczona skuteczność ochrony przed 

zjawiskiem powodzi związana jest z niedostatecznymi nakładami na 

utrzymanie, modernizację i budowę wałów przeciwpowodziowych, zbiorników, 

międzywałów i koryt rzecznych oraz występowaniem licznych obszarów 

objętych ochroną prawną (rezerwaty przyrody, obszary Natura 2000)” (s. 26). 

diagnoza/SWOT do uwzględnienia Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie.

428 53.13 43854

Szymon Tumielewicz Zastępca 

Dyrektora Departament 

Zrównoważonego Rozwoju i 

Współpracy Międzynarodowej 

Ministerstwo Klimatu

wniosek

Wskazanie w analizie SWOT jako zagrożenie brak spójnej polityki 

poszczególnych gmin w zakresie procesów inwestycyjnych w infrastrukturę 

komunalną zamiast przyrostu tonażu odpadów komunalnych. Uwzględnienie 

rozwiązań w tym zakresie.

diagnoza/SWOT
do częściowego 

uwzględnienia

Konkretne zapisy dot. analizy SWOT zostaną sformułowane na dalszym 

etapie prac jako wynik przeprowadzonej diagnozy społeczno-gospodarczej 

województwa. Wniosek zostanie uwzględniony w części diagnostycznej i 

kierunkowej Strategii.

429 53.14 43854

Szymon Tumielewicz Zastępca 

Dyrektora Departament 

Zrównoważonego Rozwoju i 

Współpracy Międzynarodowej 

Ministerstwo Klimatu

wniosek
Nieuwzględnienie wyzwania dotyczącego odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w celach i kierunkach działań w zakresie 

gospodarki odpadami.

430 53.17 43854

Szymon Tumielewicz Zastępca 

Dyrektora Departament 

Zrównoważonego Rozwoju i 

Współpracy Międzynarodowej 

Ministerstwo Klimatu

wniosek

Uaktualnienie informacji w drugim akapicie rozdziału „Środowisko i 

energetyka” (działania naprawcze, s. 67): W 2017 roku cały obszar kraju 

został uznany jako obszar szczególnie narażony na zanieczyszczenie 

związkami azotu ze źródeł rolniczych.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w uszczegółowieniu kierunków działań i 

działań w obszarze Środowisko i energetyka.

431 53.19 43854

Szymon Tumielewicz Zastępca 

Dyrektora Departament 

Zrównoważonego Rozwoju i 

Współpracy Międzynarodowej 

Ministerstwo Klimatu

wniosek

Wskazanie, że obecnym celem w gospodarce odpadami nie jest 

odzysk/unieszkodliwianie odpadów, lecz przygotowanie do ponownego użycia 

i recykling.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w celach i kierunkach działań w zakresie 

gospodarki odpadami jako zapis ogólny.

432 53.20 43854

Szymon Tumielewicz Zastępca 

Dyrektora Departament 

Zrównoważonego Rozwoju i 

Współpracy Międzynarodowej 

Ministerstwo Klimatu

wniosek

Zaznaczenie, że rozwój turystyki związany ze wzrostem atrakcyjności 

turystycznej regionu w oparciu o walory przyrodnicze nie powinien prowadzić 

do degradacji czy też pogorszenia stanu tych zasobów, a zatem powinien 

odbywać się w sposób zrównoważony.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie 

zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zachowania 

wysokich walorów środowiska.
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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 

Lp.
Nr 

wniosku 

Data wpływu 

wniosku
Wnioskodawca

Rodzaj 

pisma
Skrócona treść wniosku

Część Strategii, której

dotyczy wniosek

Sposób 

rozstrzygnięcia
Uszczegółowienie sposobu rozstrzygnięcia

433 53.21 43854

Szymon Tumielewicz Zastępca 

Dyrektora Departament 

Zrównoważonego Rozwoju i 

Współpracy Międzynarodowej 

Ministerstwo Klimatu

wniosek

Zmiana tytułu tabeli 34. „Jednostki samorządu odpowiedzialne za 

przygotowanie, wdrażanie i monitorowanie planów wykonawczych”. Obecny 

zapis może sugerować, iż WFOŚiGW jest jednostką samorządu.

system realizacji do uwzględnienia Zapis zostanie zmodyfikowany.

434 53.25 43854

Szymon Tumielewicz Zastępca 

Dyrektora Departament 

Zrównoważonego Rozwoju i 

Współpracy Międzynarodowej 

Ministerstwo Klimatu

wniosek

Odniesienie się do najważniejszych problemów rozpoczynającej się dekady: 

zmian klimatu i ekstremalnych warunków pogodowych, utraty różnorodności 

biologicznej oraz kryzysu wodnego.

diagnoza/SWOT do uwzględnienia Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie.

435 53.26 43854

Szymon Tumielewicz Zastępca 

Dyrektora Departament 

Zrównoważonego Rozwoju i 

Współpracy Międzynarodowej 

Ministerstwo Klimatu

wniosek

Wskazanie, jak strategia przyczynia się do realizacji celów zrównoważonego 

rozwoju (SDGs, Sustainable Development Goals), których perspektywa 

czasowa jest zbieżna z perspektywą strategii – 2030 rok.

ogólne do uwzględnienia

 Strategia będzie spójna z Agendą na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 

2030, uwzgledniać będzie również cele Europejskiego Zielonego Ładu. 

Szczegółowe zapisy zostaną sformułowane na dalszym etapie prac.                       

436 53.30 43854

Szymon Tumielewicz Zastępca 

Dyrektora Departament 

Zrównoważonego Rozwoju i 

Współpracy Międzynarodowej 

Ministerstwo Klimatu

wniosek

Zawarcie informacji o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko (lub jej braku) wraz z uzasadnieniem, w celu informacji dla 

społeczeństwa o wpływie realizacji postanowień Strategii na środowisko 

przyrodnicze.

ogólne do uwzględnienia

Treść wniosku zostanie uwzględniona w prognozie oddziaływania na 

środowisko sporządzanej do projektu Strategii oraz wymaganej ustawowo 

procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

437 53.33 43854

Szymon Tumielewicz Zastępca 

Dyrektora Departament 

Zrównoważonego Rozwoju i 

Współpracy Międzynarodowej 

Ministerstwo Klimatu

wniosek

Dołączenie hasła „system EMAS” wraz z poniższą definicją:

(EMAS – Eco Management and Audit Scheme) - wspólnotowy system 

zarządzania środowiskowego, którego wymagania określa rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 

2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie 

ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego 

rozporządzenie (WE) nr761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 

2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.).

ogólne nie uwzględniono
 Sformułowanie "system EMAS" nie jest użyte bezpośrednio w Strategii w 

związku z tym nie ma potrzeby wyjaśniania tego pojęcia w glosariuszu.

438 56.25 43854

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek

Utrzymanie w projekcie dokumentu zakresu interwencji odnoszącego się do 

poprawy jakości środowiska przyrodniczego, w tym założenia, iż dążenie do 

poprawy stanu środowiska jest celem, który powinien być uwzględniony przy 

realizacji wszystkich działań podejmowanych w ramach wdrażania Strategii. 

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w uszczegółowieniu kierunków działań i 

działań w obszarze Środowisko i energetyka.
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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 

Lp.
Nr 

wniosku 

Data wpływu 

wniosku
Wnioskodawca

Rodzaj 

pisma
Skrócona treść wniosku

Część Strategii, której

dotyczy wniosek

Sposób 

rozstrzygnięcia
Uszczegółowienie sposobu rozstrzygnięcia

439 56.26 43854

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek

Uzupełnienie zakresu interwencji o kwestie związane ze wzrostem 

efektywności gospodarki odpadami, zgodnie z ideą gospodarki o obiegu 

zamkniętym oraz edukacji społecznej w zakresie gospodarki cyrkularnej.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w celach i kierunkach działań w zakresie 

gospodarki odpadami.

440 56.28 43854

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek

Uwzględnienie kwestii związanych z popularyzowaniem proekologicznych 

postaw, w tym racjonalnego i oszczędnego korzystania z zasobów poprzez 

m.in. realizację działań edukacyjnych i promocyjnych nakierowanych na 

wzrost świadomości o zmianach klimatu i efektywności energetycznej. 

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie szerzenia 

świadomości ekologicznej.

441 56.29 43854

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek

Uzupełnienie zapisów dotyczących ochrony powietrza, mających na celu 

bardziej ambitne (ponad wymagane aktualnymi przepisami prawa) 

stymulowanie działań poszczególnych gmin, powiatów w zakresie 

modernizacji/ wymiany źródeł ogrzewania (jak również termomodernizacji).

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w zakresie działań służących poprawie 

jakości powietrza oraz szerzenia świadomości ekologicznej. 

442 56.30 43854

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek

Zwiększenie zakresu interwencji w projekcie dokumentu obejmującego 

adaptację do zmian klimatycznych. Najbardziej przejrzystym zapisem byłoby 

odniesienie do poszczególnych czynników klimatycznych wraz z propozycją 

działań oraz powiązaniem z obszarami tematycznymi i celami strategicznymi.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w celach i kierunkach działań dotyczących 

przystosowania do zmian klimatu.

443 56.31 43854

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek

Uwzględnienie przystosowania terenów zurbanizowanych (oprócz 

wymienionych już w dokumencie obszarów wiejskich) do zmian klimatu oraz 

uwzględnienie obszarów miejskich w zakresie przystosowania rolnictwa do 

zmian klimatu. Potrzebne jest prowadzenie działań zapobiegających i 

łagodzących skutki niedoborów wody, wzrostu temperatury, słabej jakości 

powietrza, nawalnych deszczy itp.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w celach i kierunkach działań dotyczących 

przystosowania do zmian klimatu.

444 56.32 43854

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek

W SRWM warto odnotować przyjęcie w dniu 4 lipca 2019 r. przez Radę m.st. 

Warszawy Strategii adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy do roku 

2030 z perspektywą do roku 2050.

diagnoza/SWOT nie uwzględniono Wniosek wykracza poza zakres Strategii. 

445 56.33 43854

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek

Uwzględnienie w projekcie dokumentu zakresu interwencji obejmującego 

zwiększenie liczby instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych na 

terenie województwa – sortownie oraz składowiska.

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono

Wniosek nie odpowiada zakresowi ustawowemu strategii. Strategia nie jest 

dokumentem decydującym o lokalizacji inwestycji w zakresie gospodarki 

odpadami. Wniosek do rozpatrzenia w Planie Gospodarki Odpadami. 

Podstawową zasadą w tej dziedzinie jest dążenie do ograniczenia (a nie 

zwiększenia) liczby instalacji do unieszkodliwiania odpadów. 
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Lp.
Nr 

wniosku 
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Uszczegółowienie sposobu rozstrzygnięcia

446 56.34 43854

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek
Uwzględnienie w projekcie dokumentu zakresu interwencji obejmującego 

rozbudowę sieci spalarni w skali województwa. 

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono

Wniosek nie odpowiada zakresowi ustawowemu strategii. Strategia nie jest 

dokumentem decydującym o lokalizacji inwestycji w zakresie gospodarki 

odpadami. Wniosek do rozpatrzenia w Planie Gospodarki Odpadami.

447 56.36 43854

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek

W projekcie dokumentu należy odnosić się do zanieczyszczeń powierzchni 

ziemi (na terenach zurbanizowanych i poprzemysłowych) a nie zawężać 

problem jedynie do gleby.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie ochrony 

powierzchni ziemi jako zapis ogólny.

448 56.37 43854

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek

W projekcie dokumentu należy uwzględnić cele UE w zakresie polityki 

klimatycznej – redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery oraz 

dochodzenie do neutralności klimatycznej w roku 2050.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie adaptacji 

do zmian klimatu.

449 56.54 43854

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek
Odtworzenie i rozbudowa systemów hydrologicznych, z uwzględnieniem 

maksymalnych możliwości retencji.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie 

racjonalnego gospodarowania wodami oraz przeciwdziałania deficytowi 

wodnemu.

450 56.55 43854

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek
Uwzględnienie konieczności lokalnego retencjonowania wody na terenach 

zurbanizowanych w miejscu wystąpienia opadu.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie 

racjonalnego gospodarowania wodami oraz przeciwdziałania deficytowi 

wodnemu.

451 56.56 43854

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek

Rozwój sieci kanalizacyjnej, ograniczenie zrzutu ścieków nieoczyszczonych 

do odbiorników oraz dążenie do poprawy jakości ścieków oczyszczonych 

(zapewnienie oczyszczania 100% ścieków wynikających z bytowania 

i prowadzenia działalności człowieka).

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działąń w zakresie 

zmniejszenia obciążenia środowiska powodowanego emisjami 

zanieczyszczeń do wód.

452 56.58 43854

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek

Uwzględnienie kwestii związanych z zagrożeniami klimatycznymi, w tym 

bezpieczeństwem żywnościowym, dostępem do wody pitnej, zapobieganiem 

wykluczeniu żywnościowemu.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w celach i kierunkach działań dotyczących 

przystosowania do zmian klimatu.
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Nr 
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453 57.7 43854
Tomasz Szuba Zastępca Wójta 

Gminy Stare Babice
wniosek

Ujęcie w projekcie aktualizowanej Strategii przedsięwzięcia: Dostosowanie 

Gminy Stare Babice do zmian klimatu - budowa sieci kanalizacji deszczowej i 

zbiorników retencyjnych do zagospodarowania wód opadowych.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony jako zapis ogólny w zakresie działań 

dotyczących przystosowania do zmian klimatu. Strategia nie przesądza o 

lokalizacji konkretnych inwestycji.

454 57.10 43854
Tomasz Szuba Zastępca Wójta 

Gminy Stare Babice
wniosek

Zmiana zapisu w Tabeli nr 26. kierunek działań nr 29. Przeciwdziałanie 

zagrożeniom naturalnym. Działanie 29.1. Zwiększenie poziomu ochrony 

przeciwpowodziowej i przeciwdziałanie osuwiskom - na "Zwiększenie 

poziomu ochrony przeciwpowodziowej, przeciwdziałanie osuwiskom i 

podtopieniom."

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie 

zwiększenia poziomu ochrony przeciwpowodziowej, przeciwdziałania 

osuwiskom i podtopieniom.

455 57.11 43854
Tomasz Szuba Zastępca Wójta 

Gminy Stare Babice
wniosek

Dodanie działania w Tabeli nr 26., kierunek działań nr 29. Przeciwdziałanie 

zagrożeniom naturalnym. 29.3. "Przystosowanie przestrzeni publicznej do 

zmian klimatu".

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w celach i kierunkach działań dotyczących 

przystosowania do zmian klimatu.

456 57.12 43854
Tomasz Szuba Zastępca Wójta 

Gminy Stare Babice
wniosek

Str. 79, "Balneologia – projekt oparty na potencjale przyrodniczym i 

kulturowym, w tym zasobach wód geotermalnych w rejonach: Rogóźna, 

Uniejowa, Poddębic i Skierniewic w województwie łódzkim oraz Gostynina i 

Mszczonowa w województwie mazowieckim" - zmienić zapis na: "Balneologia 

– projekt oparty na potencjale przyrodniczym i kulturowym, w tym zasobach 

wód geotermalnych w rejonach: Rogóźna, Uniejowa, Poddębic i Skierniewic w 

województwie łódzkim oraz Gostynina, Mszczonowa i Starych Babic w 

województwie mazowieckim"

współpraca do uwzględnienia

W Strategii podkreślone zostanie znaczenie współpracy Województwa 

Mazowieckiego z województwami sąsiadującymi w ramach prowadzonej 

polityki rozwoju. Konkretne zapisy powinny zostać sformułowane w 

dokumentach wdrożeniowych. 

457 58.1 43853

Stanisław Pytliński Zastępca 

Dyrektora Zespół Parków 

Krajobrazowych Województwa 

Łódzkiego

wniosek

Powiększenie obszaru Bolimowskiego Parku Krajobrazowego na terenie 

gminy Wiskitki i miasta Żyrardowa, zgodnie z postulatami mieszkańców, 

trzeciego sektora i Nadleśnictwa Radziwiłłów (mapa w załączeniu).

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono

 Wniosek nie odpowiada zakresowi ustawowemu Strategii. Strategia nie 

jest dokumentem przesądzającym o zmianach dotyczących istniejących w 

regionie terenów przyrodniczych objętych ochroną prawną.

458 58.5 43853

Stanisław Pytliński Zastępca 

Dyrektora Zespół Parków 

Krajobrazowych Województwa 

Łódzkiego

wniosek

Ochrona i udrożnienie istniejących korytarzy ekologicznych (poprzez 

wykluczenie zabudowy, grodzenia, przecinania infrastrukturą drogową i 

kolejową), jak też ich uwzględnienie w treści i na mapach SRWM.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony częściowo w kierunkach działań 

dotyczących przeciwdziałania fragmentacji przestrzeni przyrodniczej. 

Szczegółowe przesądzenia mogą mieć miejsce w dokumentach gminnych.
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Lp.
Nr 

wniosku 

Data wpływu 

wniosku
Wnioskodawca

Rodzaj 

pisma
Skrócona treść wniosku

Część Strategii, której

dotyczy wniosek

Sposób 

rozstrzygnięcia
Uszczegółowienie sposobu rozstrzygnięcia

459 58.6 43853

Stanisław Pytliński Zastępca 

Dyrektora Zespół Parków 

Krajobrazowych Województwa 

Łódzkiego

wniosek

Wyznaczenie nowych korytarzy ekologicznych pozwalających na migrację i 

wymianę genetyczną między populacjami zwierząt i roślin, jak też ich 

uwzględnienie w treści i na mapach SRWM.

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono  Wniosek nie odpowiada zakresowi ustawowemu Strategii.

460 58.7 43853

Stanisław Pytliński Zastępca 

Dyrektora Zespół Parków 

Krajobrazowych Województwa 

Łódzkiego

wniosek

Ochrona drzew i sadzenie nowych: śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, 

jak tez tworzących aleje, szpalery. W przypadku drzew wyjątkowych lub 

związanych z miejscową kulturą ochrona może odbywać się poprzez 

ustanawianie pomników przyrody.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie częściowo uwzględniony w kierunkach działań w 

zakresie ochrony obszarów cennych przyrodniczo. 

461 58.8 43853

Stanisław Pytliński Zastępca 

Dyrektora Zespół Parków 

Krajobrazowych Województwa 

Łódzkiego

wniosek
Zachowanie terenów podmokłych przez tworzenie użytków ekologicznych i 

przywracanie wartości przyrodniczych zdegradownym zbiornikom.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie 

zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zachowanie 

wysokich walorów środowiska.

462 58.9 43853

Stanisław Pytliński Zastępca 

Dyrektora Zespół Parków 

Krajobrazowych Województwa 

Łódzkiego

wniosek
Wprowadzenie zakazu zabudowy dolin rzecznych jako korytarzy migracyjnych 

i ostoi bioróżnorodności.

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono

 Wniosek nie odpowiada zakresowi ustawowemu Strategii, wykracza poza 

kompetencje samorządu województwa i powinien być skierowany do 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie.

463 60.3 43854 Urząd Gminy Pomiechówek wniosek

W SRWM 2030 powinno się wyraźniej zaakcentować konieczność budowy 

zbiorników retencyjnych nie tylko na Wiśle, Narwi i Bugu, ale również na 

dopływach tych rzek. Łagodzenie skutków suszy przy obecnych warunkach 

hydrotechnicznych powinno być priorytetem warunkującym trwały rozwój 

regionów położonych nad rzekami.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony jako zapis ogólny w kierunkach działań w 

zakresie racjonalnego gospodarowania wodami oraz przeciwdziałania 

deficytowi wodnemu.

464 63.1 43854
Jarosław Żaczek Burmistrz Gminy 

Ryki
wniosek Zakaz lokalizacji inwestycji uciążliwych w pasie stykającym się z gminą Ryki.

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono

 Wniosek nie odpowiada zakresowi ustawowemu Strategii. Wniosek 

dotyczy planowania miejscowego.

465 65.3 43854
Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy 

Dębe Wielkie
wniosek

Uzupełnienie SWOT (gospodarka) o szansę "rozwój nowoczesnych, 

ekologicznych technologii energetycznego zagospodarowania odpadów".
diagnoza/SWOT

do częsiowego 

uwzgldnienia

Konkretne zapisy dot. analizy SWOT zostaną sformułowane na dalszym 

etapie prac jako wynik przeprowadzonej diagnozy społeczno-gospodarczej 

województwa. Wniosek zostanie uwzględniony w części diagnostycznej 

Strategii.
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466 65.11 43854
Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy 

Dębe Wielkie
wniosek

Uzupełnienie SWOT (środowisko/energetyka) o mocną stronę "wysoki 

potencjał naukowy dla realizacji projektów badawczo-rozwojowych z zakresu 

ochrony środowiska i energetyki".

diagnoza/SWOT
do częściowego 

uwzględnienia

Konkretne zapisy dot. analizy SWOT zostaną sformułowane na dalszym 

etapie prac jako wynik przeprowadzonej diagnozy społeczno-gospodarczej 

województwa. 

467 65.13 43854
Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy 

Dębe Wielkie
wniosek

Uzupełnienie SWOT (środowisko/energetyka) o słabą stronę "niskie nakłady 

na rozbudowę nowej i poprawę istniejącej infrastruktury kanalizacji sanitarnej".
diagnoza/SWOT nie uwzględniono

Treść wniosku dotyczy zadań realizowanych przez samorząd gminny. Do 

rozpatrzenia w dokumentach na poziomie lokalnym.

468 65.14 43854
Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy 

Dębe Wielkie
wniosek

Uzupełnienie SWOT (środowisko/energetyka) o szansę "rozwój ekologicznych 

technologii energetycznego zagospodarowania odpadów".
diagnoza/SWOT

do częściowego 

uwzględnienia

Konkretne zapisy dot. analizy SWOT zostaną sformułowane na dalszym 

etapie prac jako wynik przeprowadzonej diagnozy społeczno-gospodarczej 

województwa. Wniosek zostanie uwzględniony w części diagnostycznej 

Strategii.

469 65.22 43854
Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy 

Dębe Wielkie
wniosek

Uzupełnienie SWOT (zbiorczego) o słabą stronę "niski poziom selektywnej 

zbiórki (…) trudności w zagospodarowaniu odpadów niebezpiecznych i 

odcieków ze zrekultywowanych składowisk odpadów komunalnych (…)".

diagnoza/SWOT
do częściowego 

uwzględnienia

Konkretne zapisy dot. analizy SWOT zostaną sformułowane na dalszym 

etapie prac jako wynik przeprowadzonej diagnozy społeczno-gospodarczej 

województwa.  Wniosek zostanie uwzględniony w części diagnostycznej 

Strategii.

470 65.23 43854
Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy 

Dębe Wielkie
wniosek

Uzupełnienie SWOT (zbiorczego) o słabą stronę "niski poziom 

energetycznego zagospodarowania odpadów".
diagnoza/SWOT

do częściowego 

uwzględnienia

Konkretne zapisy dot. analizy SWOT zostaną sformułowane na dalszym 

etapie prac jako wynik przeprowadzonej diagnozy społeczno-gospodarczej 

województwa.  Wniosek zostanie uwzględniony w części diagnostycznej 

Strategii.

471 65.26 43854
Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy 

Dębe Wielkie
wniosek

Uzupełnienie SWOT (zbiorczego) o zagrożenie "brak spójnej polityki 

gospodarowania odpadami".
diagnoza/SWOT nie uwzględniono

W dokumencie "Plan gospodarki odpadami dla województwa 

mazowieckiego" samorząd województwa określił swoją politykę w tej 

dziedzinie.

472 67.18 43854
Tomasz Kostyra Zastępca Wójta 

Gminy Wiązowna
wniosek

Dodanie w diagnozie informacji dotyczących gospodarki odpadami (rozdział 

2.5. Środowisko i energetyka): o problemach z gospodarowaniem odpadów, o 

kryzysie śmieciowym, o zróżnicowanych cenach odbioru odpadów, o 

wysokich cenach dla przedsiębiorstw odbierających odpady i przekazujących 

je na składowisko, o malejącej liczbie składowisk, o rosnących kosztach 

gospodarki odpadami.

diagnoza/SWOT do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie. Charakter i skala Strategii nie 

pozwala na uszczegółowienie przytoczonych zapisów. W diagnozie 

zostaną w sposób syntetyczny uwzględnione wnioskowane zagadnienia. 

473 67.19 43854
Tomasz Kostyra Zastępca Wójta 

Gminy Wiązowna
wniosek

W Rozdziale 2.5. Środowisko i energetyka, w Analizie SWOT - środowisko i 

energetyka: w części Słabe strony brakuje zapisu wskazującego, że obszary 

Natura 2000 to także zagrożenie związane z trudnościami w rozwoju terenów 

sąsiadujących z takimi obszarami.

diagnoza/SWOT nie uwzględniono
Wniosek jest niezgodny z polityką rozwoju kraju (i województwa) w 

zakresie europejskiej sieci Natura 2000.
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474 67.35 43854
Tomasz Kostyra Zastępca Wójta 

Gminy Wiązowna
wniosek

W Rozdziale 4.1. Cele i kierunki działań w wymiarze polityki regionalnej i 

terytorialnym, w Tabeli 21. Układ celów i kierunków działań Strategii rozwoju 

województwa mazowieckiego ramowe cele strategiczne, brakuje kierunku 

działań odnoszącego się do budowy sieci wodnokanalizacyjnych.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w Strategii w zakresie rozwoju sieci 

wodnej i kanalizacyjnej w obszarze Środowisko i energetyka.

475 68.15 43854 Urszula Ciężka Wójt Radziejowic informacja
Zbyt mała liczba instalacji gospodarki odpadami w regionie, zbyt mała 

konkurencyjność, brak możliwości zagospodarowania odpadów ostatecznych.
diagnoza/SWOT nie uwzględniono Informacja nie ma charakteru wniosku do aktualizacji SRWM.

476 68.16 43854 Urszula Ciężka Wójt Radziejowic informacja
Z uwagi na funkcję gminy Radziejowice - brak lokalizacji pod działalność 

związaną z gospodarką odpadami.
diagnoza/SWOT nie uwzględniono Informacja nie ma charakteru wniosku do aktualizacji SRWM.

477 71.8 43854
dr inż. Stanisław Kubeł Starosta 

Powiatu Ostrołęckiego
wniosek

Modernizacja infrastruktury w celu ograniczenia emisji gazów, pyłów oraz 

innych zanieczyszczeń do środowiska.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie ochrony 

powietrza oraz zmniejszenia obiążenia środowiska powodowanego emisją 

zanieczyszczeń do atmosfery.

478 71.9 43854
dr inż. Stanisław Kubeł Starosta 

Powiatu Ostrołęckiego
wniosek

Realizacja inwestycji, które przyczynią się do stabilizacji sytuacji 

hydrologicznej województwa, co w połączeniu z odpowiednim systemem 

małej retencji oraz przy spełnieniu odpowiednich warunków umożliwi 

zabezpieczenie przed niedoborami wody.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w zakresie racjonalnego gospodarowania 

wodami i przeciwdziałania deficytowi wodnemu.

479 81.2 43854

Sergiusz Kieruzel Dyrektor 

Państwowe Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie Krajowy Zarząd 

Gospodarki Wodnej

wniosek

Przeredagowanie zapisu (tabela 26, str. 60 podpunkt 27.3 "Osiągnięcie i 

utrzymanie dobrego stanu i potencjału ekologicznego wód i związanych z nimi 

ekosystemów"). Uzupełnienie działania pozwalające na całościowe i 

kompleksowe ujęcie stanu wód powierzchniowych i podziemnych. Stan wód 

powierzchniowych ocenia sie uwzględniając wyniki klasyfikacji 

stanu/potencjału ekologicznego i wyniki klasyfikacji stanu chemicznego, 

natomiast w przypadku wód podziemnych - wyniki klasyfikacji stanu 

ilościowego i stanu chemicznego. W obecnym ujęciu działanie będzie 

ograniczało się tylko do zapewnienia poprawy i ochrony stanu i potencjału 

ekologicznego wód powierzchniowych.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w działaniach dotyczących poprawy 

jakości wód.

480 81.3 43854

Sergiusz Kieruzel Dyrektor 

Państwowe Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie Krajowy Zarząd 

Gospodarki Wodnej

wniosek

Usunięcie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w 

Warszawie jako jednostki samorządu odpowiedzialne za przygotowanie, 

wdrażanie i monitorowanie planów wykonawczych, w obszarze działania: 

środowisko i energetyka (str. 84, tabela 34). Jednostka została zlikwidowana 

na mocy Ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r.

system realizacji do uwzględnienia Wniosek zostanie uwzględniony w systemie realizacji Strategii.

481 81.4 43854

Sergiusz Kieruzel Dyrektor 

Państwowe Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie Krajowy Zarząd 

Gospodarki Wodnej

informacja

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły ustala cele 

środowiskowe wód powierzchniowych i podziemnych znajdujących się na 

obszarze województwa mazowieckiego oraz wskazuje działania służące ich 

osiągnięciu. W I kw. 2020 r. rozpoczną się prace nad II aktualizacją ww. 

planu, a jego ostateczna wersja zostanie przyjęta w drodze rozporządzenia w 

grudniu 2021 r. Przewiduje się, że projekt planu będzie już dostępny w IV kw. 

2020 r. (wersja do konsultacji społecznych). W związku z powyższym, przy 

aktualizacji SRWM 2030 proponuje się uwzględnić cele zawarte w drugiej 

aktualizacji Planu gospodarowania wodami.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Syntetyczna informacja o przedmiotowym dokumencie zostanie 

zamieszczona w części diagnostycznej Strategii. Wniosek uwzględniony 

zostanie również w kierunkach działań i działaniach dotyczących 

gospodarki wodnej.
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482 85.2 43854
Łukasz Kulik

Prezydent Miasta Ostrołęki
wniosek Wsparcie dla zadań związanych z termiczną obróbką odpadów.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w zakresie porządkowania i tworzenia 

spójnego systemu gospodarki odpadami.

483 86.14 43854
Artur Borkowski Burmistrz Miasta i 

Gminy Serock
wniosek

Rozwój sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na obszarach podlegających 

urbanizacji.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań i działaniach 

obejmujących rozbudowę i modernizację infrastruktury wodno-

kanalizacyjnej. 

484 86.19 43854
Artur Borkowski Burmistrz Miasta i 

Gminy Serock
wniosek

Wspieranie rozwiązań służących ochronie wód, np. wspierających budowę 

przydomowych oczyszczalni ścieków.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań dotyczących 

zmniejszenia obciążenia środowiska powodowanego emisjami 

zanieczyszczeń do wód.

485 86.21 43854
Artur Borkowski Burmistrz Miasta i 

Gminy Serock
wniosek Wspieranie rozwiązań służących usuwaniu azbestu.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań dotyczących 

gospodarki odpadami.

486 86.22 43854
Artur Borkowski Burmistrz Miasta i 

Gminy Serock
wniosek

Uwzględnienie konieczności wypracowania i wspierania działań 

ograniczających zanieczyszczenie wód związkami azotu.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań dotyczących ochrony 

wód.

487 86.23 43854
Artur Borkowski Burmistrz Miasta i 

Gminy Serock
wniosek

Uwzględnienie konieczności wypracowania i wspierania działań 

ukierunkowanych na rozwój zakładów gospodarowania odpadami 

komunalnymi, w tym odpadami segregowanymi.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań i działaniach 

dotyczących gospodarki odpadami.

488 86.24 43854
Artur Borkowski Burmistrz Miasta i 

Gminy Serock
wniosek

Uwzględnienie konieczności wypracowania i wspierania działań 

ukierunkowanych na powstawanie lokalnych rozproszonych zakładów 

zapewniających recykling bioodpadów.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań i działaniach w 

zakresie gospodarki odpadami.
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489 86.25 43854
Artur Borkowski Burmistrz Miasta i 

Gminy Serock
wniosek

Uwzględnienie konieczności wypracowania i wspierania działań 

ukierunkowanych na zwiększenie retencji poprzez retencję wody opadowej i 

rozwój obiektów małej retencji.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań i działaniach 

dotyczących gospodarki wodnej.

490 92.2 43854
Tomasz Matuszewski Zastępca 

Dyrektora WORD Warszawa
wniosek

Troska o utrzymanie walorów obszaru ekologicznie czystego, w 

szczególności poprzez 1) wymianę pieców C.O. na ekologiczne.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony jako zapis ogólny w kierunkach działań 

dotyczących zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz 

poprawy efektywności energetycznej .

491 92.3 43854
Tomasz Matuszewski Zastępca 

Dyrektora WORD Warszawa
wniosek

Troska o utrzymanie walorów obszaru ekologicznie czystego, w 

szczególności poprzez: 2) wymiana źródeł światła na źródła z zastosowaniem 

technologii LED.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony jako zapis ogólny w kierunkach działań 

dotyczących zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz 

zachowania wysokich walorów środowiska.

492 92.4 43854
Tomasz Matuszewski Zastępca 

Dyrektora WORD Warszawa
wniosek

Troska o utrzymanie walorów obszaru ekologicznie czystego, w 

szczególności poprzez: 3) monitoring zachowań mieszkańców w zakresie 

sposobów zasilania ww. pieców.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony jako zapis ogólny w kierunkach działań 

dotyczących zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz 

zachowania wysokich walorów środowiska.

493 92.5 43854
Tomasz Matuszewski Zastępca 

Dyrektora WORD Warszawa
wniosek

Troska o utrzymanie walorów obszaru ekologicznie czystego, w 

szczególności poprzez: 4) stosowanie na nawierzchniach dróg materiałów o 

obniżonej hałaśliwości, wykorzystywanie trwałych środków uspokojenia ruchu, 

w tym np. wyniesienie powierzchni skrzyżowań czy przejść dla pieszych, 

lokalne zwężenia jezdni wymuszające zmniejszanie prędkości, koordynacja 

sygnalizacji świetlnej, mająca na celu upłynnienie ruchu, czyli powstanie tzw. 

„zielonej fali”, budowę obwodnic miast.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony jako zapis ogólny w kierunkach działań 

dotyczących  zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz 

zachowania wysokich walorów środowiska.

494 92.6 43854
Tomasz Matuszewski Zastępca 

Dyrektora WORD Warszawa
wniosek

Troska o utrzymanie walorów obszaru ekologicznie czystego, w 

szczególności poprzez: 5) monitoring stanu technicznego pojazdów w 

aspekcie emisji szkodliwych substancji.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony jako zapis ogólny w kierunkach działań 

dotyczących poprawy jakości środowiska i zapewnienia trwałego i 

zrównoważonego rozwoju oraz zachowania wysokich walorów środowiska.

495 94.1 43854

dr inż. Robert Wł. Bauer

Dyrektor

Instytutu Geodezji i Kartografii

wniosek
Dodanie do Tabeli 8 punktu 27.9. „Prowadzenie monitoringu wpływu zmian 

urbanizacyjno-industrialnych na środowisko naturalne” (str. 14).

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony jako zapis ogólny w kierunkach działań 

dotyczących zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju przy 

zachowaniu wysokich walorów środowiska.
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496 94.2 43855

dr inż. Robert Wł. Bauer

Dyrektor

Instytutu Geodezji i Kartografii

wniosek

Uzupełnienie rozdziału „Kierunki działań – uszczegółowienie” w temacie 

„Środowisko i energetyka” (str. 20). Prowadzić należy systematyczny 

monitoring wód powierzchniowych i podziemnych, jakości powietrza, 

zanieczyszczenia hałasem oraz natężeń pól elektromagnetycznych. Należy 

również prowadzić monitoring wpływu zrealizowanych inwestycji na 

środowisko naturalne, w szczególności w zakresie monitorowania odkształceń 

powierzchni terenu w skali lokalnej i regionalnej. Na obszarach szczególnie 

narażonych na zanieczyszczenia ważne jest prowadzenie działań 

naprawczych, w tym mających na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń 

komunikacyjnych (w tym pyłu zawieszonego i hałasu), przywrócenie 

wymaganych standardów jakości wód oraz renaturalizację siedlisk. Na 

obszarach chronionych dodatkowo należy wdrażać plany ochrony, plany 

zadań ochronnych i programy rolno-środowiskowe.Równocześnie wdrażane 

powinny być rozwiązania minimalizujące presję na środowisko, w tym poprzez 

porządkowanie gospodarki ściekowej oraz kształtowanie struktur 

przestrzennych minimalizujących zapotrzebowanie na energię i 

zmniejszających emisję gazów cieplarnianych. Ilość powstających odpadów 

należy ograniczyć, a te, które powstają, powinny być poddawane selektywnej 

zbiórce, odzyskowi, wykorzystaniu energetycznemu i unieszkodliwianiu. Z 

drugiej strony, potrzebne są działania w zakresie podniesienia świadomości 

ekologicznej mieszkańców, m.in. poprzez współpracę z organizacjami 

pozarządowymi.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań dotyczących 

poprawy jakości środowiska oraz zapewnienia trwałego i zrównoważonego 

rozwoju przy zachowaniu wysokich walorów środowiska jako zapis ogólny.

497 94.4 43857

dr inż. Robert Wł. Bauer

Dyrektor

Instytutu Geodezji i Kartografii

wniosek

Określenie rzeczywistej powierzchni terenów zadrzewionych (lasy i 

zadrzewienia śródpolne) oraz monitorowanie kondycji drzewostanów w 

kontekście zmian klimatu.

diagnoza/SWOT do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie oraz kierunkach działań 

dotyczących zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju przy 

zachowaniu wysokich walorów środowiska. Wniosek zostanie 

uwzględniony w zakresie monitorowania stanu środowiska w aspekcie 

zmian klimatu.

498 94.5 43858

dr inż. Robert Wł. Bauer

Dyrektor

Instytutu Geodezji i Kartografii

wniosek Przeciwdziałanie deficytowi wodnemu.
cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie 

racjonalnego gospodarowania wodami, przeciwdziałania i łagodzenia 

skutków suszy oraz przeciwdziałania deficytowi wodnemu.

499 94.6 43859

dr inż. Robert Wł. Bauer

Dyrektor

Instytutu Geodezji i Kartografii

wniosek Przystosowanie rolnictwa do zmian klimatu.
cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w zapisach kierunków działań w obszarze 

Środowisko i energetyka.

