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1 27.3. 04.10.2021

Krzysztof

Bieńkowski Starosta 

Przasnyski

Powiat

Przasnyski

wniosek

Str. 53-55

Przy opisie działań dotyczących działań wymienionych w kolumnie pierwszej 

postulujemy dodanie literalnego zapisu o wsparciu budowy lub rozbudowy 

zbiorników retencyjnych i budowli hydrotechnicznych.

cele/kierunki działań/działania nie uwzględniono

Poziom szczegółowości zagadnień ujętych w Strategii jest odpowiedni do 

charakteru i skali dokumentu. Wskazany przez wnioskodawcę problem 

mieści się w zapisach działania 12.1. (Zwiększenie poziomu ochrony 

przeciwpowodziowej, zarządzanie ryzykiem powodziowym, zapobieganie 

osuwiskom i podtopieniom) oraz jego uszczegółowieniu.

2 43.3. 08.10.2021
Wójt Gminy 

Nieporęt/Gmina Nieporęt
wniosek

Str. 33

Potrzeba modernizacji istniejących urządzeń przeciwpowodziowych 

zabezpieczających tereny przewidziane pod zabudowę przed ewentualnymi 

skutkami powodzi, w tym obiektów wskazanych w planach zarządzania ryzykiem 

powodziowym.

struktura funkcjonalno-

przestrzenna
nie uwzględniono

Wniosek nie odpowiada charakterowi i skali Strategii. Problem został 

uwzględniony w ogólnym zapisie, w rozdziale 4.6.2. jako rekomendacje 

dla zwiększenia bezpieczeństwa ludności i mienia na obszarach, na  

których występuje zagrożenie powodziowe.

3 43.4 08.10.2021
Wójt Gminy 

Nieporęt/Gmina Nieporęt
wniosek

Str. 31, 32 

Potrzeba modernizacji istniejących urządzeń przeciwpowodziowych 

zabezpieczających tereny przewidziane pod zabudowę przed ewentualnymi 

skutkami powodzi, w tym obiektów wskazanych w planach zarządzania ryzykiem 

powodziowym.

prognoza oddziaływania na 

środowisko
nie uwzględniono

Kwestia konieczności realizacji działań inwestycyjnych, ujętych w aPZRP 

została uwzględniona na str. 32 Prognozy (Aktualizowane dokumenty 

stanowią podstawę do podejmowania działań w zakresie ochrony 

przeciwpowodziowej ).

4 46.4. 08.10.2021
Andrzej Nowakowski 

Prezydent Miasta Płocka
wniosek

Str. 14 (3. Diagnoza. 3.4 Dostępność)

W Płocku funkcjonowanie zakładów petrochemicznych generuje transport 

materiałów niebezpiecznych przez obszary zabudowane. Ten fakt powinien być 

bardziej podkreślony, jest to niebezpieczne dla mieszkańców. 

diagnoza - wnioski, wyzwania nie uwzględniono
Samo stwierdzenie, że są to materiały niebezpieczne sprawia, że są 

niebezpieczne również dla mieszkańców miasta.

5 46.5. 08.10.2021
Andrzej Nowakowski 

Prezydent Miasta Płocka
wniosek

Str. 14 (3. Diagnoza. 3.4 Dostępność)

„W Płocku funkcjonowanie zakładów petrochemicznych generuje transport 

materiałów niebezpiecznych przez obszary zabudowane.” należy dopisać „… , 

który należy wyeliminować.”

diagnoza - wnioski, wyzwania nie uwzględniono
Wnioski z diagnozy nie zawierają działań. Wnioskowany zapis mieści się 

w działaniach dedykowanych płockiemu OSI.

6 63.1. 11.10.2021 Wojewoda Mazowiecki wniosek

W zakresie zwiększenia bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem 

powodziowym:

a) w części 4 Model struktury funkcjonalno-przestrzennej punkt 4.6.2. 