500 98.13 43854
Jan Krzysztof Ardanowski

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
wniosek

Objęcie diagnozą jakości środowiska na obszarach wiejskich (ciągłość 

zielonej infrastruktury, główne źródła zanieczyszczeń powietrza), 

wykorzystanie OZE (w tym również potencjał i główne potrzeby inwestycyjne) 

i racjonalne wykorzystanie wody (stan urządzeń wodnych na terenie 

województwa, niezbędne inwestycje, wpływ suszy na jakość życia i rozwój 

gospodarczy województwa, możliwości w zakresie retencjonowania i 

oszczędności wody na poziomie gospodarstw domowych – w tym rolnych), 

m.in. w kwestii zróżnicowań na poziomie gmin lub powiatów.

diagnoza/SWOT do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w części diagnostycznej Strategii oraz 

kierunkach działań dotyczących zapewnienia trwałego i zrównoważonego 

rozwoju oraz zachowania wysokich walorów środowiska.
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501 98.14 43854
Jan Krzysztof Ardanowski

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
wniosek

Objęcie diagnozą roli obszarów wiejskich i rolnictwa w kształtowaniu jakości 

środowiska i klimatu w województwie, w tym w szczególności jakości 

powietrza (korytarze napowietrzające dla aglomeracji), bioróżnorodności i 

jakości wód, m.in. w kwestii zróżnicowań na poziomie gmin lub powiatów.

diagnoza/SWOT do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie oraz kierunkach działań 

dotyczących zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz 

zachowania wysokich walorów środowiska.

502 99.2 43857

Marek Roman Dyrektor 

Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych w Warszawie

wniosek
Uwzględnienie potrzeby zwiększenia retencji wody, w szczególności poprzez 

małą retencję, ze względu na problem suszy.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie 

racjonalnego gospodarowania wodami, przeciwdziałania i łagodzenia 

skutków suszy oraz przeciwdziałania deficytowi wodnemu.

503 99.3 43857

Marek Roman Dyrektor 

Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych w Warszawie

wniosek

Uwzględnienie kierunku działań służącego stworzeniu mechanizmów 

zachęcających do magazynowania i wykorzystywania wody opadowej, m.in. w 

gospodarce rolnej, ze względu na problem suszy.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie 

racjonalnego gospodarowania wodami, przeciwdziałania i łagodzenia 

skutków suszy oraz przeciwdziałania deficytowi wodnemu.

504 100.2 43854
Piotr Galiński Zastępca Burmistrza 

Grodziska Mazowieckiego
wniosek

Uwzględnienie działań służących zatrzymaniu wód w środowisku bez 

powodowania zalewów, w tym renaturailzacja rzek oraz realizacja zbiorników 

retencyjno-rekreacyjnych. Stworzenie systemu gospodarowania wodami w 

powiązaniu z innymi powiatami w zlewniach wód.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie 

racjonalnego gospodarowania wodami, przeciwdziałania i łagodzenia 

skutków suszy oraz przeciwdziałania deficytowi wodnemu.

505 102.1 43859
Piotr Galiński Zastępca Burmistrza 

Grodziska Mazowieckiego
wniosek

W kierunkach działań "27. Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju 

oraz zachowanie wysokich walorów środowiska" zamieszczenie dodatkowego 

działania: Zwiększenie powierzchni terenów zieleni (terenów rekreacyjnych) w 

miastach i wokół nich oraz rewitalizacja istniejących.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony jako zapis ogólny w kierunkach działań 

dotyczących zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz 

zachowania wysokich walorów środowiska.

506 102.2 43859
Piotr Galiński Zastępca Burmistrza 

Grodziska Mazowieckiego
wniosek

W kierunkach działań "27. Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju 

oraz zachowanie wysokich walorów środowiska" zamieszczenie dodatkowego 

działania: Poprawa jakości powietrza poprzez nasadzenia zieleni izolacyjnej o 

właściwościach fitoremediacyjnych w pasach drogowych.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony jako zapis ogólny w kierunkach działań 

dotyczących poprawy jakości powietrza. 

507 102.3 43859
Piotr Galiński Zastępca Burmistrza 

Grodziska Mazowieckiego
wniosek

W kierunkach działań "27. Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju 

oraz zachowanie wysokich walorów środowiska" zamieszczenie dodatkowego 

działania: Tworzenie korytarzy ekologicznych w miastach wzdłuż cieków 

wodnych.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony jako zapis ogólny w kierunkach działań 

dotyczących zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz 

zachowanie wysokich walorów środowiska.

508 108.1 43880
Zbigniew Sadowski Wójt Gminy 

Raciąż
wniosek

Uwzględniebie inwestycji o znaczeniu regionalnym pn.: Zbiornik wodny 

"Kraszewo" na rzece Raciążnicy.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie 

racjonalnego gospodarowania wodami oraz przeciwdziałania deficytowi 

wodnemu. Strategia nie przesądza o lokalizacji konkretnych inwestycji.
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509 109.15 43903
Centralny Port Komunikacyjny Sp. 

z o.o. 
wniosek

Realizacja CPK będzie związana z ograniczeniami środowiskowymi – m.in. 

negatywnym oddziaływaniem związanym z hałasem lotniczym. Zaplanowanie 

zagospodarowania otoczenia lotniska może pozwolić na zminimalizowanie 

negatywnych efektów oddziaływania CPK i optymalizację wykorzystania 

terenu w rejonie Portu.

diagnoza/SWOT
do częściowego 

uwzględnienia

Wpływ działań planowanych na obszarze województwa mazowieckiego 

ujętych w Strategii będzie określać prognoza oddziaływania na środowisko.

ochrona zdrowia i pomoc społeczna

510 13.1 16.01.2020

Departament Zdrowia i Polityki 

Społecznej

Urząd Marszałkowski 

Województwa Mazowieckiego w 

Warszawie

wniosek

Wniosek o wsparcie przedsięwzięć w zakresie geriatrii, rehabilitacji, usług 

opiekuńczo-leczniczych i paliatywno-hospicyjnych w związku ze 

zwiększającym się zapotrzebowaniem na usługi medyczne głównie wśród 

osób w podeszłym wieku.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym 

podnoszenia standardów funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz 

zmniejszenia różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych.

511 13.2 16.01.2020

Departament Zdrowia i Polityki 

Społecznej

Urząd Marszałkowski 

Województwa Mazowieckiego w 

Warszawie

informacja

Uwzględnienie tendencji wzrostowej w zakresie potrzeb dotyczących 

rehabilitacji dla schorzeń: krążenia, oddechowych, kostno-stawowo-

mięśniowych oraz chorób onkologicznych i zaburzeń psychicznych.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym 

podnoszenia standardów funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz 

zmniejszenia różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych.

512 13.3 16.01.2020

Departament Zdrowia i Polityki 

Społecznej

Urząd Marszałkowski 

Województwa Mazowieckiego w 

Warszawie

informacja

Uwzględnienie danych epidemiologicznych wskazujących, że choroby 

cywilizacyjne stanowią główną przyczynę absencji chorobowej oraz 

przedwczesnych zgonów. Należą do nich m.in. otyłość, cukrzyca, schorzenia 

kręgosłupa, udary. Choroby te są istotnym problemem zdrowotnym z uwagi 

na ryzyko powikłań prowadzących do niepełnosprawności i wykluczenia 

społecznego. 

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym 

podnoszenia standardów funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz 

zmniejszenia różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych.

513 13.4 16.01.2020

Departament Zdrowia i Polityki 

Społecznej

Urząd Marszałkowski 

Województwa Mazowieckiego w 

Warszawie

wniosek

Uwzględnienie poprawy jakości życia poprzez zwiększenie dostępu do 

różnych rodzajów rehabilitacji, m.in.: kardiologicznej, neurologicznej, 

ogólnoustrojowej, ortopedycznej, psychiatrycznej, na oddziałach 

stacjonarnych w warunkach ambulatoryjnych.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym 

podnoszenia standardów funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz 

zmniejszenia różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych.

514 13.5 16.01.2020

Departament Zdrowia i Polityki 

Społecznej

Urząd Marszałkowski 

Województwa Mazowieckiego w 

Warszawie

wniosek

Uwzględnienie wzrostu zapotrzebowania społeczeństwa na różne formy 

opieki długoterminowej, jak również zapewnienie tejże opieki i odpowiedniej 

pomocy społecznej - szczególnie dla osób w podeszłym wieku również po 

zakończeniu leczenia szpitalnego.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym 

podnoszenia standardów funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz 

zmniejszenia różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych 

515 13.6 16.01.2020

Departament Zdrowia i Polityki 

Społecznej

Urząd Marszałkowski 

Województwa Mazowieckiego w 

Warszawie

informacja

Wniosek o uwzględnienie informacji dotyczącej niewystarczającej liczby 

miejsc w zakładach opiekuńczo-leczniczych w stosunku do potrzeb, 

ograniczonej możliwości leczenia w miejscu zamieszkania oraz 

niewystarczającej opiece socjalnej.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym 

podnoszenia standardów funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz 

zmniejszenia różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych
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516 13.7 16.01.2020

Departament Zdrowia i Polityki 

Społecznej

Urząd Marszałkowski 

Województwa Mazowieckiego w 

Warszawie

wniosek

 Uwzględnienie działań wzmacniających kształtowanie postaw zdrowotnych, 

zwiększających dostępność do programów zdrowotnych (profilaktycznych, 

rehabilitacyjnych) w celu zmniejszenia zachorowalności i umieralności w 

szczególności z powodu chorób cywilizacyjnych.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym 

podnoszenia standardów funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz 

zmniejszenia różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych.

517 13.8 16.01.2020

Departament Zdrowia i Polityki 

Społecznej

Urząd Marszałkowski 

Województwa Mazowieckiego w 

Warszawie

wniosek
Ujęcie w SRWM wspierania rozwoju deinstytucjonalizacji oraz usług 

pielęgnacyjnych i opiekuńczych.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań dotyczących 

podnoszenia standardów funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz 

zmniejszenia różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych 

oraz włączenia i integracji społecznej.

518 13.9 16.01.2020

Departament Zdrowia i Polityki 

Społecznej

Urząd Marszałkowski 

Województwa Mazowieckiego w 

Warszawie

wniosek
Uwzględnienie poprawy dostępności do świadczeń medycznych poprzez 

rozwój telemedycyny oraz rozwój usług w zakresie e-zdrowia.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym 

podnoszenia standardów funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz 

zmniejszenia różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych.

519 13.10 16.01.2020

Departament Zdrowia i Polityki 

Społecznej

Urząd Marszałkowski 

Województwa Mazowieckiego w 

Warszawie

informacja Aktualizacja nazwy Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej. system realizacji do uwzględnienia Nazwa zostanie zaktualizowana.

520 13.11 16.01.2020

Departament Zdrowia i Polityki 

Społecznej

Urząd Marszałkowski 

Województwa Mazowieckiego w 

Warszawie

informacja
Usunięcie Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej z grupy roboczej w 

obszarze działań gospodarka.
system realizacji do uwzględnienia Zapis zostanie usunięty.

521 20.17 20.01.2020
Łukasz Kulik

Prezydent Miasta Ostrołęki
wniosek

Uwzględnienie wsparcia i rozwoju infrastruktury społecznej w zakresie: 

rozwoju specjalistycznej infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym 

podnoszenia standardów funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz 

zmniejszenia różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych.

522 35.3 23.01.2020
Jerzy Rakowski Starosta Powiatu 

Mławskiego
wniosek

Uwzględnienie w dziedzinie infrastruktura i usługi społeczne zadań 

związanych z interwencją kryzysową, na rzecz osób i rodzin będących w 

stanie kryzysu psychologicznego oraz specjalistycznym poradnictwem tj. 

szybki dostęp do profesjonalnej pomocy psychologów, psychoterapeutów, 

terapeutów.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań dotyczących rozwoju 

kapitału ludzkiego i społecznego oraz włączenia i integracji społecznej.
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Lp.
Nr 

wniosku 

Data wpływu 

wniosku
Wnioskodawca

Rodzaj 

pisma
Skrócona treść wniosku

Część Strategii, której

dotyczy wniosek

Sposób 

rozstrzygnięcia
Uszczegółowienie sposobu rozstrzygnięcia

523 35.4 23.01.2020
Jerzy Rakowski Starosta Powiatu 

Mławskiego
wniosek

Uwzględnienie w dziedzinie Profilaktyka i ochrona zdrowia zmian w strukturze 

pomocy dzieciom i młodzieży poprzez rozwój opieki psychiatrycznej i 

psychologicznej nad dziećmi i młodzieżą.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań dotyczących rozwoju 

kapitału ludzkiego i społecznego, podnoszenia standardów funkcjonowania 

infrastruktury społecznej oraz zmniejszenia różnic w dostępie do świadczeń 

zdrowotnych i opiekuńczych, a także włączenia i integracji społecznej.

524 35.6 23.01.2020
Jerzy Rakowski Starosta Powiatu 

Mławskiego
wniosek

Uszczegółowienie kierunku działań "Społeczeństwo" - stwarzanie warunków 

społecznej integracji osób niepełnosprawnych przez sport. 

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań dotyczących 

podnoszenia standardów funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz 

zmniejszenia różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych 

oraz włączenia i integracji społecznej.

525 38.1 23.01.2020
Andrzej Nowakowski Prezydent 

Miasta Płocka
wniosek

Uwzględnienie zapisów "Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka 

do 2030 roku" - Poprawa stanu zdrowia mieszkańców i jakości opieki 

zdrowotnej.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym 

podnoszenia standardów funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz 

zmniejszenia różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych.

526 38.2 23.01.2020
Andrzej Nowakowski Prezydent 

Miasta Płocka
wniosek

Uwzględnienie zapisów "Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka 

do 2030 roku" - Rozwój świadomości prozdrowotnej i upowszechnianie 

zdrowego stylu życia.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym 

podnoszenia standardów funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz 

zmniejszenia różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych.

527 39.12 24.01.2020

Tomasz Janusz Zastępca 

Dyrektora Departamentu Inwestycji 

i Rozwoju Urząd Marszałkowski 

Województwa Świętokrzyskiego

wniosek

 Uwzględnienie wspólnej płaszczyzny współpracy w zakresie zahamowania 

wzrostu umieralności mieszkańców obu regionów z powodu chorób 

cywilizacyjnych, m.in. nowotworowych – istnieje ciągła i pilna potrzeba dalszej 

współpracy medycznej w dziedzinie onkologii poprzez rozbudowę 

wysokospecjalistycznej infrastruktury medycznej, kształcenie większej liczby 

wyspecjalizowanej kadry medycznej, zwiększenie nakładów na badania i 

rozwój w tej dziedzinie oraz wyposażenie szpitali w odpowiedni sprzęt 

medyczny, a także podjęcie działań edukacyjnych i badawczo – rozwojowych 

dla zwiększenia skuteczności walki z chorobami cywilizacyjnymi, w tym 

nowotworowymi.

współpraca do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w zapisach dotyczących współpracy 

międzyregionalnej. W SRWM podkreślone zostanie znaczenie płaszczyzny 

współpracy Województwa Mazowieckiego z województwami sąsiadującymi 

w zakresie usług publicznych.

528 39.39 24.01.2020

Tomasz Janusz Zastępca 

Dyrektora Departamentu Inwestycji 

i Rozwoju Urząd Marszałkowski 

Województwa Świętokrzyskiego

wniosek
Uwzględnienie wspólnej płaszczyzny współpracy w zakresie dalszego 

wspierania rodzin wielodzietnych i osób niesamodzielnych.
współpraca do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w zapisach dotyczących współpracy 

międzyregionalnej. W SRWM podkreślone zostanie znaczenie płaszczyzny 

współpracy Województwa Mazowieckiego z województwami sąsiadującymi 

w zakresie usług publicznych.
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Lp.
Nr 

wniosku 

Data wpływu 

wniosku
Wnioskodawca

Rodzaj 

pisma
Skrócona treść wniosku

Część Strategii, której

dotyczy wniosek

Sposób 

rozstrzygnięcia
Uszczegółowienie sposobu rozstrzygnięcia

529 39.40 24.01.2020

Tomasz Janusz Zastępca 

Dyrektora Departamentu Inwestycji 

i Rozwoju Urząd Marszałkowski 

Województwa Świętokrzyskiego

wniosek

Uwzględnienie wspólnej płaszczyzny współpracy w zakresie poprawy i 

zagwarantowania lepszej sytuacji osób chorych, tj. lepszego dostępu do 

skutecznego i bezpiecznego leczenia onkologicznego.

współpraca do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w zapisach dotyczących współpracy 

międzyregionalnej. W SRWM podkreślone zostanie znaczenie płaszczyzny 

współpracy Województwa Mazowieckiego z województwami sąsiadującymi 

w zakresie usług publicznych.

530 44.30 23.01.2020
Maciej Śliwerski

Wójt Gminy Jaktorów
wniosek

Uwzględnienie w zakresie usług społecznych kontynuacji rozwoju usług 

społecznych, w tym opieki senioralnej ze względu na niekorzystną sytuację 

demograficzną i sytuację w służbie zdrowia 

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań dotyczących 

podnoszenia standardów funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz 

zmniejszenia różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych 

oraz włączenia i integracji społecznej. 

531 55.1 24.01.2020

Krzysztof Zając Wiceprezes 

Zarządu Dyrektor ds. 

Eksploatacyjno-Administracyjnych 

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny 

Sp. z o.o.

wniosek Uwzględnienie remontu i przebudowy Mazowieckiego Szpitala 

Specjalistycznego w Radomiu stosownie do wymogów ppoż.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym 

podnoszenia standardów funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz 

zmniejszenia różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych i 

opiekuńczych.Strategia nie przesądza o realizacji konkretnych inwestycji.

532 55.2 24.01.2020

Krzysztof Zając Wiceprezes 

Zarządu Dyrektor ds. 

Eksploatacyjno-Administracyjnych 

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny 

Sp. z o.o.

wniosek

Uwzględnienie naprawy dróg i chodników wewnętrznych oraz wybudowanie 

nowych dodatkowych dróg pożarowych Mazowieckiego Szpitala 

Specjalistycznego w Radomiu.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym 

podnoszenia standardów funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz 

zmniejszenia różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych. 

Strategia nie przesądza o realizacji konkretnych inwestycji.

533 55.3 24.01.2020

Krzysztof Zając Wiceprezes 

Zarządu Dyrektor ds. 

Eksploatacyjno-Administracyjnych 

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny 

Sp. z o.o.

wniosek

Uwzględnienie przebudowy wolnostojącego i gospodarczego budynku na 

potrzeby Zespołu Rehabilitacji Dziennej dla dzieci oraz części 

administarcyjnej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym 

podnoszenia standardów funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz 

zmniejszenia różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych. 

Strategia nie przesądza o realizacji konkretnych inwestycji.

534 55.4 24.01.2020

Krzysztof Zając Wiceprezes 

Zarządu Dyrektor ds. 

Eksploatacyjno-Administracyjnych 

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny 

Sp. z o.o.

wniosek
Uwzględnienie modernizacji centralnej sterylizatorni Mazowieckiego Szpitala 

Specjalistycznego w Radomiu.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym 

podnoszenia standardów funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz 

zmniejszenia różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych. 

Strategia nie przesądza o realizacji konkretnych inwestycji.

535 55.5 24.01.2020

Krzysztof Zając Wiceprezes 

Zarządu Dyrektor ds. 

Eksploatacyjno-Administracyjnych 

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny 

Sp. z o.o.

wniosek
Uwzględnienie budowy nowego budynku dla SOR Mazowieckiego Szpitala 

Specjalistycznego w Radomiu.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym 

podnoszenia standardów funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz 

zmniejszenia różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych. 

Strategia nie przesądza o realizacji konkretnych inwestycji.

536 55.6 24.01.2020

Krzysztof Zając Wiceprezes 

Zarządu Dyrektor ds. 

Eksploatacyjno-Administracyjnych 

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny 

Sp. z o.o.

wniosek
Uwzględnienie poprawy dostępności do świadczeń dla osób otyłych - 

operacje bariatryczne Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym 

podnoszenia standardów funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz 

zmniejszenia różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych. 

Strategia nie przesądza o realizacji konkretnych inwestycji.

537 55.7 24.01.2020

Krzysztof Zając Wiceprezes 

Zarządu Dyrektor ds. 

Eksploatacyjno-Administracyjnych 

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny 

Sp. z o.o.

wniosek
Uwzględnienie utworzenia specjalistycznego ośrodka udarowego 

Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym 

podnoszenia standardów funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz 

zmniejszenia różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych. 

Strategia nie przesądza o realizacji konkretnych inwestycji.
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Nr 

wniosku 
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Sposób 
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Uszczegółowienie sposobu rozstrzygnięcia

538 59.5 24.01.2020
Waldemar Trelka Starosta 

Radomski
wniosek

Dot. głównych kierunków działań dla OSI (w szczególności radomskiego) - w 

zaktualizowanej SRWM należy ująć kwestię poprawy jakości i dostępności 

usług publicznych, zwłaszcza że charakterystyka specyfiki obszaru 

radomskiego identyfikuje deficyt w postaci słabego dostępu do usług 

publicznych (SRWM 2030, s. 75).

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym 

podnoszenia standardów funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz 

zmniejszenia różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych.

539 59.6 24.01.2020
Waldemar Trelka Starosta 

Radomski
wniosek

Dot. głównych kierunków działań dla OSI (w szczególności radomskiego) - 

ujęcie w zaktualizowanej SRWM 2030 problemu powiatowych szpitali (deficyt 

personelu, zły stan bazy lokalowej oraz wyposażenia w sprzęt i urządzenia 

medyczne, które nie odpowiadają wymaganym standardom).

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym 

podnoszenia standardów funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz 

zmniejszenia różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych.

540 62.2 28.01.2020

Alina Niewiadomska Prezes 

Krajowej Rady Diagnostów 

Laboratoryjnych

wniosek
Rozwój instytucji związanych z opieką długoterminową, geriatrią, ale również 

z profilaktyką chorób cywilizacyjnych.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym 

podnoszenia standardów funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz 

zmniejszenia różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych.

541 67.14 24.01.2020
Tomasz Kostyra Zastępca Wójta 

Gminy Wiązowna
wniosek

Dopisanie w Rozdziale 2.4. Społeczeństwo, w Analizie SWOT- 

społeczeństwo: w części Słabe strony punktu o nierównomiernym dostępie 

mieszkańców województwa do szpitali.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym 

podnoszenia standardów funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz 

zmniejszenia różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych.

542 67.15 24.01.2020
Tomasz Kostyra Zastępca Wójta 

Gminy Wiązowna
wniosek

Dopisanie w Rozdziale 2.4. Społeczeństwo, w Analizie SWOT- 

społeczeństwo: w części Słabe strony - punktu o niezadowalającej jakości 

obsługi w placówkach zdrowotnych.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym 

podnoszenia standardów funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz 

zmniejszenia różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych.

543 67.57 24.01.2020
Tomasz Kostyra Zastępca Wójta 

Gminy Wiązowna
informacja

Uwzględnienie w Rozdziale 2.4. informacji o funkcjonowaniu Domów 

Dziennych „Senior+” oraz projektach kierowanych do seniorów, jak Kluby 

„Senior+”, realizowane w ramach programu rządowego "Senior+”. Rośnie 

zainteresowanie takimi formami wsparcia osób starszych, ale warto mieć na 

uwadze fakt, że samorządy przyjmują na siebie większość obowiązków 

wynikających z prowadzenia tych działań, w tym koszty.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań dotyczących: 

podnoszenia standardów funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz 

zmniejszenia różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych 

oraz włączenia i integracji społecznej. 

Strategia nie wskazuje konkretnych programów rządowych.

544 76.1 24.01.2020

Dariusz Młynarczyk Członek 

Zarządu Mazowiecki Szpital 

Wojewódzki im. św. Jana Pawła II 

w Siedlcach Sp. z o.o.

wniosek

Wniosek o uwzględnienie w celach strategicznych i kierunkach działań, a 

także w OSI priorytetowego zadania w zakresie:

Poprawy jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez zwiększenie 

zakresu i dostępności w Siedleckim Ośrodku Rehabilitacji i Fizjoterapii.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym 

podnoszenia standardów funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz 

zmniejszenia różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych. 

Przedmiotem strategii są obszary tematyczne, a nie konkretne podmioty.

545 76.2 24.01.2020

Dariusz Młynarczyk Członek 

Zarządu Mazowiecki Szpital 

Wojewódzki im. św. Jana Pawła II 

w Siedlcach Sp. z o.o.

wniosek

Wniosek o uwzględnienie w celach strategicznych i kierunkach działań, a 

także w OSI priorytetowego zadania w zakresie:

Utworzenia Mazowieckiego Centrum Opieki Długoterminowej i Rehabilitacji w 

Rudce.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym 

podnoszenia standardów funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz 

zmniejszenia różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych. 

Strategia nie przesądza o realizacji konkretnych inwestycji.
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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 

Lp.
Nr 

wniosku 

Data wpływu 

wniosku
Wnioskodawca

Rodzaj 

pisma
Skrócona treść wniosku

Część Strategii, której

dotyczy wniosek

Sposób 

rozstrzygnięcia
Uszczegółowienie sposobu rozstrzygnięcia

546 76.3 24.01.2020

Dariusz Młynarczyk Członek 

Zarządu Mazowiecki Szpital 

Wojewódzki im. św. Jana Pawła II 

w Siedlcach Sp. z o.o.

wniosek

Wniosek o uwzględnienie w celach strategicznych i kierunkach działań, a 

także w OSI priorytetowego zadania w zakresie:

 Rozbudowy budynku szpitala na potrzeby bloku operacyjnego wraz z 

modernizacją istniejącego Bloku Operacyjnego Mazowieckiego Szpitala 

Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o. o.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym 

podnoszenia standardów funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz 

zmniejszenia różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych. 

Strategia nie przesądza o realizacji konkretnych inwestycji.

547 76.4 24.01.2020

Dariusz Młynarczyk Członek 

Zarządu Mazowiecki Szpital 

Wojewódzki im. św. Jana Pawła II 

w Siedlcach Sp. z o.o.

wniosek

Wniosek o uwzględnienie w celach strategicznych i kierunkach działań, a 

także w OSI priorytetowego zadania w zakresie:

Rozbudowy i nadbudowy budynku D i F Szpitala na potrzeby oddziału Chorób 

Wewnętrznych i oddziału Chorób Płuc oraz modernizacji I piętra na potrzeby 

ambulatoryjnej opieki Specjalistycznej Mazowieckiego  Szpitala 

Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o. o.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym 

podnoszenia standardów funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz 

zmniejszenia różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych. 

Strategia nie przesądza o realizacji konkretnych inwestycji.

548 76.5 24.01.2020

Dariusz Młynarczyk Członek 

Zarządu Mazowiecki Szpital 

Wojewódzki im. św. Jana Pawła II 

w Siedlcach Sp. z o.o.

wniosek

Wniosek o uwzględnienie w celach strategicznych i kierunkach działań, a 

także w OSI priorytetowego zadania w zakresie:

Utworzenie Regionalnego Ośrodka Profilaktyki,

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym 

podnoszenia standardów funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz 

zmniejszenia różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych. 

Strategia nie przesądza o realizacji konkretnych inwestycji.

549 76.6 24.01.2020

Dariusz Młynarczyk Członek 

Zarządu Mazowiecki Szpital 

Wojewódzki im. św. Jana Pawła II 

w Siedlcach Sp. z o.o.

wniosek

Wniosek o uwzględnienie w celach strategicznych i kierunkach działań, a 

także w OSI priorytetowego zadania w zakresie:

Uruchomienie Regionalnego Centrum Opisowego.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym 

podnoszenia standardów funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz 

zmniejszenia różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych. 

Strategia nie przesądza o realizacji konkretnych inwestycji.

550 76.7 24.01.2020

Dariusz Młynarczyk Członek 

Zarządu Mazowiecki Szpital 

Wojewódzki im. św. Jana Pawła II 

w Siedlcach Sp. z o.o.

wniosek

Wniosek o uwzględnienie w celach strategicznych i kierunkach działań, a 

także w OSI priorytetowego zadania w zakresie:

Utworzenie Regionalnego Ośrodka Dydaktycznego.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym 

podnoszenia standardów funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz 

zmniejszenia różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych. 

Strategia nie przesądza o realizacji konkretnych inwestycji.

551 80.1 24.01.2020

Daniel Prędkopowicz 

Wiceprzewodniczący Mazowiecki 

Komitet Rozwoju Ekonomii 

Społecznej

wniosek

Postulat uwzględnienia ekonomii społecznej w aktualizowanej SRWM 2030 

jako płaszczyzny do rozwoju społeczeństwa województwa mazowieckiego. 

Zapewni to podniesienie rangi ekonomii społecznej oraz wzmocnienie jej 

widoczności, jako ważnego narzędzia do rozwiązywania lokalnych problemów 

społecznych.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym włączenia i 

integracji społecznej. 

552 92.18 24.01.2020
Tomasz Matuszewski Zastępca 

Dyrektora WORD Warszawa
wniosek

Przygotowanie nowoczesnego pakietu ofert w zakresie pomocy społecznej, 

warsztatów terapii zajęciowej, warunków działania rodzin zastępczych, 

tworzenia nowych lokalizacji domów pomocy społecznej oraz punktów 

wczesnego wspomagania rozwoju.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań dotyczących rozwoju 

kapitału ludzkiego i społecznego, podnoszenia standardów funkcjonowania 

infrastruktury społecznej oraz zmniejszenia różnic w dostępie do świadczeń 

zdrowotnych i opiekuńczych oraz włączenia i integracji społecznej. 

Przedmiotem Strategii są obszary tematyczne, a nie lokalizacja i oferty 

usług społecznych.
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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 

Lp.
Nr 

wniosku 
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wniosku
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Część Strategii, której
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Sposób 

rozstrzygnięcia
Uszczegółowienie sposobu rozstrzygnięcia

553 92.19 24.01.2020
Tomasz Matuszewski Zastępca 

Dyrektora WORD Warszawa
wniosek Uwzględnienie wsparcia dla tworzenia sieci usług rehabilitacyjnych.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym 

podnoszenia standardów funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz 

zmniejszenia różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych.

554 102.4 29.01.2020
Piotr Galiński Zastępca Burmistrza 

Grodziska Mazowieckiego
wniosek

Uwzględnienie w kierunkach działań "Podnoszenie standardów 

funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz działania na rzecz ochrony 

zdrowia i bezpieczeństwa publicznego" zamieszczenie dodatkowego 

działania: 

Budowa obiektów pozwalających na zapobieganie problemom zdrowotnym 

(np. siłownie dostosowane dla seniorów, tężnie, groty solne, itp.).

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym 

podnoszenia standardów funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz 

zmniejszenia różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych.

555 105.4 03.02.2020
Radosław Witkowski Prezydent 

Miasta Radomia
wniosek

Uwzględnienie w Rozdziale 6.1 (Radomski obszar strategicznej interwencji) 

poprawy dostępności oraz jakości usług medycznych świadczonych przez 

publiczną służbę zdrowia.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym 

podnoszenia standardów funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz 

zmniejszenia różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych.

556 106.1 05.02.2020

Wojciech Braksator

Prorektor ds. Klinicznych i 

Inwestycji

Warszawski Uniwersytet 

Medyczny

wniosek
Opracowanie i dołączenie do SRWM do 2030 roku obszaru pn. "Profilaktyka i 

ochrona zdrowia" jako ważnego zadania własnego samorządu terytorialnego.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym 

podnoszenia standardów funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz 

zmniejszenia różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych.

osadnictwo i demografia

557 19.7 21.01.2020

Tomasz Sieradz Dyrektor 

Wojewódzki Urząd Pracy w 

Warszawie

wniosek
Uwzględnienie wyników opracowanych prognoz demograficznych Głównego 

Urzędu Statystycznego.

diagnoza/SWOT

cele/kierunki 

działań/działania

do uwzględnienia
Wniosek zostanie uwzględniony w zapisach ogólnych Strategii w diagnozie, 

analizie SWOT i kierunkach działań i działaniach.

558 20.1 20.01.2020
Łukasz Kulik

Prezydent Miasta Ostrołęki
wniosek

Uwzględnienie zagadnienia: wzmocnienie roli Ostrołęki jako miasta 

subregionalnego.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań i działaniach w 

zakresie rozwoju miast jako centrów aktywności gospodarczej jako zapis 

ogólny.

559 38.11 23.01.2020
Andrzej Nowakowski Prezydent 

Miasta Płocka
wniosek

Uwzględnienie w zapisach SRWM zapisów nowej Strategii Zrównoważonego 

Rozwoju Miasta Płocka do 2030 r.: zapewnienie wysokiej jakości tkanki 

miejskiej.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań i działaniach w 

zakresie rozwoju uporządkowanej sieci osadniczej, sprzyjającej 

wykorzystaniu transportu zbiorowego i ruchowi niezmotoryzowanemu.

560 39.11 24.01.2020

Tomasz Janusz Zastępca 

Dyrektora Departamentu Inwestycji 

i Rozwoju Urząd Marszałkowski 

Województwa Świętokrzyskiego

wniosek

Współpraca - w szczególności pomiędzy północną częścią województwa 

świętokrzyskiego a południową mazowieckiego - w celu łagodzenia 

negatywnych procesów demograficznych i problemów na rynku pracy na 

obszarach stykowych województwa mazowieckiego i świętokrzyskiego, jak też 

zmniejszenia różnic w rozwoju społecznym i gospodarczym.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

W Strategii podkreślone zostanie znaczenie współpracy Województwa 

Mazowieckiego z województwami sąsiadującymi w ramach prowadzonej 

polityki rozwoju. Konkretne zapisy powinny zostać sformułowane w 

dokumentach wdrożeniowych
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Nr 

wniosku 

Data wpływu 
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Uszczegółowienie sposobu rozstrzygnięcia

561 56.21 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek

Utrzymanie w projekcie dokumentu zakresu interwencji odnoszącego się do 

kształtowania przestrzeni publicznych i zachowania ładu przestrzennego oraz 

zapobiegania nadmiernej suburbanizacji. 

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań i działaniach w 

zakresie rozwoju uporządkowanej sieci osadniczej, sprzyjającej 

wykorzystaniu transportu zbiorowego i ruchowi niezmotoryzowanemu.

562 56.24 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek

Uwzględnienie w projekcie dokumentu kwestii koncentracji układów 

osiedleńczych – nie tylko w rejonach zurbanizowanych, ale i na terenach 

wiejskich.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań i działaniach w 

zakresie rozwoju uporządkowanej sieci osadniczej, sprzyjającej 

wykorzystaniu transportu zbiorowego i ruchowi niezmotoryzowanemu. W 

SRWM zostaną uwzględnione zapisy dotyczące koncentracji zabudowy w 

miastach i obszarach obsługiwanych wydajną komunikacją zbiorową, z 

zapewnieniem dogodnych warunków ruchu niezmotoryzowanego.

563 58.10 23.01.2020

Stanisław Pytliński Zastępca 

Dyrektora Zespół Parków 

Krajobrazowych Województwa 

Łódzkiego

wniosek

Zwiększenie pokrycia miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego, aby uniknąć zabudowy na podstawie decyzji 

administracyjnych, w szczególności na obszarach parków i chronionego 

krajobrazu.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań i działaniach w 

zakresie rozwoju uporządkowanej sieci osadniczej, sprzyjającej 

wykorzystaniu transportu zbiorowego i ruchowi niezmotoryzowanemu jako 

zapis ogólny. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego jest zadaniem własnym gmin.

564 65.35 24.01.2020
Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy 

Dębe Wielkie
wniosek

Skorygowanie zapisu dotyczącego odsetka mieszkańców zamieszkałych w 

OMW poprzez wskazanie, że chodzi o gminę Poświętne w powiecie 

*woło*mińskim (str. 76). 

diagnoza/SWOT do uwzględnienia Błąd zostanie usunięty w przypadku ponownego odniesienia do gminy.

565 67.31 24.01.2020
Tomasz Kostyra Zastępca Wójta 

Gminy Wiązowna
wniosek

W rozdziale 4. Cele rozwojowe województwa mazowieckiego, w realizacji celu 

strategicznego Poprawa jakości życia oraz wykorzystanie kapitału ludzkiego i 

społecznego do tworzenia nowoczesnej gospodarki, dopisać punkt o 

przeciwdziałaniu wyludnianiu się miast, także tych wokół Warszawy.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie, analizie SWOT oraz celach, 

kierunkach działań i działaniach Strategii jako zapis ogólny.

566 94.3 26.01.2020

dr inż. Robert Wł. Bauer

Dyrektor

Instytutu Geodezji i Kartografii

wniosek

Wpisanie do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku 

tematu: Prowadzenie ciągłego monitoringu ładu przestrzennego, 

zagęszczania zabudowy, ilości i jakości powierzchni biologicznie czynnej z 

zastosowaniem nowoczesnych technik obserwacji ziemi.

wskaźniki/monitoring
do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań i działaniach w 

zakresie rozwoju uprządkowanej sieci osadniczej, sprzyjającej 

wykorzystaniu transportu zbiorowego i ruchowi niezmotoryzowanemu oraz 

poprawy jakości środowiska, w tym prowadzenia monitoringu 

zanieczyszczeń środowiska, jako zapis ogólny.

567 99.1 27.01.2020

Marek Roman Dyrektor 

Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych w Warszawie

wniosek

Skorygowanie zapisu dotyczącego odsetka mieszkańców zamieszkałych w 

OMW poprzez wskazanie, że chodzi o gminę Poświętne w powiecie 

*woło*mińskim (str. 76). 

diagnoza/SWOT do uwzględnienia Błąd zostanie usunięty w przypadku ponownego odniesienia do gminy.

568 109.13 13.03.2020
Centralny Port Komunikacyjny Sp. 

z o.o. 
wniosek

Powstanie CPK przyczyni się do kształtowania układu duopolitalnego z 

Łodzią. W wyniku realizacji CPK Warszawa i Łódź będą mogły funkcjonować 

wspólnie jako metropolia o znaczeniu globalnym. Oczekiwanymi efektami 

będzie zwiększenie dostępności transportowej jak i przyspieszenie rozwoju 

przyszłego „korytarza lotniskowego” (airport corridor) – pasa terenu wzdłuż 

autostrady A2, drogi krajowej nr 92, istniejącej linii kolejowej nr 1 i planowanej 

linii KDP, na którym ogniskować się będzie rozwój gospodarczy i procesy 

urbanizacyjne.

diagnoza/SWOT

kierunki działań
nie uwzględniono

Skutki realizacji potencjalnej inwestycji wykraczają poza okres 

obowiązywania Strategii

Strona 73



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 

Lp.
Nr 

wniosku 

Data wpływu 

wniosku
Wnioskodawca

Rodzaj 

pisma
Skrócona treść wniosku

Część Strategii, której

dotyczy wniosek

Sposób 
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569 109.16 13.03.2020
Centralny Port Komunikacyjny Sp. 

z o.o. 
wniosek

Rozwój duopolu Łodzi i Warszawy oznacza konieczność prowadzenia 

dodatkowych prac planistycznych i studialnych we współpracy z 

przedstawicielami j.s.t. Powinny być one prowadzone w zakresie regionu 

funkcjonalnego lotniska oraz obszaru funkcjonalnego. 

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono Wniosek wykracza poza charakter i skalę Strategii.

rewitalizacja

570 17.6 17.01.2020
Piotr Kozłowski

Burmistrz Gminy Kozienice
wniosek Uwzględnienie rewitalizacji Centrum Miasta Kozienice.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań dotyczących ochrony 

i wykorzystania zasobów dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju 

uporządkowanej sieci osadniczej, sprzyjającej wykorzystaniu transportu 

zbiorowego i ruchowi niezmotoryzowanemu w działaniach w zakresie 

rewitalizacji jako zapis ogólny. 

Strategia nie przesądza o działaniach rewitalizacyjnych na konkretnych 

obszarach.

571 20.10 20.01.2020
Łukasz Kulik

Prezydent Miasta Ostrołęki
wniosek

Uwzględnienie zagadnienia: wsparcie rewitalizacji obszarów i obiektów 

zdegradowanych i substandardowych w mieście Ostrołęka.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w działaniach w zakresie rewitalizacji jako 

zapis ogólny. Strategia nie przesądza o działaniach rewitalizacyjnych na 

konkretnych obszarach.

572 30.1 22.01.2020
Marian Andrzej Wesołowski Wójt 

Gminy Rusinów
wniosek

Umieszczenie w SRWM w punkcie ,,Wsparcie kompleksowych programów 

rewitalizacyjnych w celu przywrócenia właściwych funkcji miast lub ich 

dzielnic, a także zmiany funkcji zdegradowanych terenów" zadania pn.: 

''Remont zbiornika małej retencji na rzece Drzewiczce w miejscowości 

Nieznamierowice Gmina Rusinów''.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w działaniach w zakresie rewitalizacji jako 

zapis ogólny. Szczegółowe zadania powinny być określone w gminnych 

programach rewitalizacji lub w innych programach lokalnych.

573 36.14 23.01.2020
Tadeusz Gałązka

Wójt Gminy Dobre
wniosek

Uwzględnienie inwestycji i zadań wspierających rozwój gminy Dobre poprzez 

remonty budynków komunalnych.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w działaniach w zakresie rewitalizacji jako 

zapis ogólny. Strategia nie przesądza o lokalizacji konkretnych inwestycji.

574 36.17 23.01.2020
Tadeusz Gałązka

Wójt Gminy Dobre
wniosek

Uwzględnienie inwestycji i zadań wspierających rozwój gminy Dobre poprzez 

remonty i modernizacje parków.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w działaniach w zakresie rewitalizacji jako 

zapis ogólny. Szczegółowe zadania powinny być określone w gminnych 

programach rewitalizacji lub w innych programach lokalnych.

575 36.23 23.01.2020
Tadeusz Gałązka

Wójt Gminy Dobre
wniosek

Uwzględnienie inwestycji i zadań wspierających rozwój gminy Dobre poprzez 

budowę, rozbudowy i remontów budynków użyteczności publicznej.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w działaniach w zakresie rewitalizacji jako 

zapis ogólny. Szczegółowe zadania powinny być określone w gminnych 

programach rewitalizacji  lub w innych programach lokalnych.

576 38.13 23.01.2020
Andrzej Nowakowski Prezydent 

Miasta Płocka
wniosek

Uwzględnienie w zapisach SRWM zapisów nowej Strategii Zrównoważonego 

Rozwoju Miasta Płocka do 2030r.: rewitalizacja zdegradowanych obszarów 

miasta.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w działaniach w zakresie rewitalizacji jako 

zapis ogólny. Strategia nie przesądza o działaniach rewitalizacyjnych na 

konkretnych obszarach.
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577 44.43 23.01.2020
Maciej Śliwerski

Wójt Gminy Jaktorów
wniosek

 Uwzględnienie w Strategii działań rewitalizacyjnych i inwestycyjnych 

poprawiających funkcjonalność i atrakcyjność terenów zieleni dla 

mieszkańców oraz działań łączących inwestycje z działaniami „miękkimi”, 

skierowanymi na poprawę życia mieszkańców. Strategia powinna 

rekomendować i promować tego typu rozwiązania.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia 

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań dotyczących ochrony 

i wykorzystania zasobów dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju 

uporządkowanej sieci osadniczej, sprzyjającej wykorzystaniu transportu 

zbiorowego i ruchowi niezmotoryzowanemu w działaniach w zakresie 

rewitalizacji jako zapis ogólny. 

Strategia nie przesądza o realizacji konkretnych zadań.

578 67.39 24.01.2020
Tomasz Kostyra Zastępca Wójta 

Gminy Wiązowna
wniosek

W Rozdziale 4.2. Działania rozwojowe do roku 2020, w Tabeli 23. Kierunki 

działań i działania Strategii rozwoju województwa mazowieckiego - 

gospodarka, punkt 10.2. Kompleksowe zintegrowane działania rewitalizacyjne 

w miastach - zapis do zmiany ponieważ działania rewitalizacyjne mogą być 

także prowadzone na terenach wiejskich.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia
Wniosek zostanie uwzględniony w działaniach z zakresu rewitalizacji.

579 67.61 24.01.2020
Tomasz Kostyra Zastępca Wójta 

Gminy Wiązowna
inne

W rozdziale 2.6. należy pamiętać, że rewitalizacja to sposób na przywracanie 

zdegradowanych obszarów (ważnych np. kulturowo i historycznie) do życia 

społecznego. Szansa na pozyskanie dofinansowania zewnętrznego i 

uruchomienie kapitału społecznego. Por. https://tuwiazowna.pl/program-

rewitalizacji-gminy-wiazowna/

diagnoza/SWOT
do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie i wnioskach z diagnozy w 

zakresie osadnictwa jako zapis ogólny.

580 74.11 24.01.2020 Urząd Gminy Jabłonna wniosek
Położenie większego nacisku (również w alokacji środków) na program 

związany z projektami rewitalizacyjnymi.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w działaniach w zakresie rewitalizacji jako 

zapis ogólny. Strategia nie przesądza o finansowaniu konkretnych 

inwestycji.

581 102.5 29.01.2020
Piotr Galiński Zastępca Burmistrza 

Grodziska Mazowieckiego
wniosek

W kierunkach działań "16. Zapobieganie nadmiernej suburbanizacji i 

kreowanie ładu przestrzennego" zamieszczenie dodatkowego działania: 

Ochrona krajobrazu kulturowego poprzez poprawę estetyki przestrzeni 

publicznych (m.in. uporządkowanie chaosu reklamowego).

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań i działaniach w 

zakresie rozwoju uporządkowanej sieci osadniczej, sprzyjającej 

wykorzystaniu transportu zbiorowego i ruchowi niezmotoryzowanemu jako 

zapis ogólny. Szczegółowe ustalenia powinny być określone w tzw. 

"uchwałach reklamowych" gmin.

rolnictwo i obszary wiejskie

582 21.2 20.01.2020
Bożena Kordek

Wójt Gminy Małkinia Górna
wniosek

Wyszczególnienie podgrup w tabelach "Układ celów i kierunków działań…" 

oraz "Kierunki działań i działania Strategii rozwoju województwa 

mazowieckiego - …" w kolumnie "Obszary wiejskie", określające podział 

obszarów wiejskich na "obszary wiejskie z cechami miejskimi" i "obszary 

wiejskie".

diagnoza/SWOT
do częściowego 

uwzględnienia

W projekcie Strategii nie przewiduje się przedmiotowego wyszczególnienia 

w tabelach. Wniosek zostanie uwzględniony w zapisach diagnozy 

dotyczących rolnictwa. 

583 28.1 22.01.2020

Sławomir Piotrowski Dyrektor

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego

wniosek

Uwzględnienie przygotowanego przez Zespół analizujący szanse i zagrożenia 

oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w województwie 

mazowieckim  opracowania “Analizy SWOT i Prognozy Trendów 

Rozwojowych”.

diagnoza/SWOT
do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w zapisach diagnozy stosownie do 

charakteru i zakresu Strategii.
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584 28.18 22.01.2020

Sławomir Piotrowski Dyrektor

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego

wniosek

Uwzględnienie przygotowanego przez Zespół analizujący szanse i zagrożenia 

oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w województwie 

mazowieckim  opracowania “Kierunki interwencji rozwoju obszarów wiejskich i 

sektora rolnego w województwie mazowieckim”.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w zapisach kierunków działań 

dedykowanych do rolnictwa i obszarów wiejskich stosownie do chrakteru i 

zakresu Strategii.

585 36.11 23.01.2020
Tadeusz Gałązka

Wójt Gminy Dobre
wniosek

Uwzględnienie inwestycji i zadań wspierających rozwój gminy Dobre poprzez 

OSP.

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono

Wniosek nie odpowiada charakterowi ani skali Strategii, gdyż dotyczy 

inwestycji na poziomie lokalnym. Strategia nie przesądza o realizacji 

konkretnych inwestycji i zadań.

586 39.13 24.01.2020

Tomasz Janusz Zastępca 

Dyrektora Departamentu Inwestycji 

i Rozwoju Urząd Marszałkowski 

Województwa Świętokrzyskiego

wniosek

Roszerzenie współpracy - w szczególności pomiędzy północną częścią 

województwa świętokrzyskiego a południową mazowieckiego - w zakresie 

przetwórstwa rolno-spożywczego (w tym produkcji i przetwórstwa owocowo-

warzywnego, dalszego tworzenia związków producenckich spółdzielni 

produkcyjnych) z wykorzystaniem potencjału rolnego obu województw, 

logistyki.

współpraca
do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony jako zapis ogólny w części odnoszącej się 

do współpracy międzyregionalnej. Konkretne zapisy powinny zostać 

sformułowane w dokumentach wdrożeniowych.

587 44.3 23.01.2020
Maciej Śliwerski

Wójt Gminy Jaktorów
wniosek

Określenie sposobu zagospodarowania terenów, objętych oddziaływaniem 

CPK.
OSI nie uwzględniono Wniosek nie odpowiada charakterowi, skali i zakresowi Strategii.

588 44.4 23.01.2020
Maciej Śliwerski

Wójt Gminy Jaktorów
wniosek

Określenie zasad wypłacania odszkodowań dla mieszkańców, wynikających 

w ograniczeń sposobu użytkowania terenów wynikających z CPK.
system realizacji nie uwzględniono Wniosek nie odpowiada zakresowi ustawowemu Strategii.

589 44.5 23.01.2020
Maciej Śliwerski

Wójt Gminy Jaktorów
wniosek

Określenie rekompensaty dla gminy, za konieczność zmiany układu 

komunikacyjnego i dostosowanie co do potrzeb CPK (rezygnacja z 

istniejących ciągów komunikacyjnych, budowa nowych).

system realizacji nie uwzględniono Wniosek nie odpowiada zakresowi ustawowemu Strategii

590 44.12 23.01.2020
Maciej Śliwerski

Wójt Gminy Jaktorów
wniosek

Na obszarach wiejskich konieczne jest wzmocnienie działań prowadzących 

do zwiększenia dochodów gospodarstw, w tym gospodarstw 

niewielkotowarowych. Działania te powinny obejmować usprawnienie 

systemu dystrybucji świeżych produktów, rozwój przetwórstwa. 

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek do ujęcia w kierunku działań Aktywizacja gospodarcza obszarów 

wiejskich w zakresie wzmacnianie wykształconych kierunków produkcji 

rolniczej i przemysłu rolno-spożywczego.

591 44.13 23.01.2020
Maciej Śliwerski

Wójt Gminy Jaktorów
wniosek

W zakresie wprowadzania prośrodowiskowych metod uprawy poza 

wymienionym w Strategii rolnictwem ekologicznym istotne może być 

uzupełnienie zapisów o IPM (Integrowana Ochrona Roślin).

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono Wniosek nie odpowiada charakterowi i skali Strategii.

592 44.14 23.01.2020
Maciej Śliwerski

Wójt Gminy Jaktorów
wniosek

Tworzenie pozarolniczych miejsc pracy na obszarach wiejskich. Działania w 

tym zakresie powinny obejmować zarówno doradztwo i finansowy system 

wspierania osób dorosłych odchodzących z rolnictwa, jak i programy 

umożliwiające przygotowanie dzieci i młodzieży do pracy w zawodach 

pozarolniczych (programy edukacyjne, doradztwo zawodowe, praktyki 

zawodowe).

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w zapisach kierunków działań w 

obszarach Gospodarka i Społeczeństwo.

593 44.23 23.01.2020
Maciej Śliwerski

Wójt Gminy Jaktorów
wniosek

Inwestycje w rozwiązania umożliwiające dostęp dzieci i młodzieży z obszarów 

wiejskich do nowoczesnych technologii i zasobów wiedzy. 

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w zapisach kierunków działań w obszarze 

Społeczeństwo.
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594 44.24 23.01.2020
Maciej Śliwerski

Wójt Gminy Jaktorów
wniosek

Strategia powinna zawierać kierunki działań służące aktywizacji osób 50+, 

obejmujące zarówno działania z zakresu edukacji jak i prowadzenia 

działalności gospodarczej, z uwzględnieniem specyfiki terenów wiejskich.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w zapisach kierunków działań w obszarze 

Społeczeństwo.

595 52.4 24.01.2020
Katarzyna Dąbrowska-Zielińska, 

Instytut Geodezji i Kartografii 
wniosek Przystosowanie rolnictwa do zmian klimatu.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w zapisach kierunków działań w obszarze 

Środowisko i energetyka.

596 56.57 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek

Uwzględnienie zakresu interwencji obejmującego zaplanowanie i prowadzenie 

polityki żywnościowej na szczeblu regionalnym. Wśród wyzwań oraz w 

zakresie interwencji w projekcie dokumentu, należy uwzględnić kwestie 

związane z zagrożeniami klimatycznymi, w tym bezpieczeństwo 

żywnościowe, dostęp do wody pitnej, zapobieganie wykluczeniu 

żywnościowemu.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w zapisach kierunków działań w obrzarze 

Środowisko i Energetyka.

597 67.8 24.01.2020
Tomasz Kostyra Zastępca Wójta 

Gminy Wiązowna
wniosek

Postulat o tworzenie sieci współpracy oraz wsparcie rozwoju ośrodków 

wiejskich.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w obszarze Gospodarka w ramach 

kierunku działań Aktywizacja gospodarcza obszarów wiejskich.

598 67.33 24.01.2020
Tomasz Kostyra Zastępca Wójta 

Gminy Wiązowna
wniosek

W Rozdziale 4.1. Cele i kierunki działań w wymiarze polityki regionalnej i 

terytorialnym, w każdej tabeli Obszar wiejski podzielić na OMW i wiejskie 

pozostałe. Obszar Metropolitalny Warszawy to nie tylko miasta około 

warszawskie, ale także gminy wiejskie.

struktura funkcjonalno-

przestrzenna

do częściowego 

uwzględnienia

W projekcie Strategii nie przewiduje się przedmiotowego wyszczególnienia 

w tabelach.Wymiar terytorialny ujęto m.in. w modelu struktury funkcjonalno-

przestrzennej województwa mazowieckiego. 

599 67.36 24.01.2020
Tomasz Kostyra Zastępca Wójta 

Gminy Wiązowna
wniosek

W Rozdziale 4.2. Działania rozwojowe do roku 2020, w każdej tabeli tego 

rozdziału brakuje podziału Obszaru wiejskiego na OMW i wiejskie pozostałe. 

Obszar Metropolitalny Warszawy to nie tylko miasta około warszawskie, ale 

także gminy wiejskie.

struktura funkcjonalno-

przestrzenna

do częściowego 

uwzględnienia

W projekcie Strategii nie przewiduje się przedmiotowego wyszczególnienia 

w tabelach.Wymiar terytorialny ujęto m.in. w modelu struktury funkcjonalno-

przestrzennej województwa mazowieckiego. 

600 67.38 24.01.2020
Tomasz Kostyra Zastępca Wójta 

Gminy Wiązowna
wniosek

W Rozdziale 4.2. Działania rozwojowe do roku 2020, w Tabeli 23. Kierunki 

działań i działania Strategii rozwoju województwa mazowieckiego - 

gospodarka, punkt 9.1. i 9.2. odnosi się również do Warszawy z OMW, w 

związku z tym należy odznaczyć również w komórce dot. obszarów wiejskich.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

 W projekcie Strategii nie przewiduje się przedmiotowego wyszczególnienia 

w tabelach. Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań 

dedykowanych poszczególnym obszarom.

601 72.6 24.01.2020
Polsko-Izraelska Izba 

Gospodarcza
wniosek

Ułatwienia dla przedsiębiorstw z branży przetwórstwa spożywczego i 

działalności wspierającej produkcję rolną w celu pełnego wykorzystania 

potencjału rolnego regionu i podniesienia wartości dodanej wytwarzanej przez 

sektor rolno-spożywczy.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w obszarze Gospodarka w ramach 

kierunku działań Aktywizacja gospodarcza obszarów wiejskich.
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602 84.6 24.01.2020

Marek Kłoczko Wiceprezes 

Dyrektor Generalny Krajowej Izby 

Gospodarczej Krajowa Izba 

Gospodarcza w Warszawie 

wspólnie z Polsko - Izraelską Izbą 

Gospodarczą w Warszawie

wniosek

Ułatwienia dla przedsiębiorstw z branży przetwórstwa spożywczego i 

działalności wspierającej produkcję rolną w celu pełnego wykorzystania 

potencjału rolnego regionu i podniesienia wartości dodanej wytwarzanej przez 

sektor rolno-spożywczy.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w obszarze Gospodarka w ramach 

kierunku działań Aktywizacja gospodarcza obszarów wiejskich.

603 98.1 24.01.2020
Jan Krzysztof Ardanowski

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
wniosek

Rozstrzygnięcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i 

Rybactwa 2030” (SZRWRiR 2030), przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 15 

października 2019 r., powinny zostać odzwierciedlone w strategiach rozwoju 

województw, w tym Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030. 

SZRWRiR 2030 jest podstawowym dokumentem strategicznym polityki rolnej 

i rozwoju obszarów wiejskich państwa, prezentującym cele, kierunki 

interwencji oraz działania, jakie powinny zostać podjęte w perspektywie roku 

2030.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w obszarze Gospodarka w ramach 

kierunku działań Aktywizacja gospodarcza obszarów wiejskich.

604 98.2 24.01.2020
Jan Krzysztof Ardanowski

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
wniosek

Ukierunkowanie poprzez zapisy Strategii Rozwoju Województwa 

Mazowieckiego 2030, w szerszym zakresie niż to miało miejsce dotychczas, 

działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

2021-2027 (2030), wspófinansowanego ze środków polityki spójności, na 

potrzeby rozwojowe obszarów wiejskich i podmiotów rolno-spożywczych. 

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w obszarze Gospodarka w ramach 

kierunku działań Aktywizacja gospodarcza obszarów wiejskich. 

Szczegółowe zapisy powinny zostać uwzględnione w Regionalnym 

Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego.

605 98.3 24.01.2020
Jan Krzysztof Ardanowski

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
wniosek

Bazując na doświadczeniach z okresu programowania 2014-2020, MRiRW 

zachęca do wykorzystania Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 

Społeczność (RLKS) do wdrażania Strategii i RPO WM na lata 2021-2027 

(przy udziale środków EFRR, a także EFS+).

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Strategia nakreśli kierunki i zasady wsparcia w ramach polityki rozwoju 

prowadzonej przez Województwo Mazowieckie w ujęciu terytorialnym, 

jednak szczegółowe zapisy co do instrumentów terytorialnych zostaną 

rozstrzygnięte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa 

Mazowieckiego.

606 98.4 24.01.2020
Jan Krzysztof Ardanowski

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
wniosek

Objęcie diagnozą planowania i realizacji rozwoju przestrzennego terenów 

wiejskich, w tym m.in. zagadnienie zmniejszania się terenów przeznaczonych 

do prowadzenia działalności rolniczej oraz presji zabudowy mieszkaniowej i 

infrastruktury krajowej lub wojewódzkiej na tereny użytkowane rolniczo, m.in. 

w kwestii zróżnicowań na poziomie gmin lub powiatów.

diagnoza/SWOT do uwzględnienia
W Strategii zostaną zawarte wnioski z diagnozy w zakresie suburbanizacji, 

rozpraszania i rozlewania zabudowy.

607 98.5 24.01.2020
Jan Krzysztof Ardanowski

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
wniosek

Objęcie diagnozą zagadnienia atrakcyjności sektora rolno-spożywczego jako 

miejsca pracy w województwie mazowieckim m.in. w kwestii zróżnicowań na 

poziomie gmin lub powiatów.

diagnoza/SWOT
do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie z punktu widzenia 

regionalnego, z uwzględnieniem charakteru Strategii. 

608 98.6 24.01.2020
Jan Krzysztof Ardanowski

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
wniosek

Objęcie diagnozą funkcji jakie pełnią obszary wiejskie w województwie, m.in. 

w kwestii zróżnicowań na poziomie gmin lub powiatów.
diagnoza/SWOT do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w ogólnych zapisach dotyczących 

wiejskiej sieci osadniczej.
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609 98.10 24.01.2020
Jan Krzysztof Ardanowski

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
wniosek

Objęcie diagnozą zmian demograficznych na terenach wiejskich i ich wpływ 

na możliwości samorządów gmin w zakresie utrzymania lub rozbudowy 

infrastruktury edukacji (w tym małe szkoły podstawowe) oraz senioralnej na 

obszarach wiejskich, m.in. w kwestii zróżnicowań na poziomie gmin lub 

powiatów.

diagnoza/SWOT
do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie z punktu widzenia 

regionalnego, z uwzględnieniem charakteru i skali Strategii. 

610 98.11 24.01.2020
Jan Krzysztof Ardanowski

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
wniosek

Objęcie diagnozą wpływu sąsiedztwa aglomeracji Warszawa i największych 

miast średnich województwa na tempo i kierunki rozwoju sąsiadujących z nimi 

obszarów wiejskich, m.in. w kwestii zróżnicowań na poziomie gmin lub 

powiatów.

diagnoza/SWOT do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w zapisach diagnozy. Zapisy dotyczące 

wpływu miast na otaczające je obszary wiejskie znajdą się w różnych 

obszarach tematycznych Strategii.

611 98.12 24.01.2020
Jan Krzysztof Ardanowski

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
wniosek

Objęcie diagnozą roli obszarów wiejskich w zapewnieniu zasobów pracy w 

dużych miastach województwa, m.in. w kwestii zróżnicowań na poziomie 

gmin lub powiatów.

diagnoza/SWOT nie uwzględniono Wniosek zbyt szczegółowy wykracza poza skalę Strategii. 

612 98.15 24.01.2020
Jan Krzysztof Ardanowski

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
wniosek

Objęcie diagnozą udziału przedsiębiorstw rolno-spożywczych (w tym 

przetwórstwa) w generowaniu rozwoju gospodarczego województwa m.in. w 

kwestii zróżnicowań na poziomie gmin lub powiatów.

diagnoza/SWOT
do częściowego 

uwzględnienia

Analiza zostanie przeprowadzona na postawie dostępnych danych 

dostosowanych do charakteru i zakresu Strategii.

613 98.16 24.01.2020
Jan Krzysztof Ardanowski

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
wniosek

Objęcie diagnozą jakości i efektywność połączeń obszarów wiejskich z 

ośrodkami miejskimi środkami transportu zbiorowego (w tym czas dojazdów 

do pracy i ilość dojeżdżających, „białe plamy” dostępności transportowej) 

m.in. w kwestii zróżnicowań na poziomie gmin lub powiatów.

diagnoza/SWOT nie uwzględniono Wniosek nie odpowiada ustawowemu zakresowi Strategii.

614 98.17 24.01.2020
Jan Krzysztof Ardanowski

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
wniosek

Objęcie diagnozą zagadnienia wpływu dostępności transportowej obszarów 

wiejskich transportem zbiorowym na jakość powietrza na obszarach wiejskich, 

m.in. w kwestii zróżnicowań na poziomie gmin lub powiatów.

diagnoza/SWOT nie uwzględniono Wniosek nie odpowiada ustawowemu zakresowi Strategii.

615 98.18 24.01.2020
Jan Krzysztof Ardanowski

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
wniosek

Objęcie diagnozą bezpieczeństwa w ruchu drogowym na obszarach 

wiejskich, m.in. w kwestii zróżnicowań na poziomie gmin lub powiatów.
diagnoza/SWOT nie uwzględniono Wniosek nie odpowiada ustawowemu zakresowi Strategii.
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rynek pracy

616 19.2 21.01.2020

Tomasz Sieradz Dyrektor 

Wojewódzki Urząd Pracy w 

Warszawie

wniosek

Uwzględnienie w SRWM zmian na rynku pracy: 

- Spadek stopy bezrobocia i liczby bezrobotnych do nienotowanego 

dotychczas poziomu. 

- Rosnące problemy pracodawców z obsadzeniem wolnych miejsc pracy. 

 - Wzrost wskaźnika zatrudnienia, przy utrzymującej się znaczącej różnicy 

pomiędzy jego wartością wśród kobiet i mężczyzn. 

 - Znaczący udział osób nieaktywnych ekonomicznie. 

diagnoza/SWOT
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie społeczno-gospodarczej w 

zakresie rynku pracy.

617 19.3 21.01.2020

Tomasz Sieradz Dyrektor 

Wojewódzki Urząd Pracy w 

Warszawie

wniosek
Uwzględnienie w SRWM tematyki cudzoziemców w województwie 

mazowieckim (rynek pracy, kształcenie).

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia Wniosek zostanie uwzględniony w zakresie rynku pracy oraz kształcenia.

618 19.4 21.01.2020

Tomasz Sieradz Dyrektor 

Wojewódzki Urząd Pracy w 

Warszawie

wniosek
Uwzględnienie w SRWM zagadnienia aktywizacji niewykorzystanych 

potencjalnych zasobów pracy na Mazowszu.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie w 

zakresie aktywizacji rezerw rynku pracy.

619 19.8 21.01.2020

Tomasz Sieradz Dyrektor 

Wojewódzki Urząd Pracy w 

Warszawie

wniosek Uzupełnienie zapisów o wyniki prognoz rynków pracy. diagnoza/SWOT do uwzględnienia
Wniosek zostanie uwzględniony we wnioskach z diagnozy w zakresie 

edukacji.

620 28.12 22.01.2020

Sławomir Piotrowski Dyrektor

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego

informacja
 Uwzględnienie informacji dotyczącej zagrożenia ubóstwem, szczególnie 

rodzin dotkniętych bezrobociem.
diagnoza/SWOT do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań dotyczących 

przeciwdziałaniu zjawisku wykluczenia społecznego. 

621 38.7 23.01.2020
Andrzej Nowakowski Prezydent 

Miasta Płocka
wniosek

Uwzględnienie zapisów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 

2030 roku w zakresie prowadzenia proinwestycyjnej polityki gospodarczej 

wspierającej tworzenie nowych miejsc pracy oraz rozwój przedsiębiorczości 

mieszkańców.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie rynku 

pracy oraz wspierania rozwoju przedsiębiorczości.

622 44.26 23.01.2020
Maciej Śliwerski

Wójt Gminy Jaktorów
wniosek

System podnoszenia/aktualizacji kwalifikacji zawodowych poprzez edukację 

powinien zostać wzmocniony poprzez promocję alternatywnych form 

zatrudnienia, w tym np. pracy zdalnej.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie w 

zakresie aktywizacji rezerw rynku pracy.

623 44.27 23.01.2020
Maciej Śliwerski

Wójt Gminy Jaktorów
wniosek

Strategia powinna obejmować działania związane z tworzeniem sprawnego 

systemu „odbioru” pracy świadczonej przez osoby niepełnosprawne. 

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie 

przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego.

624 44.28 23.01.2020
Maciej Śliwerski

Wójt Gminy Jaktorów
wniosek

Wskazanie w Strategii działań prowadzących do zwiększenia aktywności 

zawodowej Polek, m. in. poprzez promocję elastycznych zasad pracy. 

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie 

aktywizacji rezerw rynku pracy.
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625 44.29 23.01.2020
Maciej Śliwerski

Wójt Gminy Jaktorów
wniosek

 Strategia powinna wskazywać możliwości stworzenia systemu w oparciu o 

jednostki samorządowe jak i podmioty prywatne, wraz z propozycją 

systemowych rozwiązań wsparcia opieki nad dziećmi do lat 3, z 

wykorzystaniem dostępnej infrastruktury i zasobów, w tym finansowych.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie 

aktywizacji rezerw rynku pracy.

626 56.101 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek

Uzupełnienie zakresu interwencji w projekcie dokumentu o zapewnienie 

warunków do przyciągania na obszar województwa osób, które wzbogacą 

regionalny rynek pracy (przedsiębiorców, naukowców, artystów, sportowców, 

specjalistów o unikatowej wiedzy i umiejętnościach oraz uczniów i studentów), 

a także inwestycji i przedsięwzięć zwiększających potencjał obszaru. 

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań i działaniach w 

zakresie gospodarki oraz rozwoju infrastruktury społecznej. 

627 67.51 24.01.2020
Tomasz Kostyra Zastępca Wójta 

Gminy Wiązowna
inne

W Rozdziale 2.2. Przemysł i produkcja, w Analizie SWOT - przemysł i 

produkcja: w Słabych stronach mowa jest o niskim poziomie zatrudnienia w 

przemyśle. Czy w obecnej sytuacji rynkowej taki zapis jest nadal aktualny?

diagnoza/SWOT do uwzględnienia

Konkretne zapisy dot. analizy SWOT zostaną sformułowane na dalszym 

etapie prac jako wynik przeprowadzonej diagnozy społeczno-gospodarczej 

województwa.

628 67.52 24.01.2020
Tomasz Kostyra Zastępca Wójta 

Gminy Wiązowna
inne

W Rozdziale 2.2. Przemysł i produkcja, w Analizie SWOT - przemysł i 

produkcja: w zagrożeniach mowa jest zmniejszaniu się liczby miejsc pracy w 

produkcji. Czy w obecnej sytuacji rynkowej taki zapis jest nadal aktualny?

diagnoza/SWOT do uwzględnienia

Konkretne zapisy dot. analizy SWOT zostaną sformułowane na dalszym 

etapie prac jako wynik przeprowadzonej diagnozy społeczno-gospodarczej 

województwa.

629 67.55 24.01.2020
Tomasz Kostyra Zastępca Wójta 

Gminy Wiązowna
inne

W Rozdziale 2.4. Społeczeństwo, w Analizie SWOT - społeczeństwo: w 

części Zagrożenia, czwarte wypunktowanie: czy zapis o rosnących 

trudnościach ze znalezieniem pracy wśród osób w wieku 18-24 lat i powyżej 

55 roku życia jest jeszcze aktualny, biorąc pod uwagę, że przedsiębiorcy mają 

problemy ze znalezieniem pracowników?

diagnoza/SWOT do uwzględnienia

Konkretne zapisy dot. analizy SWOT zostaną sformułowane na dalszym 

etapie prac jako wynik przeprowadzonej diagnozy społeczno-gospodarczej 

województwa.

630 72.17 24.01.2020
Polsko-Izraelska Izba 

Gospodarcza
wniosek

Wyznaczenie i promowanie obszarów w których potencjalni inwestorzy będą 

mogli z łatwością (w oparciu o istniejący rynek pracy i coroczny dostęp do 

absolwentów szkół średnich i wyższych) rekrutować znaczne ilości 

pracowników (np. w kategoriach obszarów zdolnych do bezproblemowego 

wygenerowania 100, 200, 500, 1000 pracowników). Być może warto pokusić 

się o stworzenie stosownej „mapy potencjału”.

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono Wniosek nie odpowiada ustawowemu zakresowi Strategii.

631 75.1 24.01.2020

Wiktor Marek Zawieska Zastępca 

Dyrektora ds. Techniki i Wdrożeń 

Centralny Instytut Ochrony Pracy - 

Państwowy Instytut Badawczy

wniosek

W celu strategicznym SPOŁECZEŃSTWO, w zakresie celu rozwojowego: 

Poprawa jakości życia oraz wykorzystanie kapitału ludzkiego i społecznego 

do tworzenia nowoczesnej gospodarki , wymiar polityki regionalnej: Spójność: 

w ramach kierunku działań: Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia 

społecznego, integracja społeczna zamiast: Przeciwdziałanie bezrobociu i 

łagodzenie skutków bezrobocia proponujemy uzupełnienie: Przeciwdziałanie 

bezrobociu i łagodzenie skutków bezrobocia, w tym wsparcie pracodawców w 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i starszych.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie 

wykorzystania zasobów ludzkich.

632 84.17 24.01.2020

Marek Kłoczko Wiceprezes 

Dyrektor Generalny Krajowej Izby 

Gospodarczej Krajowa Izba 

Gospodarcza w Warszawie 

wspólnie z Polsko - Izraelską Izbą 

Gospodarczą w Warszawie

wniosek

Wyznaczenie i promowanie obszarów w których potencjalni inwestorzy będą 

mogli z łatwością (w oparciu o istniejący rynek pracy i coroczny dostęp do 

absolwentów szkół średnich i wyższych) rekrutować znaczne ilości 

pracowników (np. w kategoriach obszarów zdolnych do bezproblemowego 

wygenerowania 100, 200, 500, 1000 pracowników). Być może warto pokusić 

się o stworzenie stosownej „mapy potencjału”

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono Wniosek nie odpowiada ustawowemu zakresowi Strategii.
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Lp.
Nr 

wniosku 

Data wpływu 

wniosku
Wnioskodawca

Rodzaj 

pisma
Skrócona treść wniosku

Część Strategii, której

dotyczy wniosek

Sposób 

rozstrzygnięcia
Uszczegółowienie sposobu rozstrzygnięcia

633 109.9 13.03.2020
Centralny Port Komunikacyjny Sp. 

z o.o. 
wniosek

Powstanie CPK wytworzy popyt na specjalistów z branży lotniczej i branż 

pokrewnych. 
diagnoza/SWOT nie uwzględniono

Skutki realizacji potencjalnej inwestycji wykraczają poza okres 

obowiązywania Strategii

telekomunikacja i informatyzacja

634 4.1 03.01.2020

Departament Cyfryzacji, Geodezji i 

Kartografii

Urząd Marszałkowski

informacja

Informacja o przystąpieniu do opracowywania Strategii rozwoju 

społeczeństwa informacyjnego (SRSI WM), będącej odpowiedzią na 

wyzwania w zakresie wsparcia procesów społecznych i gospodarczych 

cyfrowymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.

ogólne do uwzględnienia
Dokumenty strategiczne województwa mazowieckiego zostaną 

uwzględnione podczas prac nad Strategią.

635 4.2 03.01.2020

Departament Cyfryzacji, Geodezji i 

Kartografii

Urząd Marszałkowski

wniosek

Wniosek o „wymienienie wprost zależności i nazwy Strategii rozwoju 

społeczeństwa informacyjnego (SRSI WM) w treści SRWM jako pośredniego 

narzędzia realizacji celu głównego oraz celów strategicznych tej strategii, a 

także jako dokumentu szczegółowego w zakresie planowanych rozwiązań 

komplementarnych do założeń SRWM”.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Informacje zawarte w treści wniosku zostaną uwzględnione w kierunkach 

działań Strategii dla osiągnięcia celów strategicznych.

636 38.30 23.01.2020
Andrzej Nowakowski Prezydent 

Miasta Płocka
wniosek

Rozwijanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w usługach 

miejskich (e-usługi).

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Rozwijanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych zostanie 

uwzględnione w części obejmującej kierunki działań podejmowanych dla 

osiągnięcia celów strategicznych. Zagadnienie w sposób szczegółowy jest 

ujęte w Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego województwa 

mazowieckiego. 

637 39.38 24.01.2020

Tomasz Janusz Zastępca 

Dyrektora Departamentu Inwestycji 

i Rozwoju Urząd Marszałkowski 

Województwa Świętokrzyskiego

wniosek
Połączenie regionalnych sieci szerokopasmowych na styku z województwem 

świętokrzyskim (np. Osiny/Zbijów Mały).

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Rozwój infrastruktury informacyjnej, w tym sieci szerokopasmowej zostanie 

uwzględniony w części obejmującej kierunki działań podejmowanych dla 

osiągnięcia celów strategicznych. Zagadnienie w sposób szczegółowy jest 

ujęte w Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego województwa 

mazowieckiego. 

638 44.31 23.01.2020
Maciej Śliwerski

Wójt Gminy Jaktorów
wniosek  Tworzenie i rozwój systemów e-usług. 

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Tworzenie i rozwój systemów e-usług zostanie uwzględniony w części 

obejmującej kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów 

strategicznych. Zagadnienie w sposób szczegółowy jest ujęte w Strategii 

rozwoju społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego.

639 44.32 23.01.2020
Maciej Śliwerski

Wójt Gminy Jaktorów
wniosek

Rozwój cyfryzacji regionu, zarówno w zakresie dostarczania internetu, jak i 

prowadzenia działań edukacyjnych w zakresie wykorzystania sprzętu 

komputerowego i e-usług. 

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Rozwój cyfryzacji regionu i wspieranie umiejętności cyfrowych zostanie w 

sposób ogólny uwzględniony w części obejmującej kierunki działań 

podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych. Zagadnienie w 

sposób szczegółowy jest ujęte w Strategii rozwoju społeczeństwa 

informacyjnego województwa mazowieckiego.

640 44.33 23.01.2020
Maciej Śliwerski

Wójt Gminy Jaktorów
wniosek Podnoszenie kompetencji osób starszych w zakresie TIK.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Rozwój cyfryzacji regionu i wspieranie umiejętności cyfrowych zostanie w 

sposób ogólny uwzględniony w części obejmującej kierunki działań 

podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych. Zagadnienie w 

sposób szczegółowy jest ujęte w Strategii rozwoju społeczeństwa 

informacyjnego województwa mazowieckiego.

641 67.34 24.01.2020
Tomasz Kostyra Zastępca Wójta 

Gminy Wiązowna
wniosek

W Rozdziale 4.1. Cele i kierunki działań w wymiarze polityki regionalnej i 

terytorialnym, w Tabeli 20. Układ celów i kierunków działań Strategii rozwoju 

województwa mazowieckiego cele strategiczne, brakuje kierunku działań 

odnoszącego się do wsparcia cyfryzacji i e-usług.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wsparcie cyfryzacji i e-usług zostanie uwzględnione w części obejmującej 

kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych. 

Zagadnienie w sposób szczegółowy jest ujęte w Strategii rozwoju 

społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego.
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Nr 

wniosku 

Data wpływu 

wniosku
Wnioskodawca

Rodzaj 

pisma
Skrócona treść wniosku

Część Strategii, której

dotyczy wniosek

Sposób 

rozstrzygnięcia
Uszczegółowienie sposobu rozstrzygnięcia

transport

642 2.1 02.01.2020

Roman Sielecki

Dyrektor Biura Strategii i Rozwoju

Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” 

sp. z o.o.

wniosek
Ujęcie we wskaźnikach celu dotączącego transportu (s. 81, tab. 30) 

częstotliwości połączeń oraz dostępności przystanków. 
wskaźniki/monitoring nie uwzględniono

Standardy dotyczące dostępności przystanków oraz częstotliwości powinny 

być uwzględnione w dokumentach branżowych. W części dotyczącej 

wskaźników realizacji Strategii monitoringiem objęto liczbę pasażerów 

operatorów kolejowych oraz wykonaną pracę przewozową.  

643 2.2 02.01.2020

Roman Sielecki

Dyrektor Biura Strategii i Rozwoju

Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” 

sp. z o.o.

wniosek

Uwzględnienie w zapisach dot. transportu kolejowego (s.15 i s. 65) 

punktualności jako czynnika determinującego jakość systemu transportu 

zbiorowego.

diagnoza/SWOT/kierun

ki działań
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w części diagnostycznej i kierunkowej 

Strategii.

644 2.3 02.01.2020

Roman Sielecki

Dyrektor Biura Strategii i Rozwoju

Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” 

sp. z o.o.

wniosek

W diagnozie SRWM (s. 16) należy zaktualizować dane dotyczące liczby 

pasażerów Kolei Mazowieckich. diagnoza/SWOT do uwzględnienia Wniosek zostanie uwzględniony w części diagnostycznej Strategii.

645 2.4 02.01.2020

Roman Sielecki

Dyrektor Biura Strategii i Rozwoju

Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” 

sp. z o.o.

wniosek

Rozwinięcie opisu w zakresie inwestycji w tabor i zaplecza służącego do ich 

obsługi i bieżącej naprawy (kierunek działań w zakresie rozwoju transportu - s. 

65).

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego.

646 3.1 20.12.2019

Jan Słomiak

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów 

Lacki

wniosek
Ujęcie w SRWM zadania dotyczącego budowy obwodnicy Kosowa Lackiego 

w ciągu drogi wojewódzkiej 695.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego jako zapis ogólny dotyczący budowy obwodnic w ciągach 

dróg.

647 5.1 02.01.2020 Radosław Legat wniosek

Wpisanie do SRWM utworzenia na skrzyżowaniu tras kolejowych północ-

południe i wschód-zachód w m. Stojadła, gm. Mińsk Mazowiecki 

pasażerskiego przystanku kolejowego wraz z parkingiem oraz bocznicy 

towarowej (w związku z sąsiedztwem DK50 i DK92 oraz bardzo utrudnioną 

dostępnością takiego terminala w centrum miasta Mińsk Mazowiecki). 

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań jako zapis ogólny 

dotyczący rozwoju transportu kolejowego oraz dostępności do terenów 

inwestycyjnych. Strategia nie przesądza o lokalizacji konkretnych inwestycji

648 5.2 02.01.2020 Radosław Legat wniosek

Wybudowanie dodatkowej linii kolejowej z Warszawy do Mińska 

Mazowieckiego i uruchomienie dedykowanej komunikacji kolejowej na tej 

trasie, w związku z obecnie już występującym, bardzo dużym obciążeniem 

strumieniem pasażerów.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego jako zapis ogólny dotyczący rozwoju transportu 

kolejowego. Budowa dodatkowej pary torów aglomeracyjnych na odcinku 

Warszawa Rembertów - Sulejówek Miłosna została zawarta w dokumencie 

pt.: Kierunki rozwoju sieci kolejowej w Warszawskim Węźle Kolejowym. 

Master Plan dla transportu kolejowego w aglomeracji warszawskiej PKP 

PLK S.A.
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Lp.
Nr 

wniosku 

Data wpływu 

wniosku
Wnioskodawca

Rodzaj 

pisma
Skrócona treść wniosku

Część Strategii, której

dotyczy wniosek

Sposób 

rozstrzygnięcia
Uszczegółowienie sposobu rozstrzygnięcia

649 10.1 08.01.2020
Piotr Kozłowski

Burmistrz Gminy Kozienice
wniosek

Wsparcie w ramach SRWM działań związanych z budową odcinka linii 

kolejowej łączącego Gminę Kozienice (w tym linie kolejowe 77 i 76) z linią 

kolejową nr 8 w relacji Radom - Warszawa.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

 Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego jako zapis ogólny dotyczący rozwoju transportu 

kolejowego. Strategia nie przesądza o lokalizacji konkretnych inwestycji.

650 12.3 16.01.2020

Jan Rzeszotarski

Dyrektor Muzeum Wsi 

Mazowieckiej w Sierpcu

wniosek
Poprawa/modernizacja systemu miejskiego transportu zbiorowego, np. 

poprzez zwiększenie liczby i dostępności przystanków.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego.

651 12.4 16.01.2020

Jan Rzeszotarski

Dyrektor Muzeum Wsi 

Mazowieckiej w Sierpcu

wniosek
Poprawa i rozwój systemu komunikacji zbiorowej w miastach pozwalającego 

na zmniejszenie potrzeby tworzenia nowych miejsc parkingowych. 

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego.

652 12.5 16.01.2020

Jan Rzeszotarski

Dyrektor Muzeum Wsi 

Mazowieckiej w Sierpcu

wniosek
Poprawa transportu kolejowego/autobusowego w regionie w celu 

umożliwienia łatwiejszego przemieszczania się pomiędzy miejscowościami.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego.

653 14.1 17.01.2020
Paweł Kołodziejski

Wót Gminy Rząśnik
wniosek

Uwzględnienie w SRWM budowy mostu na rzece Narew w miejscowości 

Nowy Lubiel, gmina Rząśnik.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego jako zapis ogólny dotyczący poprawy wewnętrznej 

dostepności województwa. Strategia nie przesądza o lokalizacji 

konkretnych inwestycji.

654 15.1 17.01.2020

Leszek Marszał Wicestarosta 

Starostwo Powiatowe w 

Wyszkowie
wniosek

Ujęcie w Scenariuszu wspierania konkurencyjności w obszarze 

PRZESTRZEŃ I TRANSPORT, w trendach rozwojowych - rozwoju sieci 

transportowej w obszarach pozametropolitalnych oraz przepraw mostowych o 

strategicznym znaczeniu dla rozwoju regionu.

scenariusze
do częściowego 

uwzględnienia

W scenariuszach rozwoju uwzgledniono rozwój trasnportu zbiorowego i 

niskoemisyjnego. Poprawę dostepności wewenętrznej regionu 

uwzględniono w kierunkach działań w zakresie systemu transportowego 

jako zapis ogólny.

655 17.1 17.01.2020
Piotr Kozłowski

Burmistrz Gminy Kozienice
wniosek Budowa mostu drogowego wraz z dojazdami przez rzekę Wisłę.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego jako zapis ogólny dotyczący poprawy wewnętrznej 

dostepności województwa. Strategia nie przesądza o lokalizacji 

konkretnych inwestycji.

656 17.2 17.01.2020
Piotr Kozłowski

Burmistrz Gminy Kozienice
wniosek Budowa mostu kolejowego przez rzekę Wisłę.

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono

Wniosek niezgodny z polityką rozwoju województwa i państwa. Brak 

zadania w dokumentach strategicznych Samorządu Województwa 

Mazowieckiego oraz rządowych programach rozwoju transportu

657 17.3 17.01.2020
Piotr Kozłowski

Burmistrz Gminy Kozienice
wniosek

 Budowa linii kolejowej przewozu pasażerskiego - połączenie linii nr 76 i 77 z 

linią nr 8 wraz z infrastrukturą.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

 Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego jako zapis ogólny dotyczący rozwoju transportu 

kolejowego. Strategia nie przesądza o lokalizacji konkretnych inwestycji.
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Lp.
Nr 

wniosku 

Data wpływu 

wniosku
Wnioskodawca

Rodzaj 

pisma
Skrócona treść wniosku

Część Strategii, której

dotyczy wniosek

Sposób 

rozstrzygnięcia
Uszczegółowienie sposobu rozstrzygnięcia

658 17.4 17.01.2020
Piotr Kozłowski

Burmistrz Gminy Kozienice
wniosek Budowa obwodnicy miasta Kozienice.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego jako zapis ogólny dotyczący budowy obwodnic w ciągach 

dróg. Strategia nie przesądza o lokalizacji konkretnych inwestycji.

659 17.7 17.01.2020
Piotr Kozłowski

Burmistrz Gminy Kozienice
wniosek

Rozbudowa i modernizacja sieci dróg krajowych na terenie Gminy Kozienice 

DK 48 i DK 79, w tym poprawa bezpieczeństwa ruchu.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego jako zapis ogólny dotyczący podnoszenia poziomu 

bezpieczeństwa ruchu drogowego. Strategia nie przesądza o lokalizacji 

konkretnych inwestycji.

660 20.2 20.01.2020
Łukasz Kulik

Prezydent Miasta Ostrołęki
wniosek

Budowa obwodnicy miasta Ostrołęki w ciągu DK 61, poza granicami 

administracyjnymi jednostki.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego jako zapis ogólny dotyczący budowy obwodnic w ciągach 

dróg. Strategia nie przesądza o lokalizacji konkretnych inwestycji.

661 20.3 20.01.2020
Łukasz Kulik

Prezydent Miasta Ostrołęki
wniosek Budowa nowej przeprawy mostowej na rzece Narew w Ostrołęce.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego jako zapis ogólny dotyczący poprawy wewnętrznej 

dostepności województwa. Strategia nie przesądza o lokalizacji 

konkretnych inwestycji.

662 20.4 20.01.2020
Łukasz Kulik

Prezydent Miasta Ostrołęki
wniosek Powstanie tzw."skrótu'' drogowego Ostrołęka-Wyszków.

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono

Wniosek jest niezgodny z polityką rozwoju województwa. Połączenie 

drogowe Ostrołęki z Warszawą jest zapewnione przez drogę krajową nr 61. 

663 20.5 20.01.2020
Łukasz Kulik

Prezydent Miasta Ostrołęki
wniosek

Wzmocnienie powiązań drogowych Ostrołęki i subregionu z województwem 

podlaskim, m.in. poprzez sprawne połączenie z węzłem trasy Via Baltica.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego jako zapis ogólny. Strategia nie przesądza o lokalizacji 

konkretnych inwestycji.

664 20.6 20.01.2020
Łukasz Kulik

Prezydent Miasta Ostrołęki
wniosek

Wprowadzenie i utrzymanie odpowiednich standardów dróg wojewódzkich 

istotnych dla połączeń miasta Ostrołęki z otoczeniem w tym w szczególności 

dróg nr 544 oraz 627.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego.

665 20.7 20.01.2020
Łukasz Kulik

Prezydent Miasta Ostrołęki
wniosek

Wzmocnienie roli transportu kolejowego w połączeniach z Ostrołęką, w tym: 

poprawa stanu technicznego linii nr: 29, 34, 35, 36 oraz 

reaktywowanie/zwiększenie liczby połączeń na wskazanych liniach, 

modernizacja połączenia Ostrołęka-Warszawa, zapewnienie dogodnego 

zaplecza infrastrukturalnego dla podróżnych.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego.

666 20.24 20.01.2020
Łukasz Kulik

Prezydent Miasta Ostrołęki
wniosek Rozwój systemu ścieżek rowerowych.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego jako zapis ogolny dotyczący poprawy warunków ruchu 

pieszego i rowerowego

667 21.1 20.01.2020
Bożena Kordek

Wójt Gminy Małkinia Górna
wniosek Budowa obwodnicy Małkini Górnej wzdłuż linii drogi wojewódzkiej nr 694.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego jako zapis ogólny dotyczący budowy obwodnic w ciągach 

dróg.

668 22.1 20.01.2020
Wiesław Chrzanowski

Wójt Gminy Rzewnie
wniosek

Budowa mostu przez rzekę Narew z dojazdami w m. Nowe Łachy i Nowy 

Lubiel w ciągu dróg gminnych nr 210805W Łachy-Orłowo oraz nr 440312W 

Rogóźno-Lubiel-rz. Narew. 

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego jako zapis ogólny dotyczący poprawy wewnętrznej 

dostepności województwa. Strategia nie przesądza o lokalizacji 

konkretnych inwestycji.
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669 24.1 21.01.2020

Michał Panfil Prezes Zarządu 

Dyrektor Generalny

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. 

z o.o. 

wniosek

Modernizacja infrastruktury kolejowej linii WKD na szlaku od stacji Warszawa 

Śródmieście WKD do stacji Podkowa Główna WKD wraz z zakupem nowych 

jednostek taborowych.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego jako zapis ogólny dotyczący rozwoju transportu 

kolejowego.

670 25.1 22.01.2020

Piotr Całbecki

Marszałek Województwa Kujawsko-

Pomorskiego

wniosek

Ujęcie w SRWM oraz podjęcie wspólnych działań w zakresie realizacji drogi 

ekspresowej S10 służącej skomunikowaniu stolicy kraju z województwem 

kujawsko-pomorskim i dalej zachodniopomorskim, w tym ze Szczecinem.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego. 

671 25.2 22.01.2020

Piotr Całbecki

Marszałek Województwa Kujawsko-

Pomorskiego

wniosek

Ujęcie w SRWM oraz podjęcie wspólnych działań w zakresie kontynuacji 

kaskadyzacji Wisły i udrożnienia drogi wodnej E40, m.in z tytułu ratyfikowania 

przez Polskę Europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych 

dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AcN).

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzgledniony w zapisach ogólnych kierunku działań w 

zakresie systemu transportowego

672 25.3 22.01.2020

Piotr Całbecki

Marszałek Województwa Kujawsko-

Pomorskiego

wniosek

Ujęcie w SRWM oraz podjęcie wspólnych działań w zakresie realizacji kolei 

szybkich prędkości i linii kolejowych stanowiących połączenie z planowanym 

CPK.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego jako zapis ogólny. Strategia nie przesądza o lokalizacji 

konkretnych inwestycji.

673 27.1 22.01.2020
Zenon Reszka

Burmistrz Błonia
wniosek

Uwzględnienie zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej nr 579 na terenie miasta 

Błonie z uwzględnieniem realizacji wiaduktu nad terenami kolejowymi, 

zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego jako zapis ogólny dotyczący budowy obwodnic w ciągach 

dróg. Strategia nie przesądza o lokalizacji konkretnych inwestycji.

674 27.2 22.01.2020
Zenon Reszka

Burmistrz Błonia
wniosek

Uwzględnienie wschodniej obwodnicy miasta Błonie zgodnie z przebiegiem 

wskazanym w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Błonie i Gminy Błonie (Uchwała nr XIII/71/11 Rady 

Miejskiej w Błoniu z dnia 29 września 2011 r.).

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego jako zapis ogólny dotyczący budowy obwodnic w ciągach 

dróg. Strategia nie przesądza o lokalizacji konkretnych inwestycji.

675 27.3 22.01.2020
Zenon Reszka

Burmistrz Błonia
wniosek

Umieszczenie projektu pn.: "obsługa komunikacyjna pasma województwa 

mazowieckiego w korytarzu: miasto stołeczne Warszawa dzielnica Bemowo-

Stare Babice -Ożarów Mazowiecki-Leszno-Błonie-Kampinos-Sochaczew".

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie 

wspierania transportu publicznego jako zapis ogólny. Strategia nie 

przesądza o lokalizacji konkretnych inwestycji.

676 27.4 22.01.2020
Zenon Reszka

Burmistrz Błonia
wniosek

Sprzeciw odnośnie umieszczenia na terenie miasta i gminy Błonie trasy Kolei 

Dużych Prędkości.

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono

Wniosek wykracza poza kompetencje samorządu województwa i nie 

odpowiada zakresowi ustawowemu Strategii, jej charakteerowi i skali. 

Strategia nie ustala przebiegu KDP.
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677 27.5 22.01.2020
Zenon Reszka

Burmistrz Błonia
wniosek

Sprzeciw dotyczący lokalizacji centralnego portu komunikacyjnego na terenie 

Gminy Baranów, ze względu na negatywne oddziaływanie na tereny miasta i 

gminy Błonie.

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono

Wniosek wykracza poza kompetencje samorządu województwa i nie 

odpowiada zakresowi ustawowemu Strategii, jej charakteerowi i skali. 

Strategia nie ustala lokalizacji CPK. 

678 31.1 22.01.2020
Paweł Kanclerz Burmistrz 

Ożarowa Mazowieckiego
wniosek

Utrzymanie projektowanej drogi wojewódzkiej ,,Paszkowianki'' w przebiegu 

wskazanym w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Mazowieckiego oraz w obowiązujących miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarów Mazowiecki uzgodnionej 

przez odpowiednie organy w trakcie procedur planistycznych zgodnie z 

ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego jako zapis ogólny dotyczący budowy obwodnic w ciągach 

dróg. Strategia nie przesądza o lokalizacji konkretnych inwestycji.

679 31.3 22.01.2020
Paweł Kanclerz Burmistrz 

Ożarowa Mazowieckiego
wniosek

Nie wyznaczanie w granicach Gminy Ożarów Mazowiecki planowanej linii 

kolejowej - Kolei Dużych Prędkości.

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono

Wniosek wykracza poza kompetencje samorządu województwa i nie 

odpowiada zakresowi ustawowemu Strategii, jej charakteerowi i skali. 

Strategia nie ustala przebiegu KDP

680 31.4 22.01.2020
Paweł Kanclerz Burmistrz 

Ożarowa Mazowieckiego
wniosek

Utrzymanie zapisów dotyczących realizacji nowego środka komunikacji 

zgodnie z opracowanym studium wykonalności projektu ,,obsługa 

komunikacyjna pasma zachodniego województwa mazowieckiego w 

korytarzu: m.st. Warszawa dzielnica Bemowo - Stare Babice - Ożarów 

Mazowiecki - Leszno - Błonie - Kampinos - Sochaczew".

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie 

wspierania transportu publicznego jako zapis ogólny. Strategia nie 

przesądza o lokalizacji konkretnych inwestycji.

681 31.5 22.01.2020
Paweł Kanclerz Burmistrz 

Ożarowa Mazowieckiego
wniosek

Wskazanie w inwestycjach celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym w 

zakresie transportu, budowy bezkolizyjnych skrzyżowań linii kolejowej nr 3 

Warszawa Zachodnia - Kunowice z drogami wojewódzkimi nr 718 i nr 701 na 

terenie Gminy Ożarów Mazowiecki, zgodnie z Porozumieniem zawartym 

między Gminą Ożarów Mazowiecki i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z 

siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 74 oraz Województwem Mazowieckim z 

siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, dnia 22.05.2018 r.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego jako zapis ogólny dotyczący poprawy bezpieczeństwa 

ruchu drogowego. Strategia nie przesądza o lokalizacji konkretnych 

inwestycji.

682 31.6 22.01.2020
Paweł Kanclerz Burmistrz 

Ożarowa Mazowieckiego
wniosek

W związku z planowaną budową skrzyżowania bezkolizyjnego z drogą 

wojewódzką nr 701 (ul. Konotopska - ul. Ożarowska) proszę o uwzględnienie 

w projekcie planu zapisu dotyczącego przebudowy ww. drogi wojewódzkiej 

oraz wskazanie jej przebiegu po przebudowie zgodnie z obowiązującym 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Ożarów Mazowiecki oraz obowiązującym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego jako zapis ogólny dotyczący poprawy bezpieczeństwa 

ruchu drogowego. Strategia nie przesądza o lokalizacji konkretnych 

inwestycji.

683 33.1 22.01.2020
Antoni Jan Tarczyński Starosta 

Powiatu Mińskiego
wniosek

Wpisanie do SRWM zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa południowej 

obwodnicy Mińska Mazowieckiego'' i wpisanie przedmiotowej inwestycji do 

zadań priorytetowych.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego jako zapis ogólny dotyczący budowy obwodnic w ciągach 

dróg.

684 34.2 22.01.2020
Sebastian Wardziak Zastępca 

Wójta Gminy Kampinos
wniosek

Ujęcie w SRWM do 2030 r. budowy nowej drogi wojewódzkiej nr 580-bis 

Warszawa - Stare Babice - Leszno - Kampinos - Żelazowa Wola - 

Sochaczew, równoległej do drogi 580 wraz z przebiegiem lekkiej kolei lokalnej 

wzdłuż nowego przebiegu drogi wojewódzkiej 580-bis.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie 

wspierania transportu publicznego jako zapis ogólny. Strategia nie 

przesądza o lokalizacji konkretnych inwestycji.
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685 35.1 23.01.2020
Jerzy Rakowski Starosta Powiatu 

Mławskiego
wniosek

Należy wziąć pod uwagę rozwiązania wspierające samorządy w rozbudowie i 

utrzymaniu lokalnej komunikacji publicznej.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w zapisach ogólnych dotyczących 

Realizacji Strategii. Wniosek dotyczy przede wszystkim RPO.

686 36.4 23.01.2020
Tadeusz Gałązka

Wójt Gminy Dobre
wniosek

Uwzględnienie inwestycji i zadań wspierających rozwój gminy Dobre poprzez 

budowę chodników.

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono

Wniosek nie odpowiada charakterowi ani skali Strategii gdyż dotyczy 

szczegółowej lokalizacji inwestycji na poziomie lokalnym

687 36.5 23.01.2020
Tadeusz Gałązka

Wójt Gminy Dobre
wniosek

Uwzględnienie inwestycji i zadań wspierających rozwój gminy Dobre poprzez 

budowę dróg gminnych, lokalnych, dojazdowych.

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono

Wniosek nie odpowiada charakterowi ani skali Strategii gdyż dotyczy 

szczegółowej lokalizacji inwestycji na poziomie lokalnym

688 36.6 23.01.2020
Tadeusz Gałązka

Wójt Gminy Dobre
wniosek

Uwzględnienie inwestycji i zadań wspierających rozwój gminy Dobre poprzez 

remonty dróg gminnych, lokalnych, dojazdowych.

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono

Wniosek nie odpowiada charakterowi ani skali Strategii gdyż dotyczy 

szczegółowej lokalizacji inwestycji na poziomie lokalnym

689 36.9 23.01.2020
Tadeusz Gałązka

Wójt Gminy Dobre
wniosek

Uwzględnienie inwestycji i zadań wspierających rozwój gminy Dobre poprzez 

budowę ścieżek rowerowych.

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono

Wniosek nie odpowiada charakterowi ani skali Strategii gdyż dotyczy 

szczegółowej lokalizacji inwestycji na poziomie lokalnym

690 36.16 23.01.2020
Tadeusz Gałązka

Wójt Gminy Dobre
wniosek

Uwzględnienie inwestycji i zadań wspierających rozwój gminy Dobre poprzez 

budowę i remont parkingów.

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono

Wniosek nie odpowiada charakterowi ani skali Strategii gdyż dotyczy 

szczegółowej lokalizacji inwestycji na poziomie lokalnym

691 38.8 23.01.2020
Andrzej Nowakowski Prezydent 

Miasta Płocka
wniosek

Uwzględnienie zapisów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 

2030 roku w zakresie zapewnienia wydajnego systemu transportowego.

cele/kierunki 

działań/działania

 do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego jako zapis ogólny. Strategia nie odnosi się do zapisów 

dokumentów na poziomie lokalnym.

692 38.15 23.01.2020
Andrzej Nowakowski Prezydent 

Miasta Płocka
wniosek

Zrealizowanie drogi S10 na odcinku Nowy Dwór Mazowiecki-Płock-Toruń w 

bliskim sąsiedztwie Płocka.

cele/kierunki 

działań/działania

 do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego. Strategia nie przesądza o lokalizacji konkretnych 

inwestycji.

693 38.16 23.01.2020
Andrzej Nowakowski Prezydent 

Miasta Płocka
wniosek

Budowa linii kolejowej wysokich prędkości tzw. Szprycha CPK-Płock-Gdańsk 

(zlokalizowane po prawej stronie Wisły).

cele/kierunki 

działań/działania

 do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego. Strategia nie przesądza o lokalizacji konkretnych 

inwestycji.

694 38.17 23.01.2020
Andrzej Nowakowski Prezydent 

Miasta Płocka
wniosek Budowa linii kolejowej Płock-Modlin (zlokalizowane po prawej stronie Wisły).

cele/kierunki 

działań/działania

 do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego. Strategia nie przesądza o lokalizacji konkretnych 

inwestycji.

695 38.18 23.01.2020
Andrzej Nowakowski Prezydent 

Miasta Płocka
wniosek

Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej w ciągu drogi krajowej nr 62 na odcinku od 

ulicy Armii Krajowej do granicy miasta Płocka w standardzie 2+2.

cele/kierunki 

działań/działania

 do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego jako zapis ogólny dotyczący modernizacji sieci dróg. 

Warunki techniczne przebudowy dróg nie są przedmiotem Strategii.

696 38.19 23.01.2020
Andrzej Nowakowski Prezydent 

Miasta Płocka
wniosek

"Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła ,,Trzepowo'' w Płocku do 

skrzyżowania z drogą powiatową 5205W wraz z uzbrojeniem terenów 

inwestycyjnych na terenie osiedla ,,Trzepowo" w Płocku (Etap I i II)".

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono

Wniosek nie odpowiada charakterowi ani skali Strategii gdyż dotyczy 

szczegółowej lokalizacji inwestycji na poziomie lokalnym
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697 38.20 23.01.2020
Andrzej Nowakowski Prezydent 

Miasta Płocka
wniosek

Funkcjonowanie lotniska płockiego w oparciu o nową infrastrukturę z 

utwardzonym, betonowym pasem startowym i płytą postojową.

diagnoza/SWOT/kierun

ki działań

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie w zakresie istniejących lotnisk 

użytku ogólnego. Strategia nie określa warunków technicznych inwestycji. 

698 38.22 23.01.2020
Andrzej Nowakowski Prezydent 

Miasta Płocka
wniosek Rozwój infrastruktury mobilności miejskiej.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego.

699 38.26 23.01.2020
Andrzej Nowakowski Prezydent 

Miasta Płocka
wniosek Drogi rowerowe.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego jako zapis ogólny dotyczący poprawy warunków ruchu 

pieszego i rowerowego

700 38.33 23.01.2020
Andrzej Nowakowski Prezydent 

Miasta Płocka
wniosek

Wsparcie działań zmierzających do rozwoju ponadregionalnego systemu 

komunikacji rzecznej towarowej i osobowej dla rzeki Wisły.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzgledniony w zapisach ogólnych kierunku działań w 

zakresie systemu transportowego

701 39.15 24.01.2020

Tomasz Janusz Zastępca 

Dyrektora Departamentu Inwestycji 

i Rozwoju Urząd Marszałkowski 

Województwa Świętokrzyskiego

wniosek

Uwzględnienie rozbudowy krajowego korytarza transportowego Warszawa-

Kielce-Kraków obejmującego drogę S7 i linię kolejową 8; przebudowa linii 

kolejowej do prędkości 120-200 km/h.

cele/kierunki 

działań/działania

 do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego. Warunki techniczne przebudowy linii kolejowych nie są 

przedmiotem Strategii.

702 39.16 24.01.2020

Tomasz Janusz Zastępca 

Dyrektora Departamentu Inwestycji 

i Rozwoju Urząd Marszałkowski 

Województwa Świętokrzyskiego

wniosek

Uwzględnienie rozbudowy korytarza krajowego Warszawa-Ostrowiec 

Świętokrzyski-Łoniów-Rzeszów w postaci drogi krajowej nr 9 i jej planowanej 

przebudowy do dwujezdniowej drogi klasy GP.

cele/kierunki 

działań/działania

 do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego jako zapis ogólny dotyczący modernizacji sieci dróg. 

Warunki techniczne przebudowy dróg nie są przedmiotem Strategii.

703 39.17 24.01.2020

Tomasz Janusz Zastępca 

Dyrektora Departamentu Inwestycji 

i Rozwoju Urząd Marszałkowski 

Województwa Świętokrzyskiego

wniosek

Uwzględnienie rozbudowy korytarza międzyregionalnego Warszawa-

Sandomierz-Kraków w postaci DK 79 i jej planowanej przebudowy do drogi 

klasy GP.

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono

Wniosek jest niezgodny z polityką rozwoju województwa mazowieckiego 

zawartą w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa 

mazowieckiego przyjętym Uchwałą nr 22/18 Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2018 r. Warunki techniczne przebudowy 

dróg nie są przedmiotem Strategii.

704 39.18 24.01.2020

Tomasz Janusz Zastępca 

Dyrektora Departamentu Inwestycji 

i Rozwoju Urząd Marszałkowski 

Województwa Świętokrzyskiego

wniosek
Uwzględnienie rozbudowy dróg wojewódzkich dla województwa 

świętokrzyskiego do klasy co najmniej G.

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono Wniosek nie odpowiada ustawowemu zakresowi Strategii.

705 39.19 24.01.2020

Tomasz Janusz Zastępca 

Dyrektora Departamentu Inwestycji 

i Rozwoju Urząd Marszałkowski 

Województwa Świętokrzyskiego

wniosek
Zmiana kategorii niektórych dróg powiatowych (Przysucha-Stąporków-Mniów) 

na wojewódzkie i rozbudowa do klasy G w celu aktywizacji obszarów.

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono Wniosek nie odpowiada ustawowemu zakresowi Strategii.

706 39.20 24.01.2020

Tomasz Janusz Zastępca 

Dyrektora Departamentu Inwestycji 

i Rozwoju Urząd Marszałkowski 

Województwa Świętokrzyskiego

wniosek

Uwzględnienie rozbudowy sieci kolejowej według komponentu kolejowego 

Centralnego Portu Komunikacyjnego: korytarze CPK-Grójec-Ostrowiec 

Świętokrzyski-Rzeszów i CPK-CMK-Opoczno-Kielce-Tarnów-Muszyna.

cele/kierunki 

działań/działania

 do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego. Strategia nie przesądza o lokalizacji konkretnych 

inwestycji.
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707 39.34 24.01.2020

Tomasz Janusz Zastępca 

Dyrektora Departamentu Inwestycji 

i Rozwoju Urząd Marszałkowski 

Województwa Świętokrzyskiego

wniosek
Współpraca z województwem świętokrzyskim w celu połączenia sieci dróg i 

szlaków rowerowych oraz realizacji trasy EuroVelo 11. 

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego jako rozwój sieci szkieletowej tras rowerowych

708 39.35 24.01.2020

Tomasz Janusz Zastępca 

Dyrektora Departamentu Inwestycji 

i Rozwoju Urząd Marszałkowski 

Województwa Świętokrzyskiego

informacja

Inwestycja celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym w obszarze 

stykowym województwa świętokrzyskiego z mazowieckim: rozbudowa DW 

754 Ostrowiec Świętokrzyski-Pętkowice - Solec nad Wisłą.

cele/kierunki 

działań/działania

 do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego jako zapis ogólny dotyczący modernizacji sieci dróg. 

Strategia nie przesądza o lokalizacji konkretnych inwestycji.

709 39.36 24.01.2020

Tomasz Janusz Zastępca 

Dyrektora Departamentu Inwestycji 

i Rozwoju Urząd Marszałkowski 

Województwa Świętokrzyskiego

informacja

Inwestycja celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym w obszarze 

stykowym województwa świętokrzyskiego z mazowieckim: przebudowa linii 

kolejowej nr 8 Warszawa- Kraków.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego.

710 40.1 23.01.2020
Grzegorz Banaszkiewicz

Wójt Gminy Leszno
wniosek

W ramach celu rozwojowego "Poprawa dostępności i spójności terytorialnej 

regionu oraz kształtowanie ładu przestrzennego'' utrzymanie zapisów 

dotyczących realizacji nowego środka komunikacji publicznej zgodnie z 

opracowanym studium wykonalności projektu ,,obsługa komunikacyjna pasma 

zachodniego województwa mazowieckiego w korytarzu: m.st. Warszawa 

dzielnica Bemowo - Stare Babice -Ożarów Mazowiecki - Leszno - Błonie - 

Kampinos Sochaczew".

cele/kierunki 

działań/działania

 do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie 

wspierania transportu publicznego jako zapis ogólny. Strategia nie 

przesądza o lokalizacji konkretnych inwestycji.

711 41.11 23.01.2020
Jarosław Perzyński Burmistrz 

Miasta Sierpca
wniosek

Uwzględnienie miasta Sierpca w systemie dróg wojewódzkich w zakresie 

dróg obwodowych (obwodnica południowa w ciągu drogi ekspresowej Nr 10 

klasy S dla miasta Sierpca) i połączenia do systemu dróg ekspresowych 

(S10) poprzez drogi wojewódzkie.

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono

Wniosek jest niezgodny z polityką rozwoju województwa mazowieckiego i 

polityką państwa. Projektowana droga S10 zgodnie z Rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany 

rozporządzenia w sprawie dróg krajowych i autostrad przebiegać będzie w 

pobliżu Płocka. 

712 41.12 23.01.2020
Jarosław Perzyński Burmistrz 

Miasta Sierpca
wniosek

Ujęcie w zapisach zintegrowanego systemu ścieżek rowerowych dla miasta 

Sierpca.

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono

Wniosek nie odpowiada charakterowi ani skali Strategii gdyż dotyczy 

szczegółowej lokalizacji inwestycji na poziomie lokalnym

713 42.3 23.01.2020
Marek Drapała

Wójt Gminy Magnuszew
wniosek

Budowa obwodnicy przy drodze krajowej 79 od miejscowości Mniszew do 

miejscowości Magnuszew omijającej najbardziej zurbanizowane miejscowości 

gminy Magnuszew.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego jako zapis ogólny dotyczący budowy obwodnic w ciągach 

dróg. Strategia nie przesądza o lokalizacji konkretnych inwestycji. 

714 44.1 23.01.2020
Maciej Śliwerski

Wójt Gminy Jaktorów
wniosek Określenie wpływu CPK na gminę Jaktorów. diagnoza/SWOT nie uwzględniono Wniosek nie odpowiada ustawowemu zakresowi Strategii. 

715 44.2 23.01.2020
Maciej Śliwerski

Wójt Gminy Jaktorów
wniosek Wskazanie optymalnych ciągów komunikacyjnych.

diagnoza/SWOT/kierun

ki działań
nie uwzględniono Wniosek nie odpowiada ustawowemu zakresowi Strategii. 

716 44.6 23.01.2020
Maciej Śliwerski

Wójt Gminy Jaktorów
wniosek

Poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze 

wojewódzkiej 719, poprzez jej poszerzenie, wprowadzenie ścieżek 

rowerowych.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego jako zapis ogólny dotyczący poprawy bezpieczeństwa 

ruchu drogowego oraz poprawy warunków ruchu pieszego i rowerowego. 

Strategia nie przesądza o lokalizacji konkretnych inwestycji. 
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717 44.7 23.01.2020
Maciej Śliwerski

Wójt Gminy Jaktorów
wniosek

Poprawa skomunikowania gminy z Warszawą publicznymi środkami 

transportu.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego.

718 44.10 23.01.2020
Maciej Śliwerski

Wójt Gminy Jaktorów
wniosek

Uszczegółowienie zapisów dotyczących budowy Kolei Dużych Prędkości i jej 

ewentualnego oddziaływania na obszar gminy.

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono Wniosek nie odpowiada ustawowemu zakresowi Strategii.

719 44.16 23.01.2020
Maciej Śliwerski

Wójt Gminy Jaktorów
wniosek

Kluczowe dla rozwoju regionu jest skomunikowanie całego obszaru 

województwa i poprawa jakości połączeń, nie tylko w zakresie Warszawa – 

reszta regionu, ale także w obrębie regionu. Poza zwiększeniem prędkości 

przejazdów należy zwrócić uwagę na częstotliwość połączeń, 

skoordynowanie rozkładów jazdy komunikacji zbiorowej oraz możliwość 

wprowadzania biletów wspólnych dla różnych rodzajów komunikacji na 

obszarze województwa (na wzór karty miejskiej obejmującej obszar m. st. 

Warszawa i okolicznych gmin).

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego.

720 44.17 23.01.2020
Maciej Śliwerski

Wójt Gminy Jaktorów
wniosek

Kontynuacja tworzenia systemu „Parkuj i jedź” oraz innej infrastruktury 

transportowej, w tym ścieżek rowerowych i ścieżek przeznaczonych dla 

innego rodzaju pojazdów elektrycznych (hulajnogi).

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego.

721 44.20 23.01.2020
Maciej Śliwerski

Wójt Gminy Jaktorów
wniosek

Utworzenie systemu wsparcia lokalnych inwestycji umożliwijacego wymianę 

taboru komunikacji zbiorowej i pojazdów należących do samorządów; budowę 

infrastruktury niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania pojazdów 

elektrycznych, w tym należących do osób prywatnych.

system realizacji
do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony jako zapis ogólny w kierunkach działań 

odnoszących się do zwiększania udziału środków transportu przyjaznych 

dla środowiska, mieszkańców i przestrzeni. Szczegółowe zapisy powinny 

zostać uwzględnione w dokumentach wdrożeniowych.

722 44.21 23.01.2020
Maciej Śliwerski

Wójt Gminy Jaktorów
wniosek

Strategia powinna przewidywać system wsparcia finansowego dla 

samorządów w zakresie dróg/układów drogowych o istotnym znaczeniu dla 

rozwoju gospodarczego czy społecznego, poza układami komunikacyjnymi 

TEN-T. 

system realizacji
do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony jako zapis ogólny w kierunkach działań 

odnoszących się do zwiększania dostępności transportowej i spójności 

przestrzennej regionu. Szczegółowe zapisy powinny zostać uwzględnione 

w dokumentach wdrożeniowych.

723 44.22 23.01.2020
Maciej Śliwerski

Wójt Gminy Jaktorów
wniosek

Zwiększanie bezpieczeństwa drogowego poprzez inwestycje w infrastrukturę 

(ścieżki, chodniki, oznakowania, sygnalizacja).

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego jako zapis ogólny dotyczący poprawy bezpieczeństwa 

ruchu drogowego oraz poprawy warunków ruchu pieszego i rowerowego.

724 44.57 23.01.2020
Maciej Śliwerski

Wójt Gminy Jaktorów
wniosek

Kluczowe dla gmin Mazowsza Zachodniego jest ustalenie wpływu inwestycji 

Centralnego Portu Komunikacyjnego na ich przyszłość i rozwój. Strategia 

powinna obejmować działania prowadzące do łagodzenia ewentualnych 

zagrożeń płynących z faktu realizacji tak dużej inwestycji. 

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono Wniosek nie odpowiada ustawowemu zakresowi Strategii. 

725 45.1 24.01.2020
Jan Żychliński Starosta 

Warszawski Zachodni
wniosek

Obsługa komunikacyjna korytarza Warszawa (Bemowo) - Stare Babice - 

Ożarów Mazowiecki - Leszno - Błonie - Kampinos - Sochaczew. Według 

Studium wykonalności z 2013 roku przy pomocy drogi publicznej do obsługi 

autobusu torowego, sterowanego krawężnikiem, i drogi rowerowej.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie 

wspierania transportu publicznego jako zapis ogólny. Strategia nie 

przesądza o lokalizacji konkretnych inwestycji.

726 45.3 24.01.2020
Jan Żychliński Starosta 

Warszawski Zachodni
wniosek Budowa drogi wojewódzkiej "Paszkowianki".

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego jako zapis ogólny dotyczący budowy obwodnic w ciągach 

dróg. Strategia nie przesądza o lokalizacji konkretnych inwestycji. 
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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 

Lp.
Nr 

wniosku 

Data wpływu 

wniosku
Wnioskodawca

Rodzaj 

pisma
Skrócona treść wniosku

Część Strategii, której

dotyczy wniosek

Sposób 

rozstrzygnięcia
Uszczegółowienie sposobu rozstrzygnięcia

727 48.1 24.01.2020
Stanisław Linart

Wójt Gminy Bolimów
wniosek

Uwzględnienie modernizacji sieci dróg powiatowych łączących dwa węzły na 

autostradzie A2 węzeł "Skierniewice" z węzłem "Wiskitki'' jako stanowiące 

alternatywne wobec autostrady A2 powiązania komunikacyjne zachodniego 

pasma aglomeracji warszawskiej przy jednoczesnym usprawnieniu dojazdów 

do miast średnich regionu położonego między Łodzią a Warszawą tj. Łowicz, 

Skierniewice, Sochaczew i Żyrardów.

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono Wniosek nie odpowiada ustawowemu zakresowi i skali Strategii.

728 50.1 24.01.2020
Paweł Makuch Prezydent Miasta 

Pruszkowa
wniosek Uwzględnienie budowy drogi wojewódzkiej "Paszkowianki".

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego jako zapis ogólny dotyczący budowy obwodnic w ciągach 

dróg. Strategia nie przesądza o lokalizacji konkretnych inwestycji. 

729 50.2 24.01.2020
Paweł Makuch Prezydent Miasta 

Pruszkowa
wniosek

Zaprojektowanie połączenia DW 718 i DW 719 na terenie Pruszkowa z 

dwupoziomowym węzłem i drugim wiaduktem.

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono

Wniosek nie odpowiada ustawowemu zakresowi i skali Strategii. Warunki 

techniczne przebudowy dróg nie są przedmiotem Strategii

730 51.1 23.01.2020
Janusz Rajkowski Zastępca Wójta 

Gminy Nadarzyn
wniosek

Zaplanowanie "Paszkowianki" jako "Małej Obwodnicy Warszawy" i 

zaprojektowanie jej w korytarzu wskazanym w SUiKZP gminy Nadarzyn.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego jako zapis ogólny dotyczący budowy obwodnic w ciągach 

dróg. Strategia nie przesądza o lokalizacji konkretnych inwestycji.

731 51.2 23.01.2020
Janusz Rajkowski Zastępca Wójta 

Gminy Nadarzyn
wniosek

Wspieranie działań służących usprawnieniu i uzupełnieniu sieci dróg 

wojewódzkich, w tym realizację "Paszkowianki".

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego jako zapis ogólny dotyczący budowy obwodnic w ciągach 

dróg. Strategia nie przesądza o lokalizacji konkretnych inwestycji. 

732 51.3 23.01.2020
Janusz Rajkowski Zastępca Wójta 

Gminy Nadarzyn
wniosek

Ujęcie w wykazie inwestycji priorytetowych odcinka "Paszkowianki" między 

Trasą Katowicką a DW 719.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego jako zapis ogólny dotyczący budowy obwodnic w ciągach 

dróg. Strategia nie przesądza o lokalizacji konkretnych inwestycji. 

733 51.5 23.01.2020
Janusz Rajkowski Zastępca Wójta 

Gminy Nadarzyn
wniosek

Wykształcenie korytarza komunikacji zbiorowej (np. kolej, autobus, tramwaj) w 

celu usprawnienia powiązań między gminami 

Michałowice/Brwinów/Raszyn/Nadarzyn/Żabia 

Wola/Radziejowice/Mszczonów oraz z Warszawą.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego jako ogólny zapis dotyczący rozwoju transportu zbiorowego

734 51.7 23.01.2020
Janusz Rajkowski Zastępca Wójta 

Gminy Nadarzyn
wniosek

Ochrona przed hałasem zabudowy wzdłuż Trasy Katowickiej w gminie 

Nadarzyn.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie poprawy 

stanu środowiska jako ogólny zapis dotyczący działań naprawczych 

mających na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych (w 

tym pyłu zawieszonego i hałasu). Strategia nie przesądza o lokalizacji 

konkretnych inwestycji. 

735 53.29 24.01.2020

Szymon Tumielewicz Zastępca 

Dyrektora Departament 

Zrównoważonego Rozwoju i 

Współpracy Międzynarodowej 

Ministerstwo Klimatu

wniosek

Poruszenie tematu zeroemisyjnego transportu publicznego, ponieważ ważne 

jest, żeby mieszkańcy wybierali ten rodzaj transportu zamiast transportu 

prywatnego.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego.

736 56.23 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek

Uwzględnienie w projekcie dokumentu kwestii uzależnienia rozwoju nowej 

zabudowy mieszkaniowej w aglomeracjach dużych miast od dostępności do 

transportu szynowego.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego i zasad kształtowania procesów urbanizacyjnych.
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Lp.
Nr 

wniosku 

Data wpływu 

wniosku
Wnioskodawca

Rodzaj 

pisma
Skrócona treść wniosku

Część Strategii, której

dotyczy wniosek

Sposób 

rozstrzygnięcia
Uszczegółowienie sposobu rozstrzygnięcia

737 56.59 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek

Utrzymanie w projekcie dokumentu zakresu interwencji odnoszącego się do 

rozwoju transportu w regionie, w tym priorytetu stwarzania warunków 

zachęcających do korzystania z najmniej uciążliwych dla przestrzeni, 

środowiska i mieszkańców środków transportu, a także rozwoju 

warszawskiego węzła TEN-T.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego.

738 56.60 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek

Uzupełnienie zakresu interwencji o kwestie związane z popularyzowaniem 

korzystania z transportu publicznego, upowszechnianiem rozwiązań w 

zakresie mobilności współdzielonej oraz promowaniem alternatywnych 

napędów i paliw (gaz, energia elektryczna, wodór) w pojazdach 

indywidualnych oraz transportu publicznego. 

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego.

739 56.61 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek

Uwzględnienie zakresu interwencji dotyczącego rozwoju transportu 

publicznego (w tym zwłaszcza szynowego), infrastruktury rowerowej i pieszej 

oraz tworzenia zintegrowanych węzłów przesiadkowych, także w skali 

lokalnej. Zwiększenie nacisku w projekcie dokumentu na rozwój sieci 

transportu szynowego w aglomeracjach dużych miast, w powiązaniu z 

systemem parkingów przesiadkowych PiJ i lokalnymi systemami dowozu 

transportem autobusowym (dotyczy także zwiększenia częstotliwości 

połączeń na liniach istniejących). 

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego.

740 56.62 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek

Proponuje się uzupełnienie dokumentu o informacje dotyczące środków 

poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (azyle, sygnalizacja świetlna, 

progi zwalniające). Dodatkowo w projekcie dokumentu należy położyć większy 

nacisk na rozwój infrastruktury rowerowej (m.in. na str. 15 Strategii), a także 

dodać do połączeń kolejowych Trójmiasto (str. 33 Strategii).

diagnoza/SWOT/kierun

ki działań
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w części diagnostycznej i kierunkowej 

Strategii.

741 56.63 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek

Wskazanie w projekcie dokumentu korytarzy transportowych dla prowadzenia 

ruchu autobusowego, w tym opracowanie koncepcji i wdrożenie systemu 

Metrobusów, rozumianego jako system naziemnego transportu publicznego, 

który łączy ze sobą zalety komunikacji autobusowej i metra. Elastyczność 

komunikacji autobusowej umożliwia dopasowywanie linii do występujących 

potrzeb, a rozwiązania techniczne i uprzywilejowanie w ruchu, nowoczesne 

przystanki, rozwiązania z dziedziny ITS, takie jak systemowe zarządzanie 

ruchem i wysokiej jakości informacja pasażerska gwarantują konkurencyjność 

autobusów w stosunku do samochodów, jeśli chodzi o czas, niezawodność i 

koszty odbywanej podróży. System ten powinien stanowić uzupełnienie 

korytarzy trakcji kolejowej, sieci metra oraz szybkiego tramwaju, w 

szczególności dla obszarów nieposiadających transportu szynowego.

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono Wniosek nie odpowiada ustawowemu zakresowi Strategii
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Lp.
Nr 

wniosku 

Data wpływu 

wniosku
Wnioskodawca

Rodzaj 

pisma
Skrócona treść wniosku

Część Strategii, której

dotyczy wniosek

Sposób 

rozstrzygnięcia
Uszczegółowienie sposobu rozstrzygnięcia

742 56.64 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek

Uwzględnienie w projekcie dokumentu zakresu interwencji odnoszącego się 

do zintegrowanego zarządzania podróżami w obszarze metropolitalnym 

Warszawy (OMW) i promocji multimodalności. Nowoczesne metropolie na 

całym świecie coraz częściej odchodzą od „wąskiego” podejścia do realizacji 

zadań transportowych (np. wyłącznie jako operatora transportu publicznego), 

na rzecz „szerszego” podejścia i promowania zrównoważonego transportu 

rozumianego jako zarządzanie zapotrzebowaniem na korzystanie z 

samochodów poprzez zmianę postaw i zachowań odbywających podróże w 

skali całych miast, co rekomenduje się dla OMW. Obszary kluczowe do 

integracji to m.in. komunikacja miejska wraz z infrastrukturą przystankową i 

węzłami przesiadkowymi; infrastruktura piesza, rowerowa i drogowa; 

infrastruktura parkingowa (w tym parkingi P+R, strefy płatnego parkowania i 

parkingi kubaturowe); usługi dedykowane określonym grupom społecznym 

(np. osobom o ograniczonej mobilności i percepcji, dzieciom, seniorom, etc.); 

rozwój transportu niskoemisyjnego; systemy współdzielonej mobilności; 

logistyka i dostawy towarów; jak również współpraca z sektorem prywatnym w 

zakresie dostarczanych przez niego usług mobilności i/lub realizacji zadań 

publicznych.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego.

743 56.65 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek

Mając na względzie potrzebę przestawienia mobilności miejskiej na tryb dużo 

bardziej zrównoważony, a polegający dziś przede wszystkim na ograniczeniu 

liczby podróży realizowanych przy wykorzystaniu własnego samochodu 

osobowego, proponuje się również uwzględnienie multimodalności jako 

jednego z kluczowych elementów planowania oraz realizacji usług mobilności 

na terenie Warszawy i jej obszaru metropolitalnego.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego.

744 56.66 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek
Stworzenie instytucji integrującej transport publiczny w obszarze 

metropolitalnym Warszawy (OMW).

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono Wniosek nie odpowiada ustawowemu zakresowi Strategii.

745 56.67 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek

Wsparcie gmin metropolii warszawskiej poprzez wyznaczenie lub stworzenie 

instytucji umożliwiającej bardziej efektywną niż dotychczas integrację 

transportu publicznego i odpowiednią obsługę komunikacyjną OMW, dzięki 

umożliwieniu przejrzystych rozliczeń finansowych gmin z wydatków na 

metropolitalny transport publiczny. 

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono Wniosek nie odpowiada ustawowemu zakresowi Strategii.

746 56.68 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek

Wsparcie gmin metropolii warszawskiej poprzez wyznaczenie lub stworzenie 

instytucji umożliwiającej bardziej efektywną niż dotychczas integrację 

transportu publicznego i odpowiednią obsługę komunikacyjną OMW, dzięki 

wprowadzeniu jednolitego, wysokiego standardu świadczonych usług 

przewozowych.

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono Wniosek nie odpowiada ustawowemu zakresowi Strategii.

747 56.69 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek

Wsparcie gmin metropolii warszawskiej poprzez wyznaczenie lub stworzenie 

instytucji umożliwiającej bardziej efektywną niż dotychczas integrację 

transportu publicznego i odpowiednią obsługę komunikacyjną OMW, dzięki 

koordynacji rozkładów jazdy.

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono Wniosek nie odpowiada ustawowemu zakresowi Strategii.

748 56.70 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek

Wsparcie gmin metropolii warszawskiej poprzez wyznaczenie lub stworzenie 

instytucji umożliwiającej bardziej efektywną niż dotychczas integrację 

transportu publicznego i odpowiednią obsługę komunikacyjną OMW, dzięki 

integracji węzłów przesiadkowych, budowanych i funkcjonujących na 

podstawie jednolitych standardów.

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono Wniosek nie odpowiada ustawowemu zakresowi Strategii.
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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 

Lp.
Nr 

wniosku 

Data wpływu 

wniosku
Wnioskodawca

Rodzaj 

pisma
Skrócona treść wniosku

Część Strategii, której

dotyczy wniosek

Sposób 

rozstrzygnięcia
Uszczegółowienie sposobu rozstrzygnięcia

749 56.71 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek

Wsparcie gmin metropolii warszawskiej poprzez wyznaczenie lub stworzenie 

instytucji umożliwiającej bardziej efektywną niż dotychczas integrację 

transportu publicznego i odpowiednią obsługę komunikacyjną OMW, dzięki 

opracowaniu, a następnie wdrożeniu planu rozwoju transportu publicznego w 

skali OMW.

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono Wniosek nie odpowiada ustawowemu zakresowi Strategii.

750 56.72 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek

 Wsparcie gmin metropolii warszawskiej poprzez wyznaczenie lub stworzenie 

instytucji umożliwiającej bardziej efektywną niż dotychczas integrację 

transportu publicznego i odpowiednią obsługę komunikacyjną OMW, dzięki 

regulowaniu rynku usług transportu publicznego, także poprzez zwiększanie 

konkurencyjności.

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono Wniosek nie odpowiada ustawowemu zakresowi Strategii.

751 56.73 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek

Wsparcie gmin metropolii warszawskiej poprzez wyznaczenie lub stworzenie 

instytucji umożliwiającej bardziej efektywną niż dotychczas integrację 

transportu publicznego i odpowiednią obsługę komunikacyjną OMW, dzięki 

włączeniu gminnych i prywatnych połączeń autobusowych w system 

transportu publicznego OMW.

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono Wniosek nie odpowiada ustawowemu zakresowi Strategii.

752 56.74 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek
Opracowanie standardów organizacji i prowadzenia usług transportu 

publicznego w ramach obszaru metropolitalnego Warszawy (OMW).

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono Wniosek nie odpowiada ustawowemu zakresowi Strategii.

753 56.75 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek

Zakres standardów organizacji i prowadzenia usług transportu publicznego 

powinien obejmować zasady projektowania i budowy infrastruktury transportu 

publicznego (przystanki, drogi dojść do przystanków, zasady lokalizowania i 

urządzania parkingów P+R i B+R).

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono Wniosek nie odpowiada ustawowemu zakresowi Strategii.

754 56.76 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek

Zakres standardów organizacji i prowadzenia usług transportu publicznego 

powinien obejmować zasady przekazywania informacji do użytkowników 

(przed rozpoczęciem podróży, na przystanku, w pojazdach).

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono Wniosek nie odpowiada ustawowemu zakresowi Strategii.

755 56.77 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek
Zakres standardów organizacji i prowadzenia usług transportu publicznego 

powinien obejmować zasady wyposażenia i oznakowania pojazdów.

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono Wniosek nie odpowiada ustawowemu zakresowi Strategii.

756 56.78 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek
Zakres standardów organizacji i prowadzenia usług transportu publicznego 

powinien obejmować wymagania dot. bezpieczeństwa przewozów.

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono Wniosek nie odpowiada ustawowemu zakresowi Strategii

757 56.79 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek
Zakres standardów organizacji i prowadzenia usług transportu publicznego 

powinien obejmować zasady eksploatacji (utrzymania) infrastruktury.

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono Wniosek nie odpowiada ustawowemu zakresowi Strategii

758 56.80 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek

Podjęcie współpracy pomiędzy m.st. Warszawa, gminami, powiatami oraz 

Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w zakresie przygotowania oraz 

prowadzenia systematycznych i kompleksowych badań oraz analiz 

określających zapotrzebowanie na transport publiczny w obszarze 

metropolitalnym Warszawy (OMW).

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono Wniosek nie odpowiada ustawowemu zakresowi Strategii
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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 

Lp.
Nr 

wniosku 

Data wpływu 

wniosku
Wnioskodawca

Rodzaj 

pisma
Skrócona treść wniosku

Część Strategii, której

dotyczy wniosek

Sposób 

rozstrzygnięcia
Uszczegółowienie sposobu rozstrzygnięcia

759 56.81 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek

Przygotowanie i realizacja w ramach współpracy jednostek samorządu 

terytorialnego różnych szczebli, analizy zachowań komunikacyjnych 

mieszkańców OMW. W szczególności istotne jest wskazanie kluczowych 

istniejących i nowych korytarzy transportowych pomiędzy poszczególnymi 

obszarami OMW a Warszawą i pomiędzy poszczególnymi obszarami OMW z 

pominięciem Warszawy. 

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono Wniosek nie odpowiada ustawowemu zakresowi Strategii

760 56.82 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek

Kompleksowe badania powinny być wykonywane przy okazji Kompleksowego 

Badania Ruchu, natomiast badania poziomu satysfakcji użytkowników 

transportu publicznego powinny być realizowane nie rzadziej niż co 3 lata. W 

badaniach aktywny udział w zakresie organizacyjnym i finansowym oprócz 

Zarządu Transportu Miejskiego powinny mieć władze poszczególnych gmin 

oraz Urząd Marszałkowski.

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono Wniosek nie odpowiada ustawowemu zakresowi Strategii

761 56.83 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek

Badania powinny obejmować potrzeby przewozowe dotyczące podróży 

lokalnych odbywanych na terenie gminy/ powiatu lub gmin/ powiatów 

sąsiednich oraz podróży w relacji gmina/ powiat – Warszawa, przy 

uwzględnieniu wszystkich środków transportu.

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono Wniosek nie odpowiada ustawowemu zakresowi Strategii

762 56.84 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek

Zwiększenie intensywności budowy systemu parkingów P+R przy węzłach 

przesiadkowych przy granicy Warszawy i na terenie obszaru metropolitalnego 

Warszawy (OMW) z uwzględnieniem nie tylko przystanków i stacji 

kolejowych, ale również przystanków komunikacji autobusowej na terenach 

nie obsługiwanych transportem szynowym.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego.

763 56.85 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek Modernizacja i rozwój węzłów przesiadkowych w OMW.
cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego.

764 56.86 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek

Rozwój i systematyczne modernizowanie węzłów przesiadkowych ułatwią 

przesiadanie się, m.in. dzięki minimalizowaniu i skróceniu drogi dojść 

pomiędzy różnymi środkami transportu, likwidacji barier i poprawie 

bezpieczeństwa. 

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego.

765 56.87 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek

Węzły przesiadkowe powinny powstawać w pierwszej kolejności 

z wykorzystaniem przystanków i stacji kolejowych, stacji metra, ważniejszych 

przystanków tramwajowych i autobusowych (np. przystanki krańcowe).

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego.

766 56.88 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek

Koncepcje i projekty węzłów przesiadkowych w OMW powinny być 

konsultowane z samorządami gmin i organizacjami pozarządowymi do spraw 

zrównoważonej mobilności oraz działającymi na rzecz osób 

z niepełnosprawnościami.

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono Wniosek nie odpowiada ustawowemu zakresowi Strategii.
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Lp.
Nr 

wniosku 

Data wpływu 

wniosku
Wnioskodawca

Rodzaj 

pisma
Skrócona treść wniosku

Część Strategii, której

dotyczy wniosek

Sposób 

rozstrzygnięcia
Uszczegółowienie sposobu rozstrzygnięcia

767 56.89 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek

Uwzględnienie w projekcie dokumentu zakresu interwencji odnoszącego się 

do budowania infrastruktury szybkiego ładowania pojazdów i urządzeń np. 

elektrobusów, ecarów, edronów oraz stacjonarnych i mobilnych (w pojazdach 

zasilają / rezerwują sieć elektryczną tzw. Vehicle To G V2G) magazynów 

energii.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego.

768 56.90 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek
Uzupełnienie treści o występowanie alternatywnych napędów i alternatywnych 

środków transportu (Tabela nr 16 i tekst pod tabelą). 

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego.

769 56.109 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek
W projekcie dokumentu, na str. 15 proponuje się zmianę słowa „matek” na 

„osób”.
diagnoza/SWOT do uwzględnienia

Konkretne sformułowania zostaną sprecyzowane w trakcie dalszych prac 

nad Strategią.

770 57.1 24.01.2020
Tomasz Szuba Zastępca Wójta 

Gminy Stare Babice
wniosek

Ujęcie w projekcie aktualizowanej Strategii przedsięwzięcia: Trasa 

Warszawska - BIS.

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono

Wniosek jest niezgodny z polityką rozwoju województwa. Obecnie pasmo 

zachodnie aglomeracji warszawskiej posiada zapewnioną obsługę 

komunikacyjną. Sama zaś droga nr 580 powinna być obsługiwana 

transportem publicznym do stacji kolejowej nr 3 oraz końcowej stacji metra. 

W póżniejszym okresie należy wybudować linię tramwajową z Warszawy.

771 57.2 24.01.2020
Tomasz Szuba Zastępca Wójta 

Gminy Stare Babice
wniosek

Ujęcie w projekcie aktualizowanej Strategii przedsięwzięcia: budowa ul. 

Lwowskiej z linią tramwajową.

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono

Wniosek jest niezgodny z polityką rozwoju województwa. Obecnie pasmo 

zachodnie aglomeracji warszawskiej posiada zapewnioną obsługę 

komunikacyjną. Sama zaś droga nr 580 powinna być obsługiwana 

transportem publicznym do stacji kolejowej nr 3 oraz końcowej stacji metra. 

W póżniejszym okresie należy wybudować linię tramwajową z Warszawy.

772 57.3 24.01.2020
Tomasz Szuba Zastępca Wójta 

Gminy Stare Babice
wniosek

Ujęcie w projekcie aktualizowanej Strategii przedsięwzięcia: Dostosowanie 

kolejowej trakcji Młociny - Bemowo do ruchu osobowego. Rewitalizacja kolei i 

udostępnienie ruchu do transportu osób i towarów.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego jako zapis ogólny dotyczący rozwoju transportu 

kolejowego.

773 57.5 24.01.2020
Tomasz Szuba Zastępca Wójta 

Gminy Stare Babice
wniosek

Ujęcie w projekcie aktualizowanej Strategii przedsięwzięcia: Modernizacja 

drogi wojewódzkiej 580 w Gminie Stare Babice.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego jako zapis ogólny dotyczący modernizacji sieci dróg

774 58.3 23.01.2020

Stanisław Pytliński Zastępca 

Dyrektora Zespół Parków 

Krajobrazowych Województwa 

Łódzkiego

wniosek

Budowa drogi rowerowej wzdłuż DW 719 od skrzyżowania z DK70 do 

Żyrardowa, połączonej z planowaną drogą rowerową wzdłuż DK70 po stronie 

województwa łódzkiego do Skierniewic.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego jako zapis ogólny dotyczący poprawy warunków ruchu 

pieszego i rowerowego. Strategia nie przesądza o lokalizacji konkretnych 

inwestycji.

775 61.1 23.01.2020
Ekologiczne Stowarzyszenie 

Interesu Społecznego "Kampinos"
wniosek

Poprowadzenie linii komunikacyjnej, np. szyno-busem, m.in. przez tereny 

dawnych PGR w gminach Kampinos, Leszno, Stare Babice, Błonie, Ożarów 

Mazowiecki do II linii metra, zgodnie z opracowanym studium wykonalności, 

umożliwiając gwałtowny rozwój terenów przyległych.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie 

wspierania transportu publicznego jako zapis ogólny. Strategia nie 

przesądza o lokalizacji konkretnych inwestycji.
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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 

Lp.
Nr 

wniosku 

Data wpływu 

wniosku
Wnioskodawca

Rodzaj 

pisma
Skrócona treść wniosku

Część Strategii, której

dotyczy wniosek

Sposób 

rozstrzygnięcia
Uszczegółowienie sposobu rozstrzygnięcia

776 63.2 24.01.2020
Jarosław Żaczek Burmistrz Gminy 

Ryki
wniosek

Inwestycje w sieć kolejową i modernizacja ruchu kolejowego towarowego 

łączącego województwo mazowieckie z lubelskim.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego jako zapis ogólny dotyczący rozwoju transportu 

kolejowego.

777 65.7 24.01.2020
Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy 

Dębe Wielkie
wniosek

Uzupełnienie SWOT (przestrzeń/transport) o szansę "budowa sprawnej sieci 

transportu zbiorowego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich".
diagnoza/SWOT

do częściowego 

uwzględnienia

Konkretne zapisy dot. analizy SWOT zostaną sformułowane na dalszym 

etapie prac jako wynik przeprowadzonej diagnozy społeczno-gospodarczej 

województwa. Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie i kierunkach 

działań w zakresie systemu transportowego.

778 65.8 24.01.2020
Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy 

Dębe Wielkie
wniosek

Uzupełnienie SWOT (przestrzeń/transport) o szansę "budowa parkingów 

Parkuj i Jedź ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich".

diagnoza/SWOT/kierun

ki działań

do częściowego 

uwzględnienia

Konkretne zapisy dot. analizy SWOT zostaną sformułowane na dalszym 

etapie prac jako wynik przeprowadzonej diagnozy społeczno-gospodarczej 

województwa. Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie i kierunkach 

działań w zakresie systemu transportowego.

779 65.9 24.01.2020
Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy 

Dębe Wielkie
wniosek

Uzupełnienie SWOT (przestrzeń/transport) o szansę "budowa węzłów 

przesiadkowych publicznego transportu zbiorowego i osobowego transportu 

kolejowego".

diagnoza/SWOT/kierun

ki działań

do częściowego 

uwzględnienia

Konkretne zapisy dot. analizy SWOT zostaną sformułowane na dalszym 

etapie prac jako wynik przeprowadzonej diagnozy społeczno-gospodarczej 

województwa. Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie i kierunkach 

działań w zakresie systemu transportowego.

780 65.10 24.01.2020
Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy 

Dębe Wielkie
wniosek

Uzupełnienie SWOT (przestrzeń/transport) o zagrożenie "wzrost natężenia 

ruchu samochodowego z powodu braku połączeń lub niskiej jakości połączeń 

transportem zbiorowym (częstotliwość, wygoda, szybkość)".

diagnoza/SWOT
do częściowego 

uwzględnienia

Konkretne zapisy dot. analizy SWOT zostaną sformułowane na dalszym 

etapie prac jako wynik przeprowadzonej diagnozy społeczno-gospodarczej 

województwa. Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie i kierunkach 

działań w zakresie systemu transportowego.

781 65.25 24.01.2020
Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy 

Dębe Wielkie
wniosek

Uzupełnienie SWOT (zbiorczego) o szansę "rozbudowa systemów 

powiązanych transportu publicznego".

diagnoza/SWOT/kierun

ki działań

do częściowego 

uwzględnienia

Konkretne zapisy dot. analizy SWOT zostaną sformułowane na dalszym 

etapie prac jako wynik przeprowadzonej diagnozy społeczno-gospodarczej 

województwa. Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie i kierunkach 

działań w zakresie systemu transportowego.

782 65.32 24.01.2020
Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy 

Dębe Wielkie
wniosek

Rozszerzenie zapisu w uszczegółowieniu kierunków działań dotyczącego 

rozwoju parkingów przesiadkowych PiJ o "centra wiejskie" (str. 65).

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono

Rozwój systemu PiJ przewidziano w małych miastach i obszarach 

podmiejskich dużych miast

783 65.33 24.01.2020
Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy 

Dębe Wielkie
wniosek

Rozszerzenie zapisu w uszczegółowieniu kierunków działań dotyczącego 

zagwarantowania wysokiej jakości usług transportowych w mniejszych 

miastach i na obszarach wiejskich o "utworzenie linii komunikacyjnych" (str. 

65).

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego.
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Lp.
Nr 

wniosku 

Data wpływu 

wniosku
Wnioskodawca

Rodzaj 

pisma
Skrócona treść wniosku

Część Strategii, której

dotyczy wniosek

Sposób 

rozstrzygnięcia
Uszczegółowienie sposobu rozstrzygnięcia

784 66.1 24.01.2020

Tomasz Dąbrowski p.o. Zastępcy 

Dyrektora ds. Inwestycji 

Mazowieckiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Warszawie

wniosek

Wprowadzenie do Planu Wykonawczego aktualnego wykazu projektów 

budowy i rozbudowy dróg według załączonej listy (skorygowane nazwy i nowe 

zadania).

system realizacji
do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w zapisach Regionalnego Planu 

Transportowego, który zawiera konkretne inwestycje zgodnie z kierunkami 

działań i działaniami Strategii.

785 66.2 24.01.2020

Tomasz Dąbrowski p.o. Zastępcy 

Dyrektora ds. Inwestycji 

Mazowieckiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Warszawie

wniosek
Uzupełnienie w Planie Wykonawczym wykazu zrealizowanych i realizowanych 

projektów budowy i rozbudowy dróg według załączonej listy.
system realizacji

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w zapisach Regionalnego Planu 

Transportowego, który zawiera konkretne inwestycje zgodnie z kierunkami 

działań i działaniami Strategii.

786 67.6 24.01.2020
Tomasz Kostyra Zastępca Wójta 

Gminy Wiązowna
wniosek

Postulat o rozbudowę sieci dróg lokalnych wspierających rozwój transportu 

tranzytowego i stanowiących alternatywne ciągi komunikacyjne na wypadek 

kolizji drogowych.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Zgodnie z polityką rozwoju Samorządu Województwa Mazowieckiego 

należy ograniczać ruch tranzytowy i regionalny po drogach lokalnych, z 

dostosowaniem parametrów technicznych klasy drogi do jej funkcji.

787 67.9 24.01.2020
Tomasz Kostyra Zastępca Wójta 

Gminy Wiązowna
wniosek

Postulat o rozbudowę sieci transportu zbiorowego w celu ograniczenia niskiej 

emisji i zwiększenia dostępności komunikacyjnej pomiędzy obszarami 

wiejskimi a ośrodkami miejskimi.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego.

788 67.12 24.01.2020
Tomasz Kostyra Zastępca Wójta 

Gminy Wiązowna
wniosek

W Rozdziale 2.3. Przestrzeń i transport, w Analizie SWOT- przestrzeń i 

transport: w części Słabe strony należy dopisać punkt o niskim poziomie 

usług transportowych lub ich braku w połączeniach pomiędzy miastami 

powiatowymi województwa.

diagnoza/SWOT do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w części diagnostycznej w zakresie 

występowania obszarów wykluczonych transportowo, zwłaszcza na 

terenach wiejskich.

789 67.13 24.01.2020
Tomasz Kostyra Zastępca Wójta 

Gminy Wiązowna
wniosek

W Rozdziale 2.3. Przestrzeń i transport, w Analizie SWOT- przestrzeń i 

transport: w części Słabe strony należy dopisać punkt o niewystarczającym 

poziomie połączeń drogowych i braku połączeń komunikacji publicznej 

pomiędzy miejscowościami. Zdarza się, że leżące blisko siebie miejscowości 

nie mają drogi, która połączyłaby te miejscowości.

diagnoza/SWOT do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w części diagnostycznej w zakresie 

występowania obszarów wykluczonych transportowo, zwłaszcza na 

terenach wiejskich.

790 67.40 24.01.2020
Tomasz Kostyra Zastępca Wójta 

Gminy Wiązowna
wniosek

W Rozdziale 4.2. Działania rozwojowe do roku 2020, w Tabeli 24. Kierunki 

działań i działania Strategii rozwoju województwa mazowieckiego - przestrzeń 

i transport, przy punkcie 13.6. Udrożnienie warszawskiego węzła TEN-T - 

powinno być również zaznaczone w pozostałych obszarach.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

W projekcie Strategii nie przewiduje się przedmiotowego wyszczególnienia 

w tabelach. Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w 

zakresie systemu transportowego.

791 67.41 24.01.2020
Tomasz Kostyra Zastępca Wójta 

Gminy Wiązowna
wniosek

W Rozdziale 4.2. Działania rozwojowe do roku 2020, w Tabeli 24. Kierunki 

działań i działania Strategii rozwoju województwa mazowieckiego - przestrzeń 

i transport, punkty 15.1., 15.2., 15.3. powinny dotyczyć także pozostałych 

obszarów.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

 

W projekcie Strategii nie przewiduje się przedmiotowego wyszczególnienia 

w tabelach. Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w 

zakresie systemu transportowego.

792 67.53 24.01.2020
Tomasz Kostyra Zastępca Wójta 

Gminy Wiązowna
inne

W Rozdziale 2.3. warto rozważyć, że m.st. Warszawa to największy 

organizator transportu autobusowego między Warszawą a sąsiednimi 

gminami. Konieczność utrzymania i rozwoju tej współpracy, zachowania 

takich projektów jak „Wspólny bilet”. Rosnące koszty utrzymania komunikacji 

przy jednoczesnym wzroście potrzeb mieszkańców aglomeracji w tym 

zakresie mogą zagrażać tej współpracy.

diagnoza/SWOT do uwzględnienia Wniosek zostanie uwzględniony jako informacja. 
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Lp.
Nr 

wniosku 

Data wpływu 

wniosku
Wnioskodawca

Rodzaj 

pisma
Skrócona treść wniosku

Część Strategii, której

dotyczy wniosek

Sposób 

rozstrzygnięcia
Uszczegółowienie sposobu rozstrzygnięcia

793 68.4 24.01.2020 Urszula Ciężka Wójt Radziejowic wniosek
Brak możliwości lokalizacji nowych linii kolejowych na terenie gminy 

Radziejowice.

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono Wniosek nie odpowiada ustawowemu zakresowi Strategii. 

794 68.5 24.01.2020 Urszula Ciężka Wójt Radziejowic wniosek
Uruchomienie stacji kolejowej na CMK w Korytowie i dostosowanie do niej 

sieci transportowej.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego jako zapis ogólny dotyczący rozwoju transportu 

kolejowego. Strategia nie przesądza o lokalizacji konkretnej inwestycji.

795 68.6 24.01.2020 Urszula Ciężka Wójt Radziejowic wniosek
Rozbudowa DK 50 na odc. Wiskitki-Mszczonów i przebudowa węzła w 

Mszczonowie.

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono Wniosek nie odpowiada ustawowemu zakresowi Strategii. 

796 68.7 24.01.2020 Urszula Ciężka Wójt Radziejowic wniosek
Zwiększenie udziału transportu kolejowego, ograniczenie ciężkiego transportu 

ciężarowego na drogach lokalnych.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego.

797 68.8 24.01.2020 Urszula Ciężka Wójt Radziejowic wniosek

Rozbudowa sieci transportowej w okolicach planowanego Centralnego Portu 

Lotniczego, Parku Wodnego we Wręczy oraz funkcjonujących centrów 

logistycznych.

diagnoza/cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Rozbudowa sieci transportowej o znaczeniu krajowym w pobliżu CPK 

zostanie uwzględniona  w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego, a funkcjonujące centra logistyczne zostaną uwzględnione 

w części diagnostycznej.

798 68.9 24.01.2020 Urszula Ciężka Wójt Radziejowic wniosek Ograniczenie ruchu tranzytowego na drogach lokalnych.
cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego.

799 68.10 24.01.2020 Urszula Ciężka Wójt Radziejowic wniosek
Uwzględnienie drogi dla rowerów przy DW 579 na odc. Kuklówka-

Radziejowice.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego jako zapis ogólny dotyczący poprawy warunków ruchu 

pieszego i rowerowego. Strategia nie przesądza o lokalizacji konkretnej 

inwestycji.

800 68.11 24.01.2020 Urszula Ciężka Wójt Radziejowic wniosek Ryzyko wzrostu ruchu kołowego i dewastacji dróg lokalnych.
cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono Informacja nie ma charakteru wniosku.

801 68.12 24.01.2020 Urszula Ciężka Wójt Radziejowic informacja Ryzyko wzrostu ruchu kołowego i dewastacji dróg lokalnych.
cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono Informacja nie ma charakteru wniosku do aktualizacji SRWM.

802 71.1 24.01.2020
dr inż. Stanisław Kubeł Starosta 

Powiatu Ostrołęckiego
wniosek

Podniesienie kategorii drogi Ostrołęka-Rzekuń-Troszyn-węzeł Śniadowo do 

kategorii drogi wojewódzkiej. 

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono Wniosek nie odpowiada ustawowemu zakresowi Strategii.

803 71.2 24.01.2020
dr inż. Stanisław Kubeł Starosta 

Powiatu Ostrołęckiego
wniosek Podniesienie rangi drogi powiatowej 4403 do drogi wojewódzkiej. 

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono Wniosek nie odpowiada ustawowemu zakresowi Strategii.
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Nr 

wniosku 

Data wpływu 

wniosku
Wnioskodawca

Rodzaj 

pisma
Skrócona treść wniosku

Część Strategii, której

dotyczy wniosek

Sposób 

rozstrzygnięcia
Uszczegółowienie sposobu rozstrzygnięcia

804 71.3 24.01.2020
dr inż. Stanisław Kubeł Starosta 

Powiatu Ostrołęckiego
wniosek

Budowa przeprawy mostowej na Narwi w ramach programu rządowego 

„Mosty dla regionów”. 

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego jako zapis ogólny dotyczący poprawy wewnetrznej 

dostepności województwa. Strategia nie przesądza o lokalizacji 

konkretnych inwestycji.

805 71.4 24.01.2020
dr inż. Stanisław Kubeł Starosta 

Powiatu Ostrołęckiego
wniosek

Budowa mostu południowego na Narwi związana z budową obwodnicy 

Ostrołęki oraz zaplanowaną przez powiat budową i przebudową dróg przy 

współpracy gmin. 

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego jako zapis ogólny dotyczący budowy obwodnic w ciągach 

dróg. Strategia nie przesądza o lokalizacji konkretnych inwestycji. 

806 71.12 24.01.2020
dr inż. Stanisław Kubeł Starosta 

Powiatu Ostrołęckiego
wniosek Modernizacja linii kolejowej Ostrołęka-Warszawa. 

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego.  Strategia nie przesądza o lokalizacji konkretnych 

inwestycji. 

807 71.13 24.01.2020
dr inż. Stanisław Kubeł Starosta 

Powiatu Ostrołęckiego
wniosek Kontynuacja przebudowy dróg wojewódzkich.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego.

808 72.1 24.01.2020
Polsko-Izraelska Izba 

Gospodarcza
wniosek

Rozwój strefy aktywności gospodarczej wokół Mazowieckiego Portu 

Lotniczego Modlin, poprzez skomunikowanie tych terenów z siecią 

transportową (drogową, kolejową i lotniczą) oraz budowę terminala 

przeładunkowego CARGO. Dostęp do CARGO powinien być zapewniony 

każdym możliwym środkiem transportu tj. koleją, samochodem, samolotem. 

W tym celu konieczna jest budowa bocznicy kolejowej do terenów 

inwestycyjnych i połączenie drogowe strefy ekonomicznej z drogą krajową S7 

i DK62. 

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego, OSI oraz poprawy konkurencyjności i innowacji w 

miejskim obszarze funkcjonalnym Warszawy.

809 72.2 24.01.2020
Polsko-Izraelska Izba 

Gospodarcza
wniosek

Rozwój lotniska Modlin w aspekcie Cargo, ze szczególnym uwzględnieniem 

zapewnienia możliwości odprawy różnorodnych dóbr (przykładowo również 

artykułów spożywczych), oraz zróżnicowanych wymagań logistyki (np. 

transportu kurierskiego). 

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego, OSI oraz poprawy konkurencyjności i innowacji w 

miejskim obszarze funkcjonalnym Warszawy.

810 72.3 24.01.2020
Polsko-Izraelska Izba 

Gospodarcza
wniosek

Rozwój lotniska Modlin w aspekcie portu pasażerskiego w tym czarterowego 

– przygotowanego stosownie również na przyjęcie zorganizowanego ruchu 

turystycznego do Polski oraz wymagającego klienta biznesowego do i z 

Polski.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego, OSI oraz poprawy konkurencyjności i innowacji w 

miejskim obszarze funkcjonalnym Warszawy.

811 72.4 24.01.2020
Polsko-Izraelska Izba 

Gospodarcza
wniosek

Poprawa połączeń lotniska Modlin oraz Warmińsko Mazurskiej Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej w zakresie drogowym i kolejowym tak w ruchu 

pasażerskim jak i towarowym, która jest niezbędnym warunkiem rozwoju ww. 

Strefy oraz Lotniska.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego, OSI oraz poprawy konkurencyjności i innowacji w 

miejskim obszarze funkcjonalnym Warszawy.

812 72.8 24.01.2020
Polsko-Izraelska Izba 

Gospodarcza
wniosek

Niezbędna jest budowa bocznicy kolejowej do Warmińsko Mazurskiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz do strefy aktywności gospodarczej wokół 

Lotniska Modlin.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego, OSI oraz poprawy konkurencyjności i innowacji w 

miejskim obszarze funkcjonalnym Warszawy.

813 72.9 24.01.2020
Polsko-Izraelska Izba 

Gospodarcza
wniosek

Tam gdzie to się da sieć kolejowa powinna być rozszerzana i uzupełniana o 

stosowne odgałęzienia i bocznice by poprawić dostęp dla istniejących i 

planowanych inwestycji w działalność gospodarczą.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego oraz poprawy konkurencyjności i innowacji.
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Nr 
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814 72.10 24.01.2020
Polsko-Izraelska Izba 

Gospodarcza
wniosek

Dalszy rozwój sieci drogowej obejmujący w szczególności połączenie 

drogowe Warmińsko Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz strefy 

aktywności gospodarczej wokół Lotniska Modlin z drogą krajową S7 i DK62.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego, OSI oraz poprawy konkurencyjności i innowacji w 

miejskim obszarze funkcjonalnym Warszawy.

815 72.11 24.01.2020
Polsko-Izraelska Izba 

Gospodarcza
wniosek

Dalszy rozwój sieci drogowej obejmujący w szczególności poprawę połączeń 

średnich i mniejszych ośrodków wzajemnie i z kluczowymi ośrodkami 

Mazowsza.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego.

816 72.12 24.01.2020
Polsko-Izraelska Izba 

Gospodarcza
wniosek

Istotne wsparcie dla komunikacji publicznej nakierowane na tworzenie 

obszarów o stosunkowo dużej liczbie dostępnych pracowników.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego.

817 73.1 24.01.2020 Dariusz Gizka Burmistrz Warki wniosek
Budowa kładki pieszo-rowerowej (z oświetleniem) w celu odesparowania 

ruchu niezmotoryzowanego w ciągu DW 730 (ul. Mostowej) w Warce.

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono

Wniosek nie odpowiada charakterowi ani skali Strategii gdyż dotyczy 

szczegółowej lokalizacji inwestycji na poziomie lokalnym.

818 73.2 24.01.2020 Dariusz Gizka Burmistrz Warki wniosek
Budowa połączenia infrastruktury pieszo-rowerowej w DW 730 z chodnikiem 

na moście nad Pilicą w Warce.

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono

Wniosek nie odpowiada charakterowi ani skali Strategii gdyż dotyczy 

szczegółowej lokalizacji inwestycji na poziomie lokalnym.

819 73.3 24.01.2020 Dariusz Gizka Burmistrz Warki wniosek Remont mostu w Michałowie-Parcelach.
cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono

Wniosek nie odpowiada charakterowi ani skali Strategii gdyż dotyczy 

szczegółowej lokalizacji inwestycji na poziomie lokalnym.

820 73.4 24.01.2020 Dariusz Gizka Burmistrz Warki wniosek
Analiza możliwości usytuowania obwodnicy Warki w ciągu DW730 nową 

trasą, z nowym mostem.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego jako zapis ogólny dotyczący budowy obwodnic w ciągach 

dróg. Strategia nie przesądza o lokalizacji konkretnej inwestycji.

821 74.1 24.01.2020 Urząd Gminy Jabłonna wniosek

Utrzymanie dotychczasowej rezerwy komunikacyjnej pod Legionowską Trasę 

Mostową (dalej: LTM), z uwagi na dotychczas poniesione nakłady finansowe 

(studia, plany miejscowe, podziały i wykupy terenów) oraz z uwagi na fakt, iż 

naruszenie dotychczas wypracowanego konsensusu przestrzennego będzie 

skutkowało znaczącymi protestami społecznymi, a w konsekwencji może 

uniemożliwić realizację LTM i tzw. Małej obwodnicy Warszawy.

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono

Wniosek jest niezgodny z polityką rozwoju województwa mazowieckiego 

zawartą w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa 

mazowieckiego przyjętego Uchwałą nr 22/18 Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2018 r.

822 74.2 24.01.2020 Urząd Gminy Jabłonna wniosek

Zachowanie dla LTM kategorii zarządczej drogi wojewódzkiej - na całej swojej 

długości pomiędzy Łomiankami a Wieliszewem - z uwagi na ponadlokalny 

charakter inwestycji, wykraczającej znacząco poza skalę powiatu 

legionowskiego oraz fakt, iż stanowić ona będzie element sieci drogowej 

ruchu tranzytowego.

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono

Wniosek jest niezgodny z polityką rozwoju województwa mazowieckiego 

zawartą w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa 

mazowieckiego przyjętego Uchwałą nr 22/18 Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2018 r.
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823 74.3 24.01.2020 Urząd Gminy Jabłonna wniosek

Ustalenie dla LTM klasy funkcjonalno-technicznej drogi głównej (G), z uwagi 

na częściowo zabudowany charakter terenu, dotychczas uchwalone plany 

miejscowe, jak również kwestie zajętości terenu i kosztów wykupu gruntów.

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono

Wniosek jest niezgodny z polityką rozwoju województwa mazowieckiego 

zawartą w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa 

mazowieckiego przyjętego Uchwałą nr 22/18 Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2018 r.

824 74.4 24.01.2020 Urząd Gminy Jabłonna wniosek

Pilna realizacja LTM (w tym wykupy terenów), z uwagi na przeciągające się 

blokowanie terenów pod trasę i oczekiwania właścicieli co do przesądzenia o 

losie dotychczasowych rezerw komunikacyjnych.

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono

Wniosek jest niezgodny z polityką rozwoju województwa mazowieckiego 

zawartą w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa 

mazowieckiego przyjętego Uchwałą nr 22/18 Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2018 r.

825 74.5 24.01.2020 Urząd Gminy Jabłonna wniosek Dokończenia obwodnicy Jabłonny w ciągu drogi DW63O.
cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego jako zapis ogólny dotyczący budowy obwodnic w ciągach 

dróg. Strategia nie przesądza o lokalizacji konkretnej inwestycji.

826 74.6 24.01.2020 Urząd Gminy Jabłonna wniosek Realizacja przeprawy mostowej na Wiśle pomiędzy Jabłonną a Łomiankami.
cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono

Wniosek jest niezgodny z polityką rozwoju województwa mazowieckiego 

zawartą w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa 

mazowieckiego przyjętego Uchwałą nr 22/18 Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2018 r.

827 74.7 24.01.2020 Urząd Gminy Jabłonna inne

Wójt Gminy Jabłonna ponownie wyraża sprzeciw odnośnie zaprojektowanej w 

Planie zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego na 

terenie gminy jabłonna nowej drogi krajowej klasy technicznej S(L3) relacji 

Nowy Dwór Mazowiecki w kierunku wschodnim, przebiegając ej przez 

miejscowości Skierdy, Chotomów i Jabłonnę w gminie Jabłonna oraz centrum 

miasta Legionowa, a dalej w kierunku na gminę Nieporęt (dotyczy rozwiązań 

przestrzennych na Ryc. 12 Transport drogowy na obszarze województwa 

mazowieckiego, str. 31oraz plansza Załącznik nr X - planowane inwestycje, 

przebieg operacyjny). Zwraca uwagę, że tereny te są gęsto zabudowane 

zabudową mieszkalną o charakterze jednorodzinnym i wielorodzinnym (w 

Legionowie), a nowo zaprojektowana trasa nie została poprzedzona żadnymi 

konsultacjami z gminami Jabłonna i Nieporęt oraz miastem Legionowo, jak 

również nie przedstawiono żadnych analiz celowości i realizowalności takiego 

przedsięwzięcia. Wreszcie ponownie przypomina, że w/w trasa jest sprzeczna 

z obowiązującym Studium gminy Jabłonna i posiadanymi planami 

miejscowymi.

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono

Wniosek nie odpowiada ustawowemu zakresowi i skali strategii 

województwa. Droga S10 zaznaczona jest schematycznie, kierunkowo, 

zgodnie z charakterem planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa, zgodnie z Rozprządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 

września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie budowy dróg 

krajowych i autostrad.

828 74.8 24.01.2020 Urząd Gminy Jabłonna wniosek
Zwiększenie częstotliwości remontów oraz należytego utrzymania Drogi 

Wojewódzkiej 630 przechodzącej przez Gminę Jabłonna.

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono Wniosek nie odpowiada ustawowemu zakresowi Strategii.
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829 78.1 24.01.2020
Andrzej Adamczyk Minister 

Infrastruktury
wniosek

Dostosowanie zapisów Strategii do nowej Strategii Zrównoważonego Rozwoju 

Transportu do 2030 r. (SRT), przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 24 

września 2019 r.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia Strategia zostanie dostosowana do zapisów dokumentów krajowych.

830 78.2 24.01.2020
Andrzej Adamczyk Minister 

Infrastruktury
wniosek

W aktualizowanej Strategii powinna znaleźć się informacja dotycząca budowy 

Centralnego Portu Komunikacyjnego "Solidarność".
diagnoza/SWOT do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego jako zapis ogólny, zgodnie ze stanem zaawansowania prac 

nad projektem

831 78.3 24.01.2020
Andrzej Adamczyk Minister 

Infrastruktury
wniosek

W aktualizowanej Strategii powinna znaleźć się informacja dotycząca 

istniejącej na terenie województwa mazowieckiego obecnej infrastruktury 

lotniskowej, która do czasu planowania otwarcia CPK powinna być rozwijana i 

dostosowywana do wymogów rozwijającego się rynku lotniczych przewozów 

pasażerskich, w szczególności do realnych potrzeb pasażerów i 

przewoźników lotniczych.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie stanu istniejącego w zakresie 

istniejących lotnisk.

832 78.4 24.01.2020
Andrzej Adamczyk Minister 

Infrastruktury
informacja

Rada Ministrów przyjęła w dn. 24 września 2019 r. zmianę rozporządzenia w 

sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz.U. poz. 1819), wskazując do 

realizacji m.in. autostradę A50 wg przebiegu: A2 (CPK) - Mszczonów - Góra 

Kalwaria - A2 (Mińsk Mazowiecki).

informacja do uwzględnienia Wniosek zostanie uwzględniony jako informacja. 

833 78.5 24.01.2020
Andrzej Adamczyk Minister 

Infrastruktury
informacja

Rada Ministrów przyjęła w dn. 24 września 2019 r. zmianę rozporządzenia w 

sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz.U. poz. 1819), wskazując do 

realizacji m.in. drogę ekspresową S50 wg. przebiegu: A2 (CPK) - Sochaczew - 

Wyszogród - S10 (Naruszewo) - Serock - S8 (Radzymin) - A2 (Mińsk 

Mazowiecki).

informacja do uwzględnienia Wniosek zostanie uwzględniony jako informacja. 

834 78.6 24.01.2020
Andrzej Adamczyk Minister 

Infrastruktury
informacja

Dla rozwoju województwa ważna będzie inwestycja wynikająca ze zmienionej 

SRT, polegająca na poszerzeniu istniejącej autostrady A2 do trzech pasów 

ruchu w każdym kierunku na odcinku Warszawa-Łódź.

diagnoza/SWOT
do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego jako zapis ogólny dotyczący modernizacji sieci dróg. 

Warunki techniczne przebudowy dróg nie są przedmiotem Strategii.

835 78.7 24.01.2020
Andrzej Adamczyk Minister 

Infrastruktury
informacja

W Ministerstwie Infrastruktury powstaje Program Budowy 100 obwodnic, 

zapowiedziany w ostatnim expose Pana Premiera Mateusza Morawieckiego.
diagnoza/SWOT do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego jako zapis ogólny dotyczący budowy obwodnic w ciągach 

dróg.

836 78.8 24.01.2020
Andrzej Adamczyk Minister 

Infrastruktury
informacja

Należy uwzględnić wpływ realizacji inwestycji CPK oraz Inwestycji 

Towarzyszących na rozwój regionu i wpływ na wyzwania rozwojowe. 
diagnoza/SWOT nie uwzględniono

Wniosek nie odpowiada ustawowemu zakresowi Strategii. Skutki realizacji 

potencjalnej inwestycji wykraczają poza okres obowiązywania Strategii

837 78.9 24.01.2020
Andrzej Adamczyk Minister 

Infrastruktury
informacja

Wydaje się zasadne, by w Strategii szanse rozwojowe związane z 

powstaniem CPK, tak dotyczące przemysłu, przesiębiorczości i nowoczesnej 

technologii, rolnictwa, szkolnictwa, rynku pracy i demografii, jak również 

rozwoju, zostały uwzględnione.

diagnoza/SWOT nie uwzględniono
Wniosek nie odpowiada ustawowemu zakresowi Strategii. Skutki realizacji 

potencjalnej inwestycji wykraczają poza okres obowiązywania Strategii
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838 78.10 24.01.2020
Andrzej Adamczyk Minister 

Infrastruktury
informacja

Wydaje się zasadne, by w Strategii zostały ujęte ryzyka dotyczące powstania 

CPK, w szczególności obejmujące sytuacje nieprzygotowania się regionu do 

zmienionej sytuacji rozwojowej i wyzwań z nią związanych (np. dostosowanie 

oferty edukacyjnej do potrzeb nowych pracodawców, zaniedbania związane z 

szansami i ryzykiem poprawy transportu).

diagnoza/SWOT nie uwzględniono
Wniosek nie odpowiada ustawowemu zakresowi Strategii. Skutki realizacji 

potencjalnej inwestycji wykraczają poza okres obowiązywania Strategii

839 79.1 24.01.2020
Józef Grzegorz Kurek Burmistrz 

Mszczonowa
wniosek

Rozbudowa węzła Mszczonów-Północ przez budowę bezkolizyjnego 

przejazdu w ciągu DK50 nad rondem Warszawska w Mszczonowie.

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono Wniosek nie odpowiada charakterowi i skali Strategii.

840 79.2 24.01.2020
Józef Grzegorz Kurek Burmistrz 

Mszczonowa
wniosek

Rozbudowa DK50 do dwóch jezdni od węzła Wiskitki do wezła Mszczonów-

Północ w związku z budową parku wodnego.

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono Wniosek nie odpowiada charakterowi i skali Strategii.

841 79.3 24.01.2020
Józef Grzegorz Kurek Burmistrz 

Mszczonowa
wniosek Budowa i rozbudowa dróg gminnych w związku z budową parku wodnego.

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono Wniosek nie odpowiada charakterowi i skali Strategii.

842 79.4 24.01.2020
Józef Grzegorz Kurek Burmistrz 

Mszczonowa
wniosek

Budowa przystanku na centralnej magistrali kolejowej w Korytowie lub 

Szeligach na potrzeby obsługi parku wodnego.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego jako zapis ogólny dotyczący rozwoju transportu 

kolejowego. Strategia nie przesądza o lokalizacji konkretnej inwestycji.

843 84.1 24.01.2020

Marek Kłoczko Wiceprezes 

Dyrektor Generalny Krajowej Izby 

Gospodarczej Krajowa Izba 

Gospodarcza w Warszawie 

wspólnie z Polsko - Izraelską Izbą 

Gospodarczą w Warszawie

wniosek

Rozwój strefy aktywności gospodarczej wokół Mazowieckiego Portu 

Lotniczego Modlin, poprzez skomunikowanie tych terenów z siecią 

transportową (drogową, kolejową i lotniczą) oraz budowę terminala 

przeładunkowego CARGO. Dostęp do CARGO powinien być zapewniony 

każdym możliwym środkiem transportu tj. koleją, samochodem, samolotem. 

W tym celu konieczna jest budowa bocznicy kolejowej do terenów 

inwestycyjnych i połączenie drogowe strefy ekonomicznej z drogą krajową S7 

i DK62. Rozbudowa CARGO wokół lotniska Modlin pozwoli na rozwój 

Warmińsko Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz zapewni napływ 

inwestycji gospodarczych, co wpłynie korzystnie na rozwój całego Mazowsza.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego, OSI oraz poprawy konkurencyjności i innowacji w 

miejskim obszarze funkcjonalnym Warszawy.

844 84.2 24.01.2020

Marek Kłoczko Wiceprezes 

Dyrektor Generalny Krajowej Izby 

Gospodarczej Krajowa Izba 

Gospodarcza w Warszawie 

wspólnie z Polsko - Izraelską Izbą 

Gospodarczą w Warszawie

wniosek

Rozwój lotniska Modlin w aspekcie Cargo, ze szczególnym uwzględnieniem 

zapewnienia możliwości odprawy różnorodnych dóbr (przykładowo również 

artykułów spożywczych), oraz zróżnicowanych wymagań logistyki (np. 

transportu kurierskiego). Z uwagi na to, że północna część Województwa 

Mazowieckiego jest wykorzystywana głównie na potrzeby produkcji rolno-

spożywczej, to możliwość transportu tychże produktów z wykorzystaniem 

transportu lotniczego, kolejowego i drogowego będzie miała ogromne 

znaczenie dla rozwoju tej części Mazowsza.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego, OSI oraz poprawy konkurencyjności i innowacji w 

miejskim obszarze funkcjonalnym Warszawy.

845 84.3 24.01.2020

Marek Kłoczko Wiceprezes 

Dyrektor Generalny Krajowej Izby 

Gospodarczej Krajowa Izba 

Gospodarcza w Warszawie 

wspólnie z Polsko - Izraelską Izbą 

Gospodarczą w Warszawie

wniosek

Rozwój lotniska Modlin w aspekcie portu pasażerskiego w tym czarterowego 

– przygotowanego stosownie również na przyjęcie zorganizowanego ruchu 

turystycznego do Polski oraz wymagającego klienta biznesowego do i z 

Polski.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego, OSI oraz poprawy konkurencyjności i innowacji w 

miejskim obszarze funkcjonalnym Warszawy.
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Lp.
Nr 

wniosku 

Data wpływu 

wniosku
Wnioskodawca

Rodzaj 

pisma
Skrócona treść wniosku

Część Strategii, której

dotyczy wniosek

Sposób 

rozstrzygnięcia
Uszczegółowienie sposobu rozstrzygnięcia

846 84.4 24.01.2020

Marek Kłoczko Wiceprezes 

Dyrektor Generalny Krajowej Izby 

Gospodarczej Krajowa Izba 

Gospodarcza w Warszawie 

wspólnie z Polsko - Izraelską Izbą 

Gospodarczą w Warszawie

wniosek

Poprawa połączeń lotniska Modlin oraz Warmińsko Mazurskiej Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej w zakresie drogowym i kolejowym tak w ruchu 

pasażerskim jak i towarowym, która jest niezbędnym warunkiem rozwoju ww. 

Strefy oraz Lotniska.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego, OSI oraz poprawy konkurencyjności i innowacji w 

miejskim obszarze funkcjonalnym Warszawy.

847 84.8 24.01.2020

Marek Kłoczko Wiceprezes 

Dyrektor Generalny Krajowej Izby 

Gospodarczej Krajowa Izba 

Gospodarcza w Warszawie 

wspólnie z Polsko - Izraelską Izbą 

Gospodarczą w Warszawie

wniosek

Niezbędna jest budowa bocznicy kolejowej do Warmińsko Mazurskiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz do strefy aktywności gospodarczej wokół 

Lotniska Modlin.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego, OSI oraz poprawy konkurencyjności i innowacji w 

miejskim obszarze funkcjonalnym Warszawy.

848 84.9 24.01.2020

Marek Kłoczko Wiceprezes 

Dyrektor Generalny Krajowej Izby 

Gospodarczej Krajowa Izba 

Gospodarcza w Warszawie 

wspólnie z Polsko - Izraelską Izbą 

Gospodarczą w Warszawie

wniosek

Tam gdzie to się da sieć kolejowa powinna być rozszerzana i uzupełniana o 

stosowne odgałęzienia i bocznice by poprawić dostęp dla istniejących i 

planowanych inwestycji w działalność gospodarczą.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego oraz poprawy konkurencyjności i innowacji.

849 84.10 24.01.2020

Marek Kłoczko Wiceprezes 

Dyrektor Generalny Krajowej Izby 

Gospodarczej Krajowa Izba 

Gospodarcza w Warszawie 

wspólnie z Polsko - Izraelską Izbą 

Gospodarczą w Warszawie

wniosek

Dalszy rozwój sieci drogowej obejmujący w szczególności połączenie 

drogowe Warmińsko Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz strefy 

aktywności gospodarczej wokół Lotniska Modlin z drogą krajową S7 i DK62.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego, OSI oraz poprawy konkurencyjności i innowacji w 

miejskim obszarze funkcjonalnym Warszawy.

850 84.11 24.01.2020

Marek Kłoczko Wiceprezes 

Dyrektor Generalny Krajowej Izby 

Gospodarczej Krajowa Izba 

Gospodarcza w Warszawie 

wspólnie z Polsko - Izraelską Izbą 

Gospodarczą w Warszawie

wniosek

Dalszy rozwój sieci drogowej obejmujący w szczególności poprawę połączeń 

średnich i mniejszych ośrodków wzajemnie i z kluczowymi ośrodkami 

Mazowsza.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego.

851 84.12 24.01.2020

Marek Kłoczko Wiceprezes 

Dyrektor Generalny Krajowej Izby 

Gospodarczej Krajowa Izba 

Gospodarcza w Warszawie 

wspólnie z Polsko - Izraelską Izbą 

Gospodarczą w Warszawie

wniosek
Istotne wsparcie dla komunikacji publicznej nakierowane na tworzenie 

obszarów o stosunkowo dużej liczbie dostępnych pracowników

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego.

852 85.1 24.01.2020
Łukasz Kulik

Prezydent Miasta Ostrołęki
wniosek Budowa tunelu w ciągu DW627 pod linią kolejową Ostrołęka-Tłuszcz.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego jako zapis ogólny dotyczący poprawy bezpieczeństwa 

ruchu drogowego. Strategia nie przesądza o lokalizacji konkretnych 

inwestycji.
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Nr 
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dotyczy wniosek

Sposób 

rozstrzygnięcia
Uszczegółowienie sposobu rozstrzygnięcia

853 86.5 24.01.2020
Artur Borkowski Burmistrz Miasta i 

Gminy Serock
wniosek

Budowa odcinka S50 CPK - Mińsk Mazowiecki przez Serock zgodnie z 

rozporządzeniem ws. sieci autostrad i dróg ekspresowych.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego. 

854 86.6 24.01.2020
Artur Borkowski Burmistrz Miasta i 

Gminy Serock
wniosek

Budowa liniii kolejowej Zegrze-Przasnysz, zgodnie z Masterplanem 

kolejowym w obrębie WWK.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego jako zapis ogólny dotyczący rozwoju transportu 

kolejowego. Strategia nie przesądza o lokalizacji konkretnych inwestycji.

855 86.7 24.01.2020
Artur Borkowski Burmistrz Miasta i 

Gminy Serock
wniosek Modernizacja DK61 na odc. Legionowo-Zegrze Południowe.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego jako zapis ogólny dotyczący modernizacji sieci dróg.

856 86.8 24.01.2020
Artur Borkowski Burmistrz Miasta i 

Gminy Serock
wniosek Wspieranie rozwoju infrastruktury rowerowej, w szczególności między JST.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego jako zapis ogólny dotyczący budowy sieci dróg dla 

rowerów

857 86.16 24.01.2020
Artur Borkowski Burmistrz Miasta i 

Gminy Serock
wniosek

Uwzględnienie roli i znaczenia rzecznej sieci transportowej oraz działań 

mających poprawić jej stan.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzgledniony w zapisach ogólnych kierunku działań w 

zakresie systemu transportowego. Wniosek zostanie częściowo 

uwzględniony w kierunkach działań w zakresie wykorzystania walorów 

środowiska przyrodniczego do zwiększenia atrakcyjności turystycznej 

regionu.

858 86.17 24.01.2020
Artur Borkowski Burmistrz Miasta i 

Gminy Serock
wniosek Rozwój dróg lokalnych.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Zgodnie z polityką rozwoju Samorządu Województwa Mazowieckiego 

należy ograniczać ruch tranzytowy i regionalny po drogach lokalnych, z 

dostosowaniem parametrów technicznych klasy drogi do jej funkcji.

859 88.8 24.01.2020
Mirosław Milewski, Radny 

Województwa Mazowieckiego
wniosek Wprowadzić CPK jako najważniejszy element rozwojowy Mazowsza.

diagnoza /Analiza 

SWOT

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w Strategii w zakresie systemu 

transportowego jako zapis ogólny, zgodnie ze stanem zaawansowania prac 

nad projektem

860 88.9 24.01.2020
Mirosław Milewski, Radny 

Województwa Mazowieckiego
wniosek

Wprowadzić inwestycje drogowe i kolejowe wynikające z założeń realizacji 

CPK, w tym linię kolejową CPK-Płock-Toruń/Bydgoszcz, droga ekspresowa 

przez Bydgoszcz, Toruń, Płock do Warszawy.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego jako zapis ogólny. Strategia nie przesądza o lokalizacji 

konkretnych inwestycji.

861 88.10 24.01.2020
Mirosław Milewski, Radny 

Województwa Mazowieckiego
wniosek

Wprowadzić zadanie "Płocki Regionalny Węzeł Multimodalny" (drogowo-

kolejowo-wodny) między Płockiem a Czerwińskiej, w okolicy mostu przez 

Wisłę planowanej w ramach linii kolejowej CPK-Bydgoszcz.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego jako zapis ogólny. Strategia nie przesądza o lokalizacji 

konkretnych inwestycji.

862 88.11 24.01.2020
Mirosław Milewski, Radny 

Województwa Mazowieckiego
wniosek

Wprowadzić budowę linii kolejowej Płock-Modlin jako rozwiązanie 

alternatywne dla CPK.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego jako zapis ogólny dotyczący rozwoju transportu 

kolejowego. Strategia nie przesądza o lokalizacji konkretnych inwestycji.

863 88.12 24.01.2020
Mirosław Milewski, Radny 

Województwa Mazowieckiego
wniosek

Wprowadzić budowę drogi ekspresowej S-10 Warszawa-Toruń/Bydgoszcz w 

odległośći do 10 km od granic Płocka jako rozwiązanie alternatywne dla CPK.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego. Strategia nie przesądza o lokalizacji konkretnych 

inwestycji.
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Nr 
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864 88.13 24.01.2020
Mirosław Milewski, Radny 

Województwa Mazowieckiego
wniosek

Ustanowienie na terenie Płocka i okolicznych gmin OSI w zakresie 

bezpieczeństwa, aby umożliwić bezpieczną produkcję i transport materiałów 

niebezpiecznych, w tym poprzez infrastrukturę drogową i kolejową, drogi 

ewakuacyjne, pasy zieleni ochronnej, infrastrukturę alarmową i 

zabezpieczającą.

OSI do uwzględnienia

Strategia nakreśli kierunki i zasady wsparcia w ramach polityki rozwoju 

prowadzonej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ujęciu 

terytorialnym, jednak szczegółowe zapisy zostaną rozstrzygniętę w 

Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego.

865 92.7 24.01.2020
Tomasz Matuszewski Zastępca 

Dyrektora WORD Warszawa
wniosek

Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w zakresie organizacji - 

poprzez tworzenie Powiatowych Rad Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

oraz skoordynowanie ich prac z funkcjonowaniem Mazowieckiej Rady 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono Wniosek nie odpowiada ustawowemu zakresowi Strategii.

866 92.8 24.01.2020
Tomasz Matuszewski Zastępca 

Dyrektora WORD Warszawa
wniosek

Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w zakresie infrastruktury: 1) 

separację ruchu pieszych i kierujących.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego jako zapis ogólny dotyczący poprawy bezpieczeństwa 

ruchu drogowego

867 92.9 24.01.2020
Tomasz Matuszewski Zastępca 

Dyrektora WORD Warszawa
wniosek

Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w zakresie infrastruktury: 2) 

doświetlenie, modernizację oraz budowę "aktywnych" przejść dla pieszych.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego jako zapis ogólny dotyczący poprawy bezpieczeństwa 

ruchu drogowego

868 92.10 24.01.2020
Tomasz Matuszewski Zastępca 

Dyrektora WORD Warszawa
wniosek

Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w zakresie infrastruktury: 3) 

uwzględnienie urządzeń transportu osobistego (UTO) w organizacji 

infrastruktury drogowej.

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono Wniosek nie odpowiada ustawowemu zakresowi Strategii.

869 92.11 24.01.2020
Tomasz Matuszewski Zastępca 

Dyrektora WORD Warszawa
wniosek

Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w zakresie edukacji 

poprzez aktywizowanie współpracy pomiędzy organami sprawującymi nadzór 

nad szkoleniem kierowców oraz organem sprawującym nadzór nad 

egzaminowaniem w zakresie poprawy kwalifikacji instruktorów i 

egzaminatorów.

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono Wniosek nie odpowiada ustawowemu zakresowi Strategii.

870 92.12 24.01.2020
Tomasz Matuszewski Zastępca 

Dyrektora WORD Warszawa
wniosek

Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w zakresie edukacji 

poprzez realizację programów zajęć warsztatowych wychowania 

komunikacyjnego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono Wniosek nie odpowiada ustawowemu zakresowi Strategii.

871 92.13 24.01.2020
Tomasz Matuszewski Zastępca 

Dyrektora WORD Warszawa
wniosek

Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w zakresie edukacji 

poprzez organizację szkoleń profilaktycznych dla "młodych kierowców" oraz 

osób powyżej 55 roku życia.

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono Wniosek nie odpowiada ustawowemu zakresowi Strategii.

872 92.14 24.01.2020
Tomasz Matuszewski Zastępca 

Dyrektora WORD Warszawa
wniosek

Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w zakresie edukacji 

poprzez wykorzystywanie nowoczesnych środków dydaktycznych, w 

szczególności różnego rodzaju symulatorów.

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono Wniosek nie odpowiada ustawowemu zakresowi Strategii.

873 92.15 24.01.2020
Tomasz Matuszewski Zastępca 

Dyrektora WORD Warszawa
wniosek

Budowa infrastruktury rowerowej (połączonej z istniejącą ogólnopolską i 

europejską siecią tras rowerowych) umożliwiającej odpowiednio potrzeby 

komunikacyjne oraz uprawianie turystyki.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego jako budowa sieci szkieletowej tras rowerowych
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Nr 
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874 93.1 24.01.2020
Jerzy Rzymowski Starosta 

Żuromiński
wniosek

Ujęcie w SRWM 2030 zadania dotyczącego Rozbudowy drogi wojewódzkiej 

nr 563 - budowy obwodnicy południowo-wschodniej części Żuromina (tzw. II 

nitka obwodnicy) - odcinek od połączenia z dotychczasowym rondem w ciągu 

DW 541 - z ominięciem wsi Dąbrowa i Ciepigórz - w kierunku m. Zielona 

(Gmina Kuczbork - Osada) - wlot w dotychczasowy ciąg DW 563.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego jako zapis ogólny dotyczący budowy obwodnic w ciągach 

dróg. Strategia nie przesądza o lokalizacji konkretnych inwestycji.

875 100.1 24.01.2020
Piotr Galiński Zastępca Burmistrza 

Grodziska Mazowieckiego
wniosek

Utrzymanie realizacji zachodniej obwodnicy Grodziska w ciągu drogi 

wojewódzkiej na odcinku od węzła autostradowego "Grodzisk" do Kałęczyna 

do połączenia z dotychczasowym przebiegiem drogi nr 579.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego jako zapis ogólny dotyczący budowy obwodnic w ciągach 

dróg. Strategia nie przesądza o lokalizacji konkretnych inwestycji.

876 100.3 24.01.2020
Piotr Galiński Zastępca Burmistrza 

Grodziska Mazowieckiego
wniosek

Zaplanowanie rozwoju obsługi pasażerskiej powiatu grodziskiego w oparciu o 

dalszą rozbudowę transportu kolejowego (WKD).

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego. 

877 100.5 24.01.2020
Piotr Galiński Zastępca Burmistrza 

Grodziska Mazowieckiego
wniosek

Nieuwzględnienie realizacji KDP czy towarych linii kolejowych od Grójca do 

CPK ze względu na zabudowę mieszkalną i obszar chronionego krajobrazu.

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono Wniosek nie odpowiada ustawowemu zakresowi Strategii.

878 100.6 24.01.2020
Piotr Galiński Zastępca Burmistrza 

Grodziska Mazowieckiego
wniosek

Nieuwzględnienie realizacji dróg ekspresowych przez obszar gminy Grodzisk 

Mazowiecki ze względu na zabudowę mieszkalną i obszar chronionego 

krajobrazu.

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono Wniosek nie odpowiada ustawowemu zakresowi Strategii.

879 103.1 22.01.2020
Krzysztof Jadczak Burmistrz gminy 

Gąbin
wniosek

Budowa wschodniej obwodnicy Gąbina - obejście wschodnie miasta Gąbina, 

połączenie drogi woj. 577 z drogą woj. 574, skrócenie dojazdu z drogi 577 do 

nowej przeprawy mostowej na rzece Wiśle w Płocku.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego jako zapis ogólny dotyczący budowy obwodnic w ciągach 

dróg. Strategia nie przesądza o lokalizacji konkretnych inwestycji.

880 103.2 22.01.2020
Krzysztof Jadczak Burmistrz gminy 

Gąbin
wniosek

Budowa północnej obwodnicy Gąbina - obejście północne miasta Gąbina, 

połączenie drogi woj. 574 z drogą woj. 577.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego jako zapis ogólny dotyczący budowy obwodnic w ciągach 

dróg. Strategia nie przesądza o lokalizacji konkretnych inwestycji.

881 104.1 23.01.2020
Daniel Choinka Zastępca 

Burmistrza Ostrowi Mazowieckiej 
wniosek

Uwzględnienie w SRWM inwestycji pn. "Budowa DW nr 627 na terenie gminy 

Ostrów Mazowiecka, powsta ostrowski". Inwestycja została wpisana na listę 

zadań MZDW, budowa drogi pozwoli na odciążenie wzmożonego ruchu na 

terenie miasta Ostrów Mazowiecka, upłynni ruch z trasy krajowej S8 i S61 w 

kierunku południowym, a jednocześnie stanowić będzie istotny element z 

punktu widzenia uwarunkowań regionalnych. (wniosek z załącznikiem 

graficznym).

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego jako zapis ogólny dotyczący budowy obwodnic w ciągach 

dróg. Strategia nie przesądza o lokalizacji konkretnych inwestycji. 

882 105.3 03.02.2020
Radosław Witkowski Prezydent 

Miasta Radomia
wniosek

W Rozdziale 6.1 (Radomski obszar strategicznej interwencji) dodanie do 

elementów wskazanych jako najważniejsze poprawy spójności 

wewnątrzregionalnej poprzez rozwój transportu kombinowanego towarów i 

osób oraz poprawy dostępności komunikacyjnej obszarów wiejskich do 

lokalnych ośrodków miejskich.

OSI do uwzględnienia
Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego oraz w części dotyczącej OSI radomskiego
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Nr 

wniosku 

Data wpływu 

wniosku
Wnioskodawca

Rodzaj 

pisma
Skrócona treść wniosku

Część Strategii, której

dotyczy wniosek

Sposób 

rozstrzygnięcia
Uszczegółowienie sposobu rozstrzygnięcia

883 109.1 13.03.2020
Centralny Port Komunikacyjny Sp. 

z o.o. 
wniosek

Program CPK z uwagi na kluczowe znaczenie dla strategicznych 

uwarunkowań rozwoju Mazowsza powinien być w szerokim stopniu osadzony 

zarówno w części diagnostycznej, jak i operacyjnej aktualizowanej Strategii. 

diagnoza/SWOT

kierunki działań
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w Strategii w zakresie systemu 

transportowego jako zapis ogólny, zgodnie ze stanem zaawansowania prac 

nad projektem

884 109.2 13.03.2020
Centralny Port Komunikacyjny Sp. 

z o.o. 
wniosek

Aktualizacja ustaleń SRWM z roku 2013 dla Centralnego Portu 

Komunikacyjnego w zgodzie ze stanem zaawansowania programu CPK.

diagnoza/SWOT

kierunki działań
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w Strategii w zakresie systemu 

transportowego jako zapis ogólny, zgodnie ze stanem zaawansowania prac 

nad projektem

885 109.3 13.03.2020
Centralny Port Komunikacyjny Sp. 

z o.o. 
informacja

W ramach planowanego węzła przesiadkowego między Warszawą i Łodzią 

integrującego transport lotniczy, kolejowy i drogowy, zostanie wybudowany 

Centralny Port Komunikacyjny (Port Solidarność), który w pierwszym etapie 

będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. Inwestycja powinna 

umożliwić stworzenie ponad 150 tys. nowych miejsc pracy. Centralny Port 

Komunikacyjny poprzez rozbudowę istniejącej infrastruktury transportowej, 

przyczyni się m.in. do zwiększenia dostępności komunikacyjnej dla 

społeczeństwa, ograniczenia wykluczenia transportowego, zmniejszenia 

kongestii dróg. 

diagnoza/SWOT

kierunki działań
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w Strategii w zakresie systemu 

transportowego jako zapis ogólny, zgodnie ze stanem zaawansowania prac 

nad projektem

886 109.4 13.03.2020
Centralny Port Komunikacyjny Sp. 

z o.o. 
informacja

W skład programu CPK wejdą też inwestycje w transport kolejowe: węzeł w 

bezpośredniej bliskości portu lotniczego ok. 1.600 km nowych linii na terenie 

kraju (w tym linia KDP Warszawa – Łódź – Poznań / Wrocław) oraz 

modernizacja linii istniejących. Celem tych inwestycji jest m.in umożliwienie 

przejazdu między Warszawą a większością największych polskich miast w 

czasie nie dłuższym niż 2,5 godz.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego jako zapis ogólny. Strategia nie przesądza o lokalizacji 

konkretnych inwestycji.

887 109.5 13.03.2020
Centralny Port Komunikacyjny Sp. 

z o.o. 
wniosek

Zawarcie w SRWM planów inwestycyjch dla transportu kolejowego w postaci 

węzła w bezpośredniej bliskości portu lotniczego oraz budowy nowych linii na 

terenie kraju (w tym KDP Warszawa – Łódź – Poznań / Wrocław) oraz 

modernizacja linii istniejących.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego jako zapis ogólny. Strategia nie przesądza o lokalizacji 

konkretnych inwestycji.

888 109.6 13.03.2020
Centralny Port Komunikacyjny Sp. 

z o.o. 
wniosek

Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu 

Komunikacyjnego zawiera propozycje preferowanych obszarów usytuowania 

CPK oraz korytarze przebiegu Inwestycji Towarzyszących w zakresie budowy 

nowych linii kolejowych i dróg.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego jako zapis ogólny. Strategia nie przesądza o lokalizacji 

konkretnych inwestycji.

889 109.7 13.03.2020
Centralny Port Komunikacyjny Sp. 

z o.o. 
wniosek

Powstanie CPK połączonego z przebudową systemu kolejowego i 

drogowego, wpłynie na zwiększenie dostępności Polski do głównych 

międzynarodowych szlaków transportowych 

diagnoza/SWOT nie uwzględniono
Wniosek nie odpowiada ustawowemu zakresowi Strategii. Dokument 

obejmuje obszar województwa mazowieckiego
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Nr 
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Data wpływu 

wniosku
Wnioskodawca

Rodzaj 
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Sposób 

rozstrzygnięcia
Uszczegółowienie sposobu rozstrzygnięcia

turystyka i sport

890 16.1 16.01.2020 Burmistrz miasta Gostynina wniosek

Uzupełnienie ryc. 17 przedstawiającej potencjał turystyczny województwa o 

turystyczne pasmo przyrodniczo-kulturowe przebiegające przez m. Gostynin 

zgodnie z istniejącymi szlakami turystycznymi Mazowsza wraz z fragmentem 

doliny rz. Skrwy Lewej i połączenie tego pasma z pasmem turystycznym 

doliny Wisły oraz oznaczenie m. Gostynina jako ośrodka atrakcyjnego 

turystycznie.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym 

wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego, potencjału kulturowego 

i turystycznego dla rozwoju gospodarczego i promocji województwa. 

Pasma przyrodniczo-kulturowe i miejscowości o walorach turystycznych 

zostały wyznaczone  w "Wojewódzkim Programie Opieki nad Zabytkami na 

lata 2012-2015".

891 16.2 16.01.2020 Burmistrz miasta Gostynina wniosek

Uzupełnienie ryc. 17 o elementy potencjału turystycznego uznane za 

najistotniejsze dla Strategii, tj.: pasmo doliny Bzury (str.79 Strategii); 

Kampinoski Park Narodowy, Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy, 

Pojezierze Gostynińskie (str. 23, 30 Strategii), Puszcza Bolimowska (str.79 

Strategii).

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony  w diagnozie i kierunku działań 

dotyczącym wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego, potencjału 

kulturowego i turystycznego dla rozwoju gospodarczego i promocji 

województwa. Pasma przyrodniczo-kulturowe i miejscowości o walorach 

turystycznych zostały wyznaczone  w "Wojewódzkim Programie Opieki nad 

Zabytkami na lata 2012-2015".

892 17.8 17.01.2020
Piotr Kozłowski

Burmistrz Gminy Kozienice
wniosek

Wniosek o uwzględnienie rozbudowy istniejącej bazy noclegowej (Kozienickie 

Centrum Rekreacji i Sportu) bądź utworzenie nowej bazy noclegowej z 

infrastrukturą dodatkową na potrzeby zgrupowań sportowych/konferencji 

naukowo-społecznych.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym 

wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego, potencjału kulturowego 

i turystycznego dla rozwoju gospodarczego i promocji województwa. 

Strategia nie przesądza o realizacji konkretnych inwestycji.

893 17.9 17.01.2020
Piotr Kozłowski

Burmistrz Gminy Kozienice
wniosek

Uwzględnienie rozbudowy lokalnej infrastruktury sportowej w zakresie 

poprawy warunków treningowych, w tym przeciwdziałanie procesom utraty 

wartości użytkowej obiektów sportowych, służących przede wszystkim 

uprawianiu sportów olimpijskich oraz obiektów umożliwiających szerokie 

upowszechnianie sportu.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań dotyczących 

podnoszenia standardów funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz 

zmniejszenia różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych 

oraz wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego, potencjału 

kulturowego i tuyrystycznego dla rozwoju gospodarczego i promocji 

województwa

894 17.11 17.01.2020
Piotr Kozłowski

Burmistrz Gminy Kozienice
wniosek

Uwzględnienie zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego 

"Kozienickie Błonia" na dz.3/6 obr. Kozienice PSK.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań dotyczących 

podnoszenia standardów funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz 

zmniejszenia różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych 

oraz wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego, potencjału 

kulturowego i tuyrystycznego dla rozwoju gospodarczego i promocji 

województwa. Strategia nie przesądza o realizacji konkretnych inwestycji.

895 20.18 20.01.2020
Łukasz Kulik

Prezydent Miasta Ostrołęki
wniosek

Uwzględnienie wsparcia i rozwoju infrastruktury społecznej, w zakresie 

rozwoju nowoczesnej bazy sportowo-rekreacyjnej, w tym przebudowy 

stadionu lekkoatletycznego w Ostrołęce.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań dotyczących 

podnoszenia standardów funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz 

zmniejszenia różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych 

oraz wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego, potencjału 

kulturowego i tuyrystycznego dla rozwoju gospodarczego i promocji 

województwa. Strategia nie przesądza o realizaji konkretnych inwestycji.

896 20.26 20.01.2020
Łukasz Kulik

Prezydent Miasta Ostrołęki
wniosek

Wniosek o uwzględnienie wykorzystania potencjału rzeki Narew dla rozwoju 

miasta Ostrołęki, poprzez realizację zadań tj.: budowa stanicy wodnej i 

amfiteatru, zagospodarowanie oraz promocja szlaku wodnego Pisa-Narew.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym 

wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego, potencjału kulturowego 

i turystycznego dla rozwoju gospodarczego i promocji województwa. 

Strategia nie przesądza o realizacji konkretnych inwestycji. 
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897 28.5 22.01.2020

Sławomir Piotrowski Dyrektor

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego

informacja
Uwzględnienie informacji dotyczącej wzrostu ruchu turystycznego w skali 

kraju, w tym zwłaszcza w Warszawie.
diagnoza/SWOT do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie w zakresie zagadnień 

dotyczących potencjału turystycznego województwa.

898 28.6 22.01.2020

Sławomir Piotrowski Dyrektor

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego

informacja

Uwzględnienie informacji dotyczącej potencjału przyrodniczego i 

rekreacyjnego województwa - terenów atrakcyjnych pod względem 

turystycznym.

diagnoza/SWOT do uwzględnienia
Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie w zakresie zagadnień 

dotyczących potencjału turystycznego województwa.

899 28.9 22.01.2020

Sławomir Piotrowski Dyrektor

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego

informacja

Uwzględnienie informacji dotyczącej niedostatecznego wykorzystania i 

rozwoju infrastruktury i bazy turystycznej, w tym dla wypoczynku 

weekendowego.

diagnoza/SWOT do uwzględnienia
Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie w zakresie zagadnień 

dotyczących potencjału turystycznego województwa.

900 28.14 22.01.2020

Sławomir Piotrowski Dyrektor

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego

informacja
 Uwzględnienie informacji dotyczącej rozwoju turystyki regionalnej i lokalnej 

oferty turystycznej.
diagnoza/SWOT do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie w zakresie zagadnień 

dotyczących potencjału turystycznego województwa.

901 34.3 22.01.2020
Sebastian Wardziak Zastępca 

Wójta Gminy Kampinos
wniosek

Ujęcie inwestycji sztucznego zbiornika zaporowego w miejscowości Zawady i 

Stare Gnatowice na rzece Utracie służącego rekreacji, sportom wodnym i 

wypoczynkowi wraz z jego zagospodarowaniem tj. utworzenie ścieżek 

spacerowych i rowerowych, plaż i kąpielisk, przystani i pomostów oraz 

obiektów sportowo-rekreacyjnych.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym 

wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego, potencjału kulturowego 

i turystycznego dla rozwoju gospodarczego i promocji województwa. 

Strategia nie przesądza o realizacji konkretnych inwestycji.

902 35.7 23.01.2020
Jerzy Rakowski Starosta Powiatu 

Mławskiego
wniosek

Uwzględnienie w pkt 5. Kierunki działań uszczegółowienie „Społeczeństwo” 

zapisów dotyczących tworzenia sekcji sportowych dla osób 

niepełnosprawnych przy instytucjach statutowo zajmujących się sportem.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym 

podnoszenia standardów funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz 

zmniejszenia różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych. 

Strategia nie przesądza o realizacji konkretnych zadań.

903 36.7 23.01.2020
Tadeusz Gałązka

Wójt Gminy Dobre
wniosek

Uwzględnienie inwestycji i zadań wspierających rozwój gminy Dobre poprzez 

poprawę stanu infrastruktury sportowej.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań dotyczących 

podnoszenia standardów funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz 

zmniejszenia różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych 

oraz wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego, potencjału 

kulturowego i tuyrystycznego dla rozwoju gospodarczego i promocji 

województwa. Strategia nie przesądza o realizacji konkretnych inwestycji.

904 36.8 23.01.2020
Tadeusz Gałązka

Wójt Gminy Dobre
wniosek

Uwzględnienie inwestycji i zadań wspierających rozwój gminy Dobre poprzez 

budowę miejsc odpoczynku i rekreacji tj. place zabaw, siłownie, boiska 

sportowe.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań dotyczących 

podnoszenia standardów funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz 

zmniejszenia różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych 

oraz wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego, potencjału 

kulturowego i tuyrystycznego dla rozwoju gospodarczego i promocji 

województwa. Strategia nie przesądza o realizacji konkretnych inwestycji.

Strona 112



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 

Lp.
Nr 

wniosku 

Data wpływu 

wniosku
Wnioskodawca

Rodzaj 

pisma
Skrócona treść wniosku

Część Strategii, której

dotyczy wniosek

Sposób 

rozstrzygnięcia
Uszczegółowienie sposobu rozstrzygnięcia

905 38.3 23.01.2020
Andrzej Nowakowski Prezydent 

Miasta Płocka
wniosek

Uwzględnienie zapisów "Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka 

do 2030 roku" - Rozwój bazy sportowej dla rekreacji i sportu wyczynowego.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań dotyczących 

podnoszenia standardów funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz 

zmniejszenia różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych 

oraz wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego, potencjału 

kulturowego i tuyrystycznego dla rozwoju gospodarczego i promocji 

województwa.

906 38.10 23.01.2020
Andrzej Nowakowski Prezydent 

Miasta Płocka
wniosek

Uwzględnienie zapisów "Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka 

do 2030 roku" - Rozwój miejsc rekreacji i wykorzystanie potencjału 

turystycznego.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym 

wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego, potencjału kulturowego 

i turystycznego dla rozwoju gospodarczego i promocji województwa.

907 39.29 24.01.2020

Tomasz Janusz Zastępca 

Dyrektora Departamentu Inwestycji 

i Rozwoju Urząd Marszałkowski 

Województwa Świętokrzyskiego

wniosek

Współpraca z województwem świętokrzyskim w zakresie turystyki w celu 

wypromowania transgranicznego rejonu turystycznego. (W PZP województwa 

świętokrzyskiego wyznaczono dwa rejony turystyczne wzdłuż granicy z 

województwem mazowieckim: Konecki i Doliny Kamiennej.)

współpraca do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w zapisach dotyczących współpracy 

międzyregionalnej. W SRWM podkreślone zostanie znaczenie płaszczyzny 

współpracy Województwa Mazowieckiego z województwami sąsiadującymi 

w zakresie turystyki.

908 39.30 24.01.2020

Tomasz Janusz Zastępca 

Dyrektora Departamentu Inwestycji 

i Rozwoju Urząd Marszałkowski 

Województwa Świętokrzyskiego

wniosek
Realizacja wspólnej polityki z województwem świętokrzyskim w celu rozwoju 

agroturystyki, ekoturystyki i krajoznawstwa.
współpraca do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w zapisach dotyczących współpracy 

międzyregionalnej. W SRWM podkreślone zostanie znaczenie płaszczyzny 

współpracy Województwa Mazowieckiego z województwami sąsiadującymi 

w zakresie turystyki.

909 39.31 24.01.2020

Tomasz Janusz Zastępca 

Dyrektora Departamentu Inwestycji 

i Rozwoju Urząd Marszałkowski 

Województwa Świętokrzyskiego

wniosek
Współpraca z województwem świętokrzyskim w celu utworzenia szlaku 

kajakowego Doliny Wisły.
współpraca

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w zapisach dotyczących współpracy 

międzyregionalnej. Strategia nie przesądza o realizacji konkretnych 

inwestycji.

910 39.32 24.01.2020

Tomasz Janusz Zastępca 

Dyrektora Departamentu Inwestycji 

i Rozwoju Urząd Marszałkowski 

Województwa Świętokrzyskiego

wniosek
Współpraca z województwem świętokrzyskim w celu uatrakcyjnienia 

turystycznego szlaku kolei wąskotorowej Starachowice-Iłża.
współpraca

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w zapisach dotyczących współpracy 

międzyregionalnej. Strategia nie przesądza o realizacji konkretnych 

inwestycji.

911 39.33 24.01.2020

Tomasz Janusz Zastępca 

Dyrektora Departamentu Inwestycji 

i Rozwoju Urząd Marszałkowski 

Województwa Świętokrzyskiego

wniosek
Współpraca z województwem świętokrzyskim w celu oznakowania atrakcji 

turystycznych wzdłuż dróg krajowych 7 i 9.
współpraca

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w zapisach dotyczących współpracy 

międzyregionalnej. Strategia nie przesądza o realizacji konkretnych 

inwestycji.

912 41.2 23.01.2020
Jarosław Perzyński Burmistrz 

Miasta Sierpca
wniosek

Ujęcie nowego pasma turystyczno-przyrodniczo-kulturowego dla północno-

zachodniej części Mazowsza na odcinku od Płocka poprzez Sierpc-Bieżuń-

Mławę-Ciechanów do Pułtuska.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym 

wykorzystania środowiska przyrodniczego, potencjału kulturowego i 

turystycznego dla rozwoju gospodarczego i promocji województwa. Pasma 

przyrodniczo-kulturowe zostały wyznaczone w "Wojewódzkim Programie 

Opieki nad Zabytkami na lata 2012-2015".

913 41.4 23.01.2020
Jarosław Perzyński Burmistrz 

Miasta Sierpca
wniosek

Ujęcie zagospodarowania Doliny rzeki Sierpnicy z możliwością

wprowadzenia funkcji rekreacyjno - sportowych i turystycznych.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym 

wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego, potencjału kulturowego 

i turystycznego dla rozwoju gospodarczego i promocji województwa. 

Strategia nie wskazuje konkretnych obszarów zagospodarowania na 

określone funkcje. 
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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 

Lp.
Nr 

wniosku 

Data wpływu 

wniosku
Wnioskodawca

Rodzaj 

pisma
Skrócona treść wniosku

Część Strategii, której

dotyczy wniosek

Sposób 

rozstrzygnięcia
Uszczegółowienie sposobu rozstrzygnięcia

914 41.5 23.01.2020
Jarosław Perzyński Burmistrz 

Miasta Sierpca
wniosek

Uwzględnienie realizacji zbiorników retencyjnych, przystosowanych dla 

sportów wodnych i kąpielisk, przy zachowaniu charakteru naturalnego 

ukształtowania terenu.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym 

wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego, potencjału kulturowego 

i turystycznego dla rozwoju gospodarczego i promocji województwa. 

Strategia nie przesądza o realizacji konkretnych inwestycji.

915 42.1 23.01.2020
Marek Drapała

Wójt Gminy Magnuszew
wniosek

Wpisanie do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku 

Magnuszewa, jako miejscowości posiadającej warunki do realizacji usług 

zdrowotnych w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego. 

diagnoza/SWOT do uwzględnienia
Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie w zakresie zagadnień 

dotyczących potencjału turystycznego województwa.

916 44.50 23.01.2020
Maciej Śliwerski

Wójt Gminy Jaktorów
wniosek

Określenie kierunków działań prowadzących do tworzenia spójnej oferty i 

promocji nie tylko pojedynczych wydarzeń czy zabytków, ale korytarzy i 

szlaków turystycznych.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym 

wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego, potencjału kulturowego 

i turystycznego dla rozwoju gospodarczego i promocji województwa. 

917 44.51 23.01.2020
Maciej Śliwerski

Wójt Gminy Jaktorów
wniosek Tworzenie i uzupełnianie bazy informacji turystycznej o aktualne wydarzenia. 

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym 

wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego, potencjału kulturowego 

i turystycznego dla rozwoju gospodarczego i promocji województwa. 

Przedmiotem Strategii są obszary tematyczne, a nie przedstawianie 

szczegółowej bazy informacji turystycznej województwa.

918 44.52 23.01.2020
Maciej Śliwerski

Wójt Gminy Jaktorów
wniosek

Koordynacja działań promocyjnych realizowanych w ramach projektów, takich 

jak „Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu czy działań 

organizacji, np. Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań dotyczących 

upowszechniania kultury i twórczości oraz wykorzystania walorów 

środowiska przyrodniczego, potencjału kulturowego i turystycznego dla 

rozwoju gospodarczego i promocji województwa. 

Strategia nie przesądza o realizacji konkretnych zadań.

919 44.53 23.01.2020
Maciej Śliwerski

Wójt Gminy Jaktorów
wniosek

Ułatwianie nawiązywania partnerstw i wspólnej realizacji projektów na 

obszarach miejskich i wiejskich w celu tworzenia zróżnicowanego produktu i 

współpracy samorządów zlokalizowanych na obszarach szlaków i atrakcji 

turystycznych.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym 

wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego, potencjału kulturowego 

i turystycznego dla rozwoju gospodarczego i promocji województwa. 

920 45.6 23.01.2020
Jan Żychliński Starosta 

Warszawski Zachodni
wniosek

Uwzględnienie inwestycji w postaci budowy zbiorników retencyjnych na rzece 

Utracie w miejscowości Kopytów (gmina Błonie) i Zawady (gmina Kampinos) 

wraz z II etapem inwestycji dotyczącym budowy strefy rekreacji i wypoczynku 

z dużym kąpieliskiem, przystanią, ośrodkiem campingowym itp.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym 

wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego, potencjału kulturowego 

i turystycznego dla rozwoju gospodarczego i promocji województwa. 

Strategia nie przesądza o realizacji konkretnych inwestycji. 

921 49.4 24.01.2020

Krystyna Suchanecka Zastępca 

Dyrektora ds. zbiorów Muzeum 

Mazowieckie w Płocku

wniosek

Uwzględnienie adaptacji części nabrzeża wiślanego w Wyszogrodzie na 

ekspozycję plenerową dla prezentacji jednostek pływających pozyskanych dla 

Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym 

wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego, potencjału kulturowego 

i turystycznego dla rozwoju gospodarczego i promocji województwa. 

Strategia nie przesądza o realizacji konkretnych inwestycji. 

922 54.3 43854

Artur Kosiński

Marszałek Województwa 

Podlaskiego

wniosek

Uwzględnienie zapisów dotyczących współpracy pomiędzy województwami w 

zakresie tworzenia i rozwoju ponadregionalnych produktów turystycznych (np. 

Wielkiego Gościńca Litewskiego), w tym w oparciu o powiązania historyczne i 

kulturowe

współpraca do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w zapisach dotyczących współpracy 

międzyregionalnej. Strategia nie przesądza o realizacji konkretnych 

inwestycji.
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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 

Lp.
Nr 

wniosku 

Data wpływu 

wniosku
Wnioskodawca

Rodzaj 

pisma
Skrócona treść wniosku

Część Strategii, której

dotyczy wniosek

Sposób 

rozstrzygnięcia
Uszczegółowienie sposobu rozstrzygnięcia

923 56.6 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek
Uwzględnienie większego wyeksponowania spraw sportu, rekreacji i 

aktywności fizycznej. 

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań dotyczących 

podnoszenia standardów funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz 

zmniejszenia różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych 

oraz wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego, potencjału 

kulturowego i turystycznego dla rozwoju gospodarczego i promocji 

województwa.

924 56.102 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek

Uwzględnienie w projekcie dokumentu działań nakierowanych na rozwój 

przemysłu spotkań i wydarzeń (naukowych, biznesowych, kulturalnych i 

sportowych) w regionie oraz zapewnienia ku temu odpowiedniej, wysokiej 

jakości infrastruktury. 

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym 

wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego, potencjału kulturowego 

i turystycznego dla rozwoju gospodarczego i promocji województwa.

925 58.2 23.01.2020

Stanisław Pytliński Zastępca 

Dyrektora Zespół Parków 

Krajobrazowych Województwa 

Łódzkiego

wniosek

Uwzględnienie rozwoju infrastruktury turystycznej w rejonie obszaru 

proponowanego do powiększenia Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w 

gminie Wiskitki i okolicach Żyrardowa, na skraju Puszczy Wiskickiej 

dotyczącej szlaków turystycznych, parkingów, wyposażenia w stoły, ławy i 

tablice informacyjne. 

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym  

wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego, potencjału kulturowego 

i turystycznego dla rozwoju gospodarczego i promocji województwa. 

Strategia nie przesądza o realizacji konkretnych inwestycji. 

926 58.11 23.01.2020

Stanisław Pytliński Zastępca 

Dyrektora Zespół Parków 

Krajobrazowych Województwa 

Łódzkiego

wniosek

Konsultowanie wszystkich działań w dziedzinie rozwoju infrastruktury 

turystycznej na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego z Zespołem 

Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego - Oddziałem Terenowym 

Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.

cele/kierunki 

działań/działania
nie uwzględniono

Treść wniosku nie odpowiada charakterowi Strategii. 

Strategia poddawana jest konsultacjom społecznym.

927 65.21 24.01.2020
Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy 

Dębe Wielkie
wniosek

Wniosek o umieszczenie na mapie (str. 43, ryc. 17. Potencjał turystyczny) 

pasma transgranicznego szlaku turystycznego Warszawa - Wilno "Wielki 

Gościniec Litewski".

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym 

wykorzystania środowiska przyrodniczego, potencjału kulturowego i 

turystycznego dla rozwoju gospodarczego i promocji województwa. Pasma 

przyrodniczo-kulturowe zostały wyznaczone  w "Wojewódzkim Programie 

Opieki nad Zabytkami na lata 2012-2015".

928 65.51 24.01.2020
Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy 

Dębe Wielkie
wniosek

Ujednolicenie zapisów kierunków działań skierowanych do OMW zgodnie z 

zapisami ze "Strategii Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 

2030" w zakresie wzmocnienia funkcji metropolitalnych Warszawy oraz 

rozwoju inteligentnej, zintegrowanej sieci transportu zbiorowego poprzez 

stworzenie spójnego i standaryzowanego systemu tras rowerowych na OMW 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą, z uwzględnieniem stref ruchu 

uspokojonego i ciągów pieszo-rowerowych przy uczęszczanych trasach 

podmiejskich, również tych o znaczeniu turystyczno-rekreacyjnym.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym 

wykorzystania środowiska przyrodniczego, potencjału kulturowego i 

turystycznego dla rozwoju gospodarczego i promocji województwa.

Strategia rozwoju województwa wskazuje główne wyzwania rozwojowe dla 

regionu, nie powielając literalnie zapisów dla innych i innych jst.

929 65.52 24.01.2020
Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy 

Dębe Wielkie
wniosek

Ujednolicenie zapisów kierunków działań skierowanych do OMW (str. 77) 

zgodnie z zapisami wynikającymi ze "Strategii Rozwoju Obszaru 

Metropolitalnego Warszawy do roku 2030" w zakresie uporządkowania 

gospodarki przestrzennej i przywrócenia ładu przestrzennego poprzez 

sieciowanie terenów rekreacyjnych poprzez łączenie ich czytelnymi 

powiązaniami komunikacyjnymi - przede wszystkim siecią ścieżek 

rowerowych.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym 

wykorzystania środowiska przyrodniczego, potencjału kulturowego i 

turystycznego dla rozwoju gospodarczego i promocji województwa.  

Strategia rozwoju województwa wskazuje główne wyzwania rozwojowe dla 

regionu, nie powielając literalnie zapisów dla innych i innych jst.
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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 

Lp.
Nr 

wniosku 

Data wpływu 

wniosku
Wnioskodawca

Rodzaj 

pisma
Skrócona treść wniosku

Część Strategii, której

dotyczy wniosek

Sposób 

rozstrzygnięcia
Uszczegółowienie sposobu rozstrzygnięcia

930 65.53 24.01.2020
Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy 

Dębe Wielkie
wniosek

Ujednolicenie zapisów kierunków działań skierowanych do OMW (str. 77) 

zgodnie z zapisami wynikającymi ze "Strategii Rozwoju Obszaru 

Metropolitalnego Warszawy do roku 2030" w zakresie

zintegrowanej, atrakcyjnej oferty spędzania czasu wolnego, wykorzystującej 

potencjał przyrodniczy, kulturalny i historyczny poprzez uzupełnienie 

infrastruktury kulturalnej i rekreacyjno - sportowej na obszarach o 

zdigitalizowanych niedoborach w tym zakresie, szczególnie przy 

wykorzystaniu zintegrowanej interwencji rewitalizacyjnej, przywracającej 

mieszkańcom obszary problemowe zarówno w sferze społeczno-

gospodarczej, jak i infrastrukturalnej.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym 

wykorzystania środowiska przyrodniczego, potencjału kulturowego i 

turystycznego dla rozwoju gospodarczego i promocji województwa. 

Strategia rozwoju województwa wskazuje główne wyzwania rozwojowe dla 

regionu, nie powielając literalnie zapisów dla innych i innych jst.

931 65.54 24.01.2020
Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy 

Dębe Wielkie
wniosek

Ujednolicenie zapisów kierunków działań skierowanych do OMW (str. 77) 

zgodnie z zapisami wynikającymi ze "Strategii Rozwoju Obszaru 

Metropolitalnego Warszawy do roku 2030" w zakresie zintegrowanej, 

atrakcyjnej oferty spędzania czasu wolnego, wykorzystującej potencjał 

przyrodniczy, kulturalny i historyczny poprzez przygotowanie na bieżąco 

aktualizowanej strony www oraz gromadzącej informacje na temat oferty 

rekreacyjno-kulturalnej, dostępnej w obszarze, wspólny kalendarz imprez.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym 

wykorzystania środowiska przyrodniczego, potencjału kulturowego i 

turystycznego dla rozwoju gospodarczego i promocji województwa. 

Strategia rozwoju województwa wskazuje główne wyzwania rozwojowe dla 

regionu, nie powielając literalnie zapisów dla innych i innych jst.

932 65.38 24.01.2020
Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy 

Dębe Wielkie
wniosek

Ujednolicenie zapisów kierunków działań skierowanych do OMW (str. 77) 

zgodnie z zapisami wynikającymi ze "Strategii Rozwoju Obszaru 

Metropolitalnego Warszawy do roku 2030" w zakresie

zintegrowanej, atrakcyjnej oferty spędzania czasu wolnego, wykorzystującej 

potencjał przyrodniczy, kulturalny i historyczny poprzez tworzenie 

tematycznych szlaków pieszo-rowerowych i wodnych obejmujących terenu 

kilku gmin.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym 

wykorzystania środowiska przyrodniczego, potencjału kulturowego i 

turystycznego dla rozwoju gospodarczego i promocji województwa. 

Strategia rozwoju województwa wskazuje główne wyzwania rozwojowe dla 

regionu, nie powielając literalnie zapisów dla innych i innych jst.

933 67.5 24.01.2020
Tomasz Kostyra Zastępca Wójta 

Gminy Wiązowna
wniosek

Postulat o zwiększenie dostępności infrastruktury rekreacyjno-sportowej 

zlokalizowanej poza większymi ośrodkami miejskimi - modernizacja istniejącej 

i budowa nowej infrastruktury.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań dotyczących 

podnoszenia standardów funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz 

zmniejszenia różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych 

oraz wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego, potencjału 

kulturowego i tuyrystycznego dla rozwoju gospodarczego i promocji 

województwa.

934 68.18 24.01.2020 Urszula Ciężka Wójt Radziejowic wniosek

Uwzględnienie atrakcji turystycznych gminy Radziejowice (np. zespół 

pałacowo-parkowy w Radziejowicach, ziemia Chełmońskiego, Muzeum 

Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, obszar chronionego krajobrazu) 

oraz roli Radziejowic jako cennego ośrodka kulturowo-turystycznego.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym 

wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego, potencjału kulturowego 

i turystycznego dla rozwoju gospodarczego i promocji województwa. 

Strategia zakłada wykorzystanie istniejącego potencjału turystycznego 

całego województwa dla rozwoju gospodarczego, bez literalnego 

wskazywania.

935 68.19 24.01.2020 Urszula Ciężka Wójt Radziejowic wniosek

Wsparcie dla działań w zakresie rozwoju turystyki kulturowej oraz tworzenia 

nowych produktów turystycznych, w tym budowy bazy turystycznej i rozwoju 

infrastruktury turystycznej.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym 

wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego, potencjału kulturowego 

i turystycznego dla rozwoju gospodarczego i promocji województwa.

936 69.1 24.01.2020

Zbigniew Skuza Dyrektor ds. 

Muzealnych Muzeum Wsi 

Radomskiej w Radomiu

wniosek

Stworzenie dla Radomia programu mającego ożywić pod względem rekreacji i 

turystyki obszar między Parkiem Kulturowym Stary Radom a Muzeum Wsi 

Radomskiej, częściowo objęty obszarem chronionego krajobrazu. Bazą 

programu mogłoby być Muzeum Wsi Radomskiej.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym 

wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego, potencjału kulturowego 

i turystycznego dla rozwoju gospodarczego i promocji województwa. 

Tworzenie programów nie odpowiada charakterowi i skali Strategii.
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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 

Lp.
Nr 

wniosku 

Data wpływu 

wniosku
Wnioskodawca

Rodzaj 

pisma
Skrócona treść wniosku

Część Strategii, której

dotyczy wniosek

Sposób 

rozstrzygnięcia
Uszczegółowienie sposobu rozstrzygnięcia

937 71.11 24.01.2020
dr inż. Stanisław Kubeł Starosta 

Powiatu Ostrołęckiego
wniosek

Rozwój strzelectwa sportowego poprzez budowę wielofunkcyjnej strzelnicy 

długodystansowej z możliwością wykorzystania jej także przez jednostki wojsk 

obrony terytorialnej i inne służby mundurowe. 

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań dotyczących 

podnoszenia standardów funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz 

zmniejszenia różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych 

oraz wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego, potencjału 

kulturowego i tuyrystycznego dla rozwoju gospodarczego i promocji 

województwa.  Strategia nie przesądza o realizacji konkretnych inwestycji.

938 72.18 24.01.2020
Polsko-Izraelska Izba 

Gospodarcza
wniosek

Wsparcie dla podmiotów zajmujących się kulturą, rekreacją, turystyką - tak 

wyprofilowanych na klienta masowego (w tym zróżnicowana oferta hotelarsko-

gastronomiczna i rozrywkowa) jak i niszowego (np. wytwarzanie, sprzedaż i 

nauka rękodzieła czy prezentacji produkcji rolnej ekologicznej).

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym 

wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego, potencjału kulturowego 

i turystycznego dla rozwoju gospodarczego i promocji województwa.

939 72.19 24.01.2020
Polsko-Izraelska Izba 

Gospodarcza
wniosek Spójna i skoordynowana promocja oferty rozrywkowo turystycznej regionu.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym 

wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego, potencjału kulturowego 

i turystycznego dla rozwoju gospodarczego i promocji województwa.

940 73.6 24.01.2020 Dariusz Gizka Burmistrz Warki wniosek

Zagospodarowanie brzegów Pilicy w celu utworzenia enklawy rekreacyjnej i 

miejsca do aktywności fizycznej z wykorzystaniem nowego przystanku 

kolejowego Warka Miasto.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym 

wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego, potencjału kulturowego 

i turystycznego dla rozwoju gospodarczego i promocji województwa. 

Strategia nie przesądza o realizacji konkretnych inwestycji.

941 84.18 24.01.2020

Marek Kłoczko Wiceprezes 

Dyrektor Generalny Krajowej Izby 

Gospodarczej Krajowa Izba 

Gospodarcza w Warszawie 

wspólnie z Polsko - Izraelską Izbą 

Gospodarczą w Warszawie

wniosek

Wsparcie dla podmiotów zajmujących się kulturą, rekreacją, turystyką - tak 

wyprofilowanych na klienta masowego (w tym zróżnicowana oferta hotelarsko-

gastronomiczna i rozrywkowa) jak i niszowego (np. wytwarzanie, sprzedaż i 

nauka rękodzieła czy prezentacji produkcji rolnej ekologicznej).

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym 

wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego, potencjału kulturowego 

i turystycznego dla rozwoju gospodarczego i promocji województwa.

942 84.19 24.01.2020

Marek Kłoczko Wiceprezes 

Dyrektor Generalny Krajowej Izby 

Gospodarczej Krajowa Izba 

Gospodarcza w Warszawie 

wspólnie z Polsko - Izraelską Izbą 

Gospodarczą w Warszawie

wniosek Spójna i skoordynowana promocja oferty rozrywkowo turystycznej regionu.
cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym 

wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego, potencjału kulturowego 

i turystycznego dla rozwoju gospodarczego i promocji województwa.

943 86.11 24.01.2020
Artur Borkowski Burmistrz Miasta i 

Gminy Serock
wniosek Utworzenie w Serocku regionalnego centrum turystycznego. 

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym 

wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego, potencjału kulturowego 

i turystycznego dla rozwoju gospodarczego i promocji województwa. 

Strategia nie przesądza o realizacji konkretnych inwestycji.
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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 

Lp.
Nr 

wniosku 

Data wpływu 

wniosku
Wnioskodawca

Rodzaj 

pisma
Skrócona treść wniosku

Część Strategii, której

dotyczy wniosek

Sposób 

rozstrzygnięcia
Uszczegółowienie sposobu rozstrzygnięcia

944 86.12 24.01.2020
Artur Borkowski Burmistrz Miasta i 

Gminy Serock
wniosek Poprawa jakości infrastruktury sportowej.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań dotyczących 

podnoszenia standarów funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz 

zmniejszenia różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych 

oraz wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego, potencjału 

kulturowego i tuyrystycznego dla rozwoju gospodarczego i promocji 

województwa.

945 86.13 24.01.2020
Artur Borkowski Burmistrz Miasta i 

Gminy Serock
wniosek

Aktywizacja sekcji sportowych ukierunkowanych na dyscypliny sportów 

wodnych wraz z niezbędnym wyposażeniem.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań dotyczących 

podnoszenia standarów funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz 

zmniejszenia różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych 

oraz wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego, potencjału 

kulturowego i tuyrystycznego dla rozwoju gospodarczego i promocji 

województwa. Strategia nie przesądza o realizacji konkretnych zadań.

946 86.28 24.01.2020
Artur Borkowski Burmistrz Miasta i 

Gminy Serock
wniosek

Uwzględnienie kanalizowania turystycznego wykorzystania zasobów 

środowiska poprzez wyznaczanie i zaopatrywanie we właściwą infrastrukturę 

szlaków i ścieżek turystycznych.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym 

wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego, potencjału kulturowego 

i turystycznego dla rozwoju gospodarczego i promocji województwa. 

Strategia nie przesądza o realizacji konkretnych zadań.

947 92.21 24.01.2020
Tomasz Matuszewski Zastępca 

Dyrektora WORD Warszawa
wniosek

Uwzględnienie zapisów dotyczących rozwoju warunków dla uprawiania 

aktywnej turystyki rodzinnej z wykorzystaniem walorów przyrodniczych i 

komunikacyjnych Regionu.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym 

wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego, potencjału kulturowego 

i turystycznego dla rozwoju gospodarczego i promocji województwa.

948 92.22 24.01.2020
Tomasz Matuszewski Zastępca 

Dyrektora WORD Warszawa
wniosek

Uwzględnienie zapisów dotyczących rozwoju turystyki konnej z 

wykorzystaniem istniejących i nowych pomiotów działających w tym obszarze.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym 

wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego, potencjału kulturowego 

i turystycznego dla rozwoju gospodarczego i promocji województwa.

949 92.23 24.01.2020
Tomasz Matuszewski Zastępca 

Dyrektora WORD Warszawa
wniosek

Uwzględnienie zapisów dotyczących budowy infrastruktury umożliwiającej 

uprawianie turystyki wodnej na dostępnych akwenach z możliwością 

utworzenia szlaków turystyczno-edukacyjnych.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym 

wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego, potencjału kulturowego 

i turystycznego dla rozwoju gospodarczego i promocji województwa.

950 92.24 24.01.2020
Tomasz Matuszewski Zastępca 

Dyrektora WORD Warszawa
wniosek

Uwzględnienie zapisów dotyczących organizacji oraz udziału w masowych 

imprezach turystycznych, edukacyjnych i promujących integrację osób 

niepełnosprawnych o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań dotyczących 

wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego, potencjału kulturowego 

i turystycznego dla rozwoju gospodarczego i promocji województwa oraz 

upowszechniania kultury i twórczości.
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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 

Lp.
Nr 

wniosku 

Data wpływu 

wniosku
Wnioskodawca

Rodzaj 

pisma
Skrócona treść wniosku

Część Strategii, której

dotyczy wniosek

Sposób 

rozstrzygnięcia
Uszczegółowienie sposobu rozstrzygnięcia

951 103.4 29.01.2020
Krzysztof Jadczak Burmistrz gminy 

Gąbin
wniosek

Uwzględnienie budowy Regionalnego Ośrodka Leczniczego i Rekreacyjno-

Sportowego w Gąbinie - budowa kompleksu obiektów o charakterze 

regionalnym realizujących świadczących usługi lecznicze i rekreacyjno-

sportowe, oparte na wykorzystaniu naturalnych zasobów przyrodniczych 

terenu i okolic - lasów, jezior.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia 

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań dotyczących 

podnoszenia standardów funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz 

zmniejszenia różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych 

oraz wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego, potencjału 

kulturowego i tuyrystycznego dla rozwoju gospodarczego i promocji 

województwa. Strategia nie przesądza o realizacji konkretnych inwestycji.

952 103.6 29.01.2020
Krzysztof Jadczak Burmistrz gminy 

Gąbin
wniosek

Uwzględnienie budowy zaplecza hotelarskiego, gastronomicznego i 

infrastrukturalnego (ścieżki rowerowe) na terenie Miasta i Gminy Gąbin.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia 

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym 

wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego, potencjału kulturowego 

i turystycznego dla rozwoju gospodarczego i promocji województwa. 

Strategia nie przesądza o realizacji konkretnych inwestycji.

953 103.7 29.01.2020
Krzysztof Jadczak Burmistrz gminy 

Gąbin
wniosek

Uwzględnienie budowy przystani (mariny) na rzece Wiśle na terenie Miasta i 

Gminy Gąbin w m. Jordanów, Dobrzyków i Nowy Troszyn - budowa 

infrastruktury nabrzeżnej dla transportu rzecznego i rekreacyjnego wraz z 

konieczną infrastrukturą techniczną obejmującą umocnienie nabrzeża Wisły, 

budowę dróg dojazdowych, oświetlenia.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia 

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym 

wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego, potencjału kulturowego 

i turystycznego dla rozwoju gospodarczego i promocji województwa. 

Strategia nie przesądza o realizacji konkretnych inwestycji.

wnioski wielotematyczne

954 17.5 17.01.2020
Piotr Kozłowski

Burmistrz Gminy Kozienice
wniosek

Uwzględnienie rewitalizacji Zespołu Pałacowo-Parkowego - prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane Zespołu Pałacowo-

Parkowego, w tym fontanny.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań dotyczących ochrony 

i wykorzystania zasobów dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju 

uporządkowanej sieci osadniczej, sprzyjającej wykorzystaniu transportu 

zbiorowego i ruchowi niezmotoryzowanemu.

Strategia nie przesądza o realizacji konkretnych zadań. 

955 20.11 20.01.2020
Łukasz Kulik

Prezydent Miasta Ostrołęki
wniosek

Uwzględnienie wsparcia rewitalizacji terenów i obiektów zabytkowych 

Ostrołęki, w tym zwłaszcza obszaru starego miasta, celem wykorzystania go 

dla szeroko pojętej promocji miasta i rozwoju społeczno-gospodarczego.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań dotyczących ochrony 

i wykorzystania zasobów dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju 

uporządkowanej sieci osadniczej, sprzyjającej wykorzystaniu transportu 

zbiorowego i ruchowi niezmotoryzowanemu w działaniach w zakresie 

rewitalizacji jako zapis ogólny.

Strategia nie przesądza o realizacji konkretnych zadań. 

956 25.4 22.01.2020

Piotr Całbecki

Marszałek Województwa Kujawsko-

Pomorskiego

wniosek
Ujęcie w SRWM oraz podjęcie wspólnych działań w zakresie realizacji 

Wiślanej Trasy Rowerowej i EuroVelo 2.

cele/kierunki 

działań/działania 

współpraca

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań dotyczących: 

zwiększenia dostępności transportowej i spójności przestrzennej regionu 

oraz udziału środków transportu przyjaznych dla środowiska, mieszkańców 

i przestrzeni, a także wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego, 

potencjału kulturowego i turystycznego dla rozwoju gospodarczego i 

promocji województwa. Strategia nie przesądza o realizacji konkretnych 

inwestycji.

957 25.5 22.01.2020

Piotr Całbecki

Marszałek Województwa Kujawsko-

Pomorskiego

wniosek

Ujęcie w SRWM oraz podjęcie wspólnych działań w zakresie koordynacji 

polityki przestrzennej w obszarach przygranicznych obu województw w celu 

uniknięcia negatywnych oddziaływań przedsięwzięć zlokalizowanych na 

terenie jednego z województw na obszar sąsiedniego województwa (np. 

niektóre rodzaje OZE, farmy zwierzęce).

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie 

zapewnienia trwałego rozwoju z uwzględnieniem racjonalnego planowania 

funkcji terenów.
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958 28.8 22.01.2020

Sławomir Piotrowski Dyrektor

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego

informacja

Uwzględnienie informacji dotyczącej niewystarczającej infrastruktury 

społecznej i nierównomiernego do niej dostępu (w szczególności przedszkoli 

oraz form opieki nad dziećmi do 5. roku życia i osobami starszymi) poza 

dużymi aglomeracjami miejskimi.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań dotyczących: 

podnoszenia standardów funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz 

zmniejszenia różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych, 

aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców oraz włączenia i 

integracji społecznej

959 28.10 22.01.2020

Sławomir Piotrowski Dyrektor

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego

informacja

Uwzględnienie informacji dotyczącej: poprawy warunków życia, polityki 

prorodzinnej, wzrostu postaw prospołecznych i aktywności obywatelskiej, 

wzrostu dostępności do usług w ramach infrastruktury społecznej.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony kierunkach działań w zakresie: rozwoju 

kapitału ludzkiego i społecznego oraz podnoszenia standardów 

funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz zmniejszenia różnic w 

dostępie do świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych.

960 28.13 22.01.2020

Sławomir Piotrowski Dyrektor

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego

informacja
 Uwzględnienie informacji dotyczącej ograniczonej dostępności do wysokiej 

jakości usług publicznych.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym 

podnoszenia standardów funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz 

zmniejszenia różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych.

961 28.15 22.01.2020

Sławomir Piotrowski Dyrektor

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego

wniosek
Uwzględnienie rozwoju infrastruktury społecznej obszarów wiejskich, poprawa 

dostępności do usług publicznych.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań dotyczących 

podnoszenia standardów funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz 

zmniejszenia różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych.

962 28.17 22.01.2020

Sławomir Piotrowski Dyrektor

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego

wniosek

Uwzględnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego (rozwój kapitału 

społecznego, pobudzanie aktywności społecznej poprzez rozwój inicjatyw 

lokalnych, tworzenie warunków do funkcjonowania partnerów 

międzysektorowych - tworzenie warunków dla rozwoju ekonomii społecznej i 

solidarnej).

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań dotyczących rozwoju 

kapitału ludzkiego i społecznego oraz włączenia i integracji społecznej.

963 35.2 23.01.2020
Jerzy Rakowski Starosta Powiatu 

Mławskiego
wniosek

Zwiększenie elastyczności i dostosowanie kierunków edukacji zawodowej i 

technicznej do faktycznych potrzeb rynku pracy.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym rozwoju 

kapitału ludzkiego i społecznego.

964 39.2 24.01.2020

Tomasz Janusz Zastępca 

Dyrektora Departamentu Inwestycji 

i Rozwoju Urząd Marszałkowski 

Województwa Świętokrzyskiego

wniosek
Współpraca międzywojewódzka w celu lepszego wykorzystania potencjału 

turystycznego doliny Wisły i historycznych miast nadwiślańskich.
współpraca do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w zapisach dotyczących współpracy 

międzyregionalnej. W SRWM podkreślone zostanie znaczenie płaszczyzny 

współpracy Województwa Mazowieckiego z województwami sąsiadującymi 

w zakresie turystyki.

965 39.3 24.01.2020

Tomasz Janusz Zastępca 

Dyrektora Departamentu Inwestycji 

i Rozwoju Urząd Marszałkowski 

Województwa Świętokrzyskiego

wniosek

Uwzględnienie powiązań obszaru funkcjonalnego przestarzałej bazy 

przemysłowej (Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko Kamienne i 

okoliczne gminy zurbanizowane) z południową częścią województwa 

mazowieckiego w ramach historycznej Aglomeracji Staropolskiej.

współpraca do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w zapisach dotyczących współpracy 

międzyregionalnej. W SRWM podkreślone zostanie znaczenie płaszczyzny 

współpracy Województwa Mazowieckiego z województwami sąsiadującymi 

w zakresie dziedzictwa kulturowego.

966 39.6 24.01.2020

Tomasz Janusz Zastępca 

Dyrektora Departamentu Inwestycji 

i Rozwoju Urząd Marszałkowski 

Województwa Świętokrzyskiego

wniosek
Rozwój turystyki bazującej na walorach środowiskowo-kulturowych w Dolinie 

Wisły.
współpraca do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w zapisach dotyczących współpracy 

międzyregionalnej. W SRWM podkreślone zostanie znaczenie płaszczyzny 

współpracy Województwa Mazowieckiego z województwami sąsiadującymi 

w zakresie dziedzictwa kulturowego.

967 41.6 23.01.2020
Jarosław Perzyński Burmistrz 

Miasta Sierpca
wniosek Ujęcie tematyki Cittaslow dla obszaru całego Mazowsza. diagnoza/SWOT do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie w zakresie zagadnień 

dotyczących turystyki.

968 48.2 24.01.2020
Stanisław Linart

Wójt Gminy Bolimów
wniosek

W strategii rozwoju powinny być zawarte elementy wychodzące naprzeciw 

współpracy aglomeracji Łódzko-Warszawskiej w zakresie gospodarki i 

turystyki.

współpraca do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w zapisach dotyczących współpracy 

międzyregionalnej. W SRWM podkreślone zostanie znaczenie płaszczyzny 

współpracy Województwa Mazowieckiego z województwami sąsiadującymi 

w zakresie turystyki.

969 52.1 24.01.2020
Katarzyna Dąbrowska-Zielińska, 

Instytut Geodezji i Kartografii 
wniosek

Prowadzenie ciągłego monitoringu ładu przestrzennego, zagęszczania 

zabudowy, ilości i jakości powierzchni biologicznie czynnej z zastosowaniem 

nowoczesnych technik obserwacji ziemi.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań i działaniach w 

zakresie rozwoju uprządkowanej sieci osadniczej oraz poprawy jakości 

środowiska, w tym prowadzenia monitoringu zanieczyszczeń srodowiska 

jako zapis ogólny. 
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970 56.5 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek

Uwzględnienie w projekcie dokumentu zakresu interwencji odnoszącego się 

do tworzenia nowych oraz rozwijania istniejących, dostępnych dla wszystkich 

mieszkańców miejsc aktywności kulturalnej, edukacyjnej, sportowej, 

rekreacyjnej oraz społecznej mieszkańców województwa w zakresie 

partycypacyjnego tworzenia oferty i promowania aktywnego spędzania czasu 

wolnego. 

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań dotyczących rozwoju 

podnoszenia standardów funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz 

zmniejszenia różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych, 

jak również wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego, potencjału 

kulturowego i turystycznego dla rozwoju gospodarczego i promocji 

województwa

971 56.9 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek

Uwzględnienie zakresu interwencji odnoszącego się do zapewnienia 

wygodnego dostępu do wysokiej jakości podstawowych usług publicznych dla 

mieszkańców regionu, takich jak: opieka nad dziećmi do lat 3, edukacja 

(przedszkola, szkoły podstawowe i średnie), podstawowe usługi ochrony 

zdrowia i profilaktyki zdrowotnej oraz pomocy społecznej. 

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań dotyczących 

podnoszenia standardów funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz 

zmniejszenia różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych 

oraz aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców.

972 56.12 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek

W ramach celów „lepiej połączona Europa” oraz „Europa bliżej obywateli” 

należy zapewnić szerokopasmowe łącza do wszystkich jednostek systemu 

oświaty i usług społecznych, modernizację sieci wewnątrz budynków oraz 

aplikacje wspierające współpracę i współdzielenie zasobów.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań i działaniach w 

zakresie cyfryzacji gospodarki. Zagadnienie w sposób szczegółowy jest 

ujęte w Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego województwa 

mazowieckiego. 

973 56.13 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek

W ramach celu „przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa” należy 

wspierać edukację ekologiczną, w tym taką organizację kształcenia 

i konstrukcję budynków oświatowych, które będą przykładami wdrożenia 

rozwiązań proekologicznych.

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań i działaniach w 

zakresie kształtowania świadomości ekologicznej i upowszechniania 

energooszczędnego i pasywnego budownictwa.

974 56.22 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek

Uzupełnienie zakresu interwencji o zapewnienie bezpieczeństwa 

mieszkańców regionu w przestrzeniach publicznych, likwidację barier 

architektonicznych i przestrzennych, a także wykorzystanie przestrzeni 

publicznych jako miejsc działań kulturalnych oraz ekspozycji zasobów 

dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, jak i walorów krajobrazowych. 

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony m.in. w kierunku działań dotyczącym 

wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego, potencjału kulturowego 

i turystycznego dla rozwoju gospodarczego i promocji województwa.

975 56.98 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek

Uzupełnienie zakresu interwencji w projekcie dokumentu o zapewnienie 

warunków do tworzenia, testowania i rozwijania pomysłów biznesowych, 

naukowych, artystycznych i społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem 

współpracy między różnymi organizacjami i instytucjami. 

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań i działaniach w 

zakresie wspierania rozwoju przesiębiorczości.

976 56.104 24.01.2020

Andrzej Rydzewski Zastępca 

Dyrektora Biura Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

wniosek

Utrzymanie zakresu interwencji odnoszącego się do wsparcia działalności 

eksportowej, a ponadto uwzględnienie pomocy w nawiązywaniu relacji 

międzynarodowych, nie tylko przedsiębiorcom, ale i naukowcom, artystom, 

działaczom społecznym oraz promocji ich osiągnięć zagranicą. 

cele/kierunki 

działań/działania
do uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań i działaniach w 

zakresie wspierania internacjonalizacji i potencjału eksportowego 

przedsiębiorstw.

977 59.1 43854
Waldemar Trelka Starosta 

Radomski
wniosek

Zdefiniowanie w Strategii modelu rozwoju województwa w perspektywie 

najbliższych 10 lat, w tym odniesienie do zmiany modelu dyfuzyjno-

absorpcyjnego na model funkcjonalny.

wizja do uwzględnienia

Model rozwoju województwa zostanie dostosowany do specyfiki 

województwa, jak również uwarunkowań wynikających z kierunków polityki 

spójności UE 2021-2027 oraz dokumentów krajowych i będzie uwzględniał 

politykę równoważenia rozwoju. 
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978 60.2 24.01.2020 Urząd Gminy Pomiechówek wniosek

Rozdział 6. Obszary strategicznej interwencji, str. 77 zapis: "Utworzenie strefy 

aktywności ekonomicznej wokół Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-

Modlin" zmienić na: "Rozwój strefy aktywności gospodarczej wokół 

Mazowieckiego Portu Lotniczego Modlin, poprzez skomunikowanie tych 

terenów siecią transportową (drogową, kolejową i lotniczą) oraz budowę 

terminala przeładunkowego CARGO. Dostęp do CARGO powinien być 

zapewniony każdym możliwym środkiem transportu, tj. koleją, samochodem, 

samolotem. W tym celu konieczna jest budowa bocznicy kolejowej do terenów 

inwestycyjnych i nowe połączenie drogowe strefy ekonomicznej z drogą 

krajową S7 i DK62. Rozbudowa CARGO wokół lotniska Modlin pozwoli na 

rozwój terenów inwestycyjnych oraz zapewni napływ inwestycji 

gospodarczych, co wpłynie korzystnie na rozwój całego Mazowsza."

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań w zakresie systemu 

transportowego oraz poprawy konkurencyjności i innowacji w MOF 

Warszawy jako zapis ogólny.

979 65.36 24.01.2020
Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy 

Dębe Wielkie
wniosek

Ujednolicenie zapisów kierunków działań skierowanych do OMW z zapisami 

"Strategii rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030" 

(szczegółowa lista działań w podziale na sześć kierunków działań w piśmie).

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym włączenia i 

integracji społecznej. Strategia rozwoju województwa wskazuje główne 

wyzwania rozwojowe dla regionu, nie powielając literalnie zapisów dla 

innych jst.

980 65.44 24.01.2020
Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy 

Dębe Wielkie
wniosek

Ujednolicenie zapisów kierunków działań skierowanych do Obszaru 

Metropolitalnego Warszawy w SRWM zgodnie z zapisami wynikającymi ze 

"Strategii Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030", 

według brzmienia: Zintegrowana, atrakcyjna oferta spędzania czasu wolnego, 

wykorzystująca potencjał przyrodniczy, kulturalny i historyczny OMW, w tym: 

organizacja zajęć w ramach uniwersytetów trzeciego wieku, przygotowanie 

programów animacji międzypokoleniowych (oferta cenowa uwzględniająca 

finansowe możliwości osób mniej zamożnych, np. wprowadzenie znacznych 

zniżek cen biletów wstępu do muzeów, kin, teatrów, wystaw lub nieodpłatne 

wejścia w wybrane dni tygodnia do instytucji na terenie OMW w ramach np. 

programów rewitalizacji).

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunku działań dotyczącym włączenia i 

integracji społecznej. Strategia rozwoju województwa wskazuje główne 

wyzwania rozwojowe dla regionu, nie powielając literalnie zapisów dla 

innych jst.

981 65.46 24.01.2020
Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy 

Dębe Wielkie
wniosek

Ujednolicenie zapisów kierunków działań skierowanych do Obszaru 

Metropolitalnego Warszawy w SRWM zgodnie z zapisami wynikającymi ze 

"Strategii Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030", 

według brzmienia: Wysoki poziom kapitału ludzkiego i społecznego, udział 

mieszkańców OMW w kształtowaniu zrównoważonej metropolii, oparty na idei 

społeczeństwa obywatelskiego, w tym: stworzenie kompleksowego programu 

wymiany kadr pomiędzy biznesem a nauką, np. zawieranie umów partnerstwa 

na organizację staży, praktyk.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań dotyczących rozwoju 

kapitału ludzkiego i społecznego oraz rozwoju zintegrowanego systemu 

sprzyjającego generowaniu i absorbcji innowacji. Strategia rozwoju 

województwa wskazuje główne wyzwania rozwojowe dla regionu, nie 

powielając literalnie zapisów dla innych jst.

982 65.47 24.01.2020
Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy 

Dębe Wielkie
wniosek

Ujednolicenie zapisów kierunków działań skierowanych do Obszaru 

Metropolitalnego Warszawy w SRWM zgodnie z zapisami wynikającymi ze 

"Strategii Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030", 

według brzmienia: Wysoki poziom kapitału ludzkiego i społecznego, udział 

mieszkańców OMW w kształtowaniu zrównoważonej metropolii, oparty na idei 

społeczeństwa obywatelskiego, w tym: stworzenie wspólnej oferty biznesu i 

nauki, np. określenie możliwości komercjalizacji wiedzy z konkretnej uczelni, 

określenie zapotrzebowania biznesu na konkretne prace naukowe, np. w 

formie klastrów.

cele/kierunki 

działań/działania

do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w kierunkach działań dotyczących rozwoju 

kapitału ludzkiego i społecznego,  rozwoju zintegrowanego systemu 

sprzyjającego generowaniu i absorbcji innowacji oraz rozwoju 

wyspecjalizowanej gospodarki Strategia rozwoju województwa wskazuje 

główne wyzwania rozwojowe dla regionu, nie powielając literalnie zapisów 

dla innych jst.
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Nr 

wniosku 

Data wpływu 

wniosku
Wnioskodawca

Rodzaj 

pisma
Skrócona treść wniosku

Część Strategii, której

dotyczy wniosek

Sposób 

rozstrzygnięcia
Uszczegółowienie sposobu rozstrzygnięcia

983 67.2 24.01.2020
Tomasz Kostyra Zastępca Wójta 

Gminy Wiązowna
wniosek

Należy uaktualnić dane statystyczne i wskaźniki występujące w całej strategii. 

Odniesienie do lat 2010 i 2011 nie daje aktualnego odzwierciedlenia sytuacji 

społeczno-gospodarczej województwa. Dane z lat 2010 i 2011 pozostawić 

jako dane bazowe i dodać dane i wskaźniki np. z 2018 r. lub z 2019 r. Istnieje 

konieczność zrewidowania diagnozy społeczno-gospodarczej i potencjału 

rozwoju województwa mazowieckiego w odniesieniu do aktualnej sytuacji 

gospodarczej. W ciągu 10 lat (w strategii głównymi danymi są wskaźniki z 

okresu z 2010) znacząco zmieniło się otoczenie społeczno-gospodarcze.

diagnoza/SWOT do uwzględnienia Zmiany zostaną wprowadzone w trakcie aktualizacji Strategii.

984 67.49 24.01.2020
Tomasz Kostyra Zastępca Wójta 

Gminy Wiązowna
wniosek

W rozdziale 6.2. Obszary strategicznej interwencji - biegun wzrostu, w opisie 

Obszaru Metropolitalnego Warszawy, w działaniu mającym na celu 

zwiększenie dostępności komunikacyjnej tego obszaru należy uwzględnić 

obszary wiejskie, przez które przebiegają drogi ekspresowe oraz połączenia 

drogowe rozprowadzające ruch z sieci TEN-T i drogi znajdujące się w sieci 

TEN-T.

OSI
do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w zakresie zwiększenia dostępności 

transportowej obszarów wiejskich jako zapis ogólny.

985 67.50 24.01.2020
Tomasz Kostyra Zastępca Wójta 

Gminy Wiązowna
wniosek

W Rozdziale 6.2. Obszary strategicznej interwencji - biegun wzrostu, w opisie 

Obszaru Metropolitalnego Warszawy, w części dot. równoważenia rozwoju 

OMW w sferze środowiska i energetyki, dopisać punkt wskazujący na 

utworzenie systemu wodno-kanalizacyjnego oraz utworzenie terenów 

zielonych.

OSI
do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w zakresie obszarów strategicznej 

interwencji obejmujących MOF Warszawy jako zapis ogólny.

986 86.1 24.01.2020
Artur Borkowski Burmistrz Miasta i 

Gminy Serock
wniosek

Uwzględnienie Miasta i Gminy Serock w granicach OMW, zgodnie z 

podziałem jednostek statystycznych.

struktura funkcjonalno-

przestrzenna
do uwzględnienia  Strategia będzie oparta o nowy podział statystyczny na poziomie NUTS 2.

987 88.1 24.01.2020
Mirosław Milewski, Radny 

Województwa Mazowieckiego
wniosek Zrezygnować z koncepcji polaryzacyjno-dyfuzyjnego rozwoju Mazowsza. wizja do uwzględnienia

Model rozwoju województwa zostanie dostosowany do specyfiki 

województwa, jak również uwarunkowań wynikających z kierunków polityki 

spójności UE 2021-2027 oraz dokumentów krajowych i będzie uwzględniał 

politykę równoważenia rozwoju. 

988 88.2 24.01.2020
Mirosław Milewski, Radny 

Województwa Mazowieckiego
wniosek

Wprowadzić koncepcję rozwoju Mazowsza opartą na zrównoważonym 

rozwoju wszystkich części regionu.
wizja do uwzględnienia

Model rozwoju województwa zostanie dostosowany do specyfiki 

województwa, jak również uwarunkowań wynikających z kierunków polityki 

spójności UE 2021-2027 oraz dokumentów krajowych i będzie uwzględniał 

politykę równoważenia rozwoju. 

989 88.3 24.01.2020
Mirosław Milewski, Radny 

Województwa Mazowieckiego
wniosek

Wprowadzić koncepcję rozwoju Mazowsza opartą na wyrównywaniu 

warunków życia i rozwoju do poziomu metropolii warszawskiej.
wizja do uwzględnienia

Model rozwoju województwa zostanie dostosowany do specyfiki 

województwa, jak również uwarunkowań wynikających z kierunków polityki 

spójności UE 2021-2027 oraz dokumentów krajowych i będzie uwzględniał 

politykę równoważenia rozwoju. 

990 88.4 24.01.2020
Mirosław Milewski, Radny 

Województwa Mazowieckiego
wniosek

Wprowadzić koncepcję rozwoju Mazowsza opartą na ustanowieniu 

faktycznego statusu miast regionalnych Radomia i Płocka.

struktura funkcjonalno-

przestrzenna
nie uwzględniono

Obowiązywanie KPZK 2030 zostało uchylone ustawą z dnia 15 lipca 2020 

r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 1378).

991 88.5 24.01.2020
Mirosław Milewski, Radny 

Województwa Mazowieckiego
wniosek

Wprowadzić koncepcję rozwoju Mazowsza opartą na ustanowieniu 

subregionów na obszarach byłych województw (radomskie z powiatem 

grójeckim, płockie z powiatem sochaczewskim i żyrardowskim, siedleckie, 

ostrołęckie, ciechanowskie).

struktura funkcjonalno-

przestrzenna
nie uwzględniono Strategia będzie oparta o nowy podział statystyczny na poziomie NUTS 2.
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Nr 
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992 88.6 24.01.2020
Mirosław Milewski, Radny 

Województwa Mazowieckiego
wniosek

Wprowadzić koncepcję rozwoju Mazowsza opartą na prowadzeniu 

zasadniczych elementów rozwojowych w obszarze miast regionalnych i 

subregionów w oparciu o te regiony i miasta.

struktura funkcjonalno-

przestrzenna

do częściowego 

uwzględnienia
Strategia zawierać będzie działania wzmacniające miasta i subregiony.

993 88.7 24.01.2020
Mirosław Milewski, Radny 

Województwa Mazowieckiego
wniosek

Wprowadzić koncepcję rozwoju Mazowsza opartą na pozostawieniu 

metropolii warszawskiej w obecnym obszarze (NUTS 1).

struktura funkcjonalno-

przestrzenna
do uwzględnienia

Zapisy Strategii uwzględniać będą obszar metropolii warszawskiej jako 

część obecnego obszaru NUTS 1 Makroregion Województwo Mazowieckie 

zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/2066 z dnia 21 listopada 

2016 r. zmieniającego załączniki do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia wspólnej Klasyfikacji 

Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS).

994 91.3 27.01.2020
Iwona Stanisławska Dyrektor 

Centrum Badań Kosmicznych PAN
wniosek

Tematy do uwzględnienia w aktualizacji SRWM 2030: 1) pokrycie terenu / 

użytkowanie terenu, 2) planowanie przestrzenne / zabudowa 3) rolnictwo 4) 

podtopienia 5) smart cities / wyspa ciepła oraz inne warstwy tematyczne 

stosownie do potrzeb samorządu, o dużym stopniu automatyzacji.

ogólne
do częściowego 

uwzględnienia

Tematy zostaną uwzględnione przy aktualizacji Strategii zgodnie z 

charakterem dokumentu i skalą regionalną. 

995 95.1 28.01.2020

Aleksandra Hanzel Zastępca 

Dyrektora

Kancelarii Marszałka Urząd 

Marszałkowski Województwa 

Mazowieckiego w Warszawie

wniosek

Przygotowanie dokumentu Strategii  musi zostać poprzedzone 

przeprowadzeniem dogłębnej analizy sytuacji społeczno-gospodarczej 

województwa mazowieckiego, z wykorzystaniem najnowszych dostępnych 

danych statystycznych. Diagnoza oparta na wynikach tej analizy powinna 

stanowić podstawę zaktualizowania lub sformułowania nowych celów 

rozwojowych województwa mazowieckiego oraz wytyczenia właściwych dla 

nich kierunków działań.

diagnoza/SWOT do uwzględnienia Strategia oparta będzie na zaktualizowanej diagnozie.

996 95.2 28.01.2020

Aleksandra Hanzel Zastępca 

Dyrektora

Kancelarii Marszałka Urząd 

Marszałkowski Województwa 

Mazowieckiego w Warszawie

wniosek

Poza analizą SWOT, warto rozważyć wykorzystanie również innych metod 

analizy sytuacji społeczno-gospodarczej regionu, w celu określenia 

obszarów/dziedzin, które powinny stanowić przedmiot szczególnego 

zainteresowania w najbliższych 10 latach jako obszary/dziedziny wymagające 

znalezienia rozwiązań występujących problemów lub jako będące 

stymulatorami wzrostu - wymagającymi wzmocnienia poprzez zastosowanie 

specjalnych instrumentów wsparcia.

diagnoza/SWOT do uwzględnienia
Wykorzystane zostaną również inne metody oraz opracowania, w tym 

pozostałe dokumenty strategiczne województwa. 

997 95.4 28.01.2020

Aleksandra Hanzel Zastępca 

Dyrektora

Kancelarii Marszałka Urząd 

Marszałkowski Województwa 

Mazowieckiego w Warszawie

wniosek

Ze zrozumiałych względów należy przebudować scenariusze rozwoju 

województwa, które w zaktualizowanym dokumencie muszą uwzględniać 

najnowsze trendy rozwoju społeczno-gospodarczego w ujęciu globalnym.

scenariusze do uwzględnienia
Strategia uwzględni aktualne trendy rozwoju społeczno-gospodarczego w 

różnych wymiarach.

998 95.5 28.01.2020

Aleksandra Hanzel Zastępca 

Dyrektora

Kancelarii Marszałka Urząd 

Marszałkowski Województwa 

Mazowieckiego w Warszawie

wniosek

SRWM powinna określać przyszłe kierunki rozwoju relacji Mazowsza z 

województwem łódzkim, budowanej dzięki stosunkowo intensywnej 

współpracy w ubiegłych latach, która zaowocowała uchwaleniem w 2015 r. 

przez Radę Ministrów Strategii Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z 

perspektywą 2030 . Wyznaczenie w podziale statystycznym kraju, 

obowiązującym od 1 stycznia 2018 r., makroregionu centralnego złożonego z 

województwa łódzkiego i świętokrzyskiego (NUTS 1) nie zmienia faktu 

rozwijania się relacji między województwami mazowieckim i łódzkim, a w 

szczególności między ich stolicami.

współpraca
do częściowego 

uwzględnienia

W Strategii podkreślone zostanie znaczenie współpracy Województwa 

Mazowieckiego z województwami sąsiadującymi w ramach prowadzonej 

polityki rozwoju. Konkretne zapisy powinny zostać sformułowane w 

dokumentach wdrożeniowych.
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Nr 
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wniosku
Wnioskodawca

Rodzaj 

pisma
Skrócona treść wniosku

Część Strategii, której

dotyczy wniosek

Sposób 
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999 95.6 28.01.2020

Aleksandra Hanzel Zastępca 

Dyrektora

Kancelarii Marszałka Urząd 

Marszałkowski Województwa 

Mazowieckiego w Warszawie

wniosek

W aktualizowanym dokumencie więcej uwagi i miejsca niż dotychczas należy 

poświęcić współpracy zagranicznej województwa mazowieckiego oraz roli, 

jaką ten instrument może i powinien odegrać w najbliższych 10 latach w 

rozwoju Mazowsza, w tym w implementacji na mazowiecki grunt 

nowoczesnych i efektywnych rozwiązań stosowanych u obecnych i przyszłych 

partnerów naszego regionu. Nie ulega wątpliwości, że współpracy 

zagranicznej Samorządu Województwa Mazowieckiego powinien zostać 

poświęcony odrębny rozdział (obecnie rozdz. 7, w którym współpraca 

zagraniczna jest połączona ze współpracą międzyregionalną – bez 

wyraźniejszego uzasadnienia).

współpraca
do częściowego 

uwzględnienia

Zagadnienia współpracy międzyregionalnej, w tym zagranicznej zostaną 

uwzględnione w Strategii. Konkretne zapisy powinny zostać sformułowane 

w dokumentach wdrożeniowych.

1000 95.7 28.01.2020

Aleksandra Hanzel Zastępca 

Dyrektora

Kancelarii Marszałka Urząd 

Marszałkowski Województwa 

Mazowieckiego w Warszawie

wniosek

W treści dokumentu nie może zostać pominięta nowa perspektywa unijna 

2021-2027, która będzie w dużym stopniu determinować m.in. kierunki polityki 

regionalnej, transportowej, środowiskowej, infrastrukturalnej i innowacyjnej w 

naszym kraju. Konieczne jest również odniesienie się do przewidywanych 

kierunków angażowania środków finansowych z nowej perspektywy.

ramy finansowe do uwzględnienia
Zapisy Strategii będą uwzględniać cele polityki spójności UE na lata 2021-

2027.

1001 95.8 28.01.2020

Aleksandra Hanzel Zastępca 

Dyrektora

Kancelarii Marszałka Urząd 

Marszałkowski Województwa 

Mazowieckiego w Warszawie

wniosek

Warto także rozważyć przeprowadzenie analizy, w jakim stopniu efekty 

dotychczas zainwestowanych środków unijnych będą widoczne w procesach 

rozwojowych w latach 2020-2030.

diagnoza/SWOT nie uwzględniono Wniosek nie odpowiada ustawowemu zakresowi Strategii.

1002 95.9 28.01.2020

Aleksandra Hanzel Zastępca 

Dyrektora

Kancelarii Marszałka Urząd 

Marszałkowski Województwa 

Mazowieckiego w Warszawie

wniosek

W związku z faktem, że w obecnym dokumencie działania przyporządkowane 

poszczególnym celom dotyczą okresu programowania 2014-2020, muszą one 

zostać określone na nowo w pełnym zakresie lub należy potwierdzić, że 

dotychczasowe działania będą kontynuowane w przyszłości.

ramy finansowe do uwzględnienia
Zapisy Strategii będą uwzględniać cele polityki spójności UE na lata 2021-

2027.

1003 95.10 28.01.2020

Aleksandra Hanzel Zastępca 

Dyrektora

Kancelarii Marszałka Urząd 

Marszałkowski Województwa 

Mazowieckiego w Warszawie

wniosek

Jako jeden z podmiotów silnie zaangażowanych w realizację polityki rozwoju 

na obszarze województwa wskazano Mazowieckie Obserwatorium 

Terytorialne (MOT), przerysowując, jak się wydaje, jego funkcję w stosunku 

do realnych możliwości działania. Zdaniem KM, zapisy dotyczące MOT w 

SRWM powinny zostać zweryfikowane (s. 83).

system realizacji do uwzględnienia
Zapisy Strategii, odnoszące się do systemu realizacji, zostaną 

zaktualizowane.

1004 95.11 28.01.2020

Aleksandra Hanzel Zastępca 

Dyrektora

Kancelarii Marszałka Urząd 

Marszałkowski Województwa 

Mazowieckiego w Warszawie

wniosek

Fragmenty dokumentu dotyczące planów wykonawczych, z wyjątkiem planu w 

obszarze „Przestrzeń i transport”, uległy dezaktualizacji. W kontekście 

przyszłego dokumentu należy poważnie rozważyć, czy niezbędne jest 

wprowadzanie do dokumentu strategicznego tak szczegółowego rozwiązania, 

jakie stanowi plan wykonawczy. Wydaje się, że w nowym dokumencie zapisy 

dotyczące sfery wdrażania Strategii  powinny być na tyle otwarte i elastyczne, 

by nie tworzyć barier w procesie jej realizacji.

system realizacji do uwzględnienia
Zapisy Strategii, odnoszące się do systemu realizacji, zostaną 

zaktualizowane.

1005 96.1 27.01.2020 Urząd Miejski w Radomiu wniosek

W związku z wprowadzeniem podziału statystycznego województwa 

mazowieckiego na 2 jednostki należy uwzględnić jego założenia zarówno w 

diagnozie, jak i w treści opracowywanych celów.

diagnoza/SWOT 

cele/kierunki działań
do uwzględnienia  Strategia będzie oparta o nowy podział statystyczny na poziomie NUTS 2.
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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 

Lp.
Nr 

wniosku 

Data wpływu 

wniosku
Wnioskodawca

Rodzaj 

pisma
Skrócona treść wniosku

Część Strategii, której

dotyczy wniosek

Sposób 

rozstrzygnięcia
Uszczegółowienie sposobu rozstrzygnięcia

1006 98.7 24.01.2020
Jan Krzysztof Ardanowski

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
wniosek

Objęcie diagnozą zagadnienia dostępności do wysokiej jakości infrastruktury 

(w tym m.in. energetycznej, cyfrowej, transportu) i usług publicznych na 

terenach wiejskich, m.in. w kwestii zróżnicowań na poziomie gmin lub 

powiatów.

diagnoza/SWOT
do częściowego 

uwzględnienia

Wniosek zostanie uwzględniony w diagnozie w zależności od dostępności 

danych.

1007 109.11 13.03.2020
Centralny Port Komunikacyjny Sp. 

z o.o. 
wniosek

W ramach powstania CPK planowana jest szeroko zakrojona interwencja w 

obszarze ładu przestrzennego na obszarze oddziaływania gospodarczego 

CPK. Oczekiwanym efektem jest wzbudzenie rozwoju najbliższego otoczenia 

lotniska (aeropolis, airport area, airport corridor). 

diagnoza/SWOT nie uwzględniono
Skutki realizacji potencjalnej inwestycji wykraczają poza okres 

obowiązywania Strategii

1008 109.12 13.03.2020
Centralny Port Komunikacyjny Sp. 

z o.o. 
wniosek

Powstanie CPK oznacza możliwość realizacji usług hotelowych i 

turystycznych, ekspozycyjnych (usług wystawienniczych), biur, laboratoriów 

badawczych, mieszkalnictwa (jako zaplecza), nowoczesnej logistyki. 

diagnoza/SWOT nie uwzględniono
Skutki realizacji potencjalnej inwestycji wykraczają poza okres 

obowiązywania Strategii

1009 109.14 13.03.2020
Centralny Port Komunikacyjny Sp. 

z o.o. 
wniosek

Powstanie CPK będzie oddziaływać pozytywnie na otaczające miasta: 

Sochaczew, Żyrardów, Błonie, Grodzisk Mazowiecki. Funkcjonowanie lotniska 

będzie generowało możliwości rozwojowe wynikające z dostępu do nowych 

miejsc pracy, lokalizacji nowych przedsiębiorstw i funkcji w ramach istniejącej 

zabudowy, miejsc zamieszkania dla nowych pracowników bądź uruchomienia 

oferty turystycznej.

diagnoza/SWOT 

kierunki działań
nie uwzględniono

Skutki realizacji potencjalnej inwestycji wykraczają poza okres 

obowiązywania Strategii
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