Rekomendacje

Proponuję uzupełnienie rekomendowanych działań zwiększających 

bezpieczeństwo ludności i mienia na obszarach, na których występuje 

zagrożenie powodziowe o:

- rozbudowę sieci stacji wodowskazowych na ciekach często powodujących 

podtopienia i powodzie na terenie województwa mazowieckiego;

- regularne przeglądy sprzętu w magazynach przeciwpowodziowych na terenie 

województwa mazowieckiego oraz ich sukcesywne doposażenie:

- pogłębienie współpracy podmiotów państwowych odpowiedzialnych za 

monitoring sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej na terenie województwa 

mazowieckiego (Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, Powiatowe 

Centra Zarządzania Kryzysowego, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, 

Państwowy Instytut Badawczy, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 

Polskie).

struktura funkcjonalno-

przestrzenna
nie uwzględniono

Wniosek nie odpowiada charakterowi i skali Strategii. Strategia ma 

określać główne elementy wpływające na rozwój regionu, a nie ich 

szczegółową charakterystykę. Zapisy dotyczące zwiększenia 

bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem powodziowym zawarte są w 

części kierunkowej Strategii (działanie 12.1.).
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7 63.2. 11.10.2021 Wojewoda Mazowiecki wniosek

 b) w części 13 Glosariusz:

Proponuję dopisanie hasła "Obszary szczególnego zagrożenia powodzią" 

zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, w podziale na:

- obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i 

wynosi 1%;

- obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i 

wynosi 10%:

- obszary między linią brzegu, a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym 

wysokim brzegiem, w który wbudowano wał przeciwpowodziowy, a także wyspy i 

przymuliska, stanowiące działki ewidencyjne;

- pas techniczny.

glosariusz do uwzględnienia
Glosariusz zostanie uzupełniony o definicję "Obszary szczególnego 

zagrożenia powodzią".

8 14.1. 08.10.2021

Komenda Główna 

Państwowej Straży 

Pożarnej w Warszawie

wniosek

Propozycja rozważenia wprowadzenia zapisu - „Planowana budowa i rozbudowa 

zbiorników retencyjnych przeciwpowodziowych powinna uwzględniać 

wykorzystanie zbiorników do przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę”.

ogólne nie uwzględniono

Wniosek nie odpowiada charakterowi i skali Strategii. Strategia ma 

określać główne elementy wpływające na rozwój regionu, a nie ich 

szczegółową charakterystykę. Problem został uwzględniony w ogólnym 

zapisie (na str. 65): "Konieczne są inwestycje wpisujące się w założenia 

krajowych dokumentów (Programu rozwoju retencji i Planu 

przeciwdziałania skutkom suszy), mające na celu stabilizację 

hydrologiczną województwa..". Ww. dokumenty zawierają szczegółowe 

rozwiązania w tym zakresie.

energetyka

9 19.17. 29.09.2021
Ministerstwo Klimatu i 

Środowiska 
wniosek

str. 77-78

Jest: "Największy potencjał produkcyjny energii elektrycznej z OZE związany jest 

z zasobami biomasy oraz wiatru, jednak krajowe uwarunkowania prawne i 

ekonomiczne nie sprzyjają rozwojowi tych technologii. Rządowe systemy 

wsparcia owocują jedynie dynamicznym rozwojem wykorzystania energii słońca, 

głównie w segmencie mikroenergetyki prosumenckiej". Zmiana zapisu na: 

„Największy potencjał produkcyjny energii elektrycznej z OZE związany jest z 

zasobami biomasy, pv oraz wiatru. Krajowe uwarunkowania prawne i 

ekonomiczne mają na celu równe wspieranie rozwoju tych technologii. Głównymi 

formami wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii 

są: system aukcyjny oraz system taryf gwarantowanych FIT (feed-in-tariff) i 

system dopłat do ceny rynkowej FIP (feed-in premium). W ramach tych 

systemów dynamicznie rozwijają się elektrownie wiatrowe i pv (aukcje) oraz 

biogazownie i elektrownie wodne (FIT i FIP). Obecnie instalacje fotowoltaiczne 

stanowią najbardziej popularną technologię, szczególnie w segmencie 

mikroenergetyki prosumenckiej. W niedalekiej przyszłości duże znaczenie dla 

rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie będzie mieć planowana nowelizacja 

ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, dotycząca złagodzenia 

warunków odległościowych.”

diagnoza - wnioski, wyzwania
do częściowego 

uwzględnienia
Zapis zostanie przeredagowany.

10 19.35. 29.09.2021
Ministerstwo Klimatu i 

Środowiska 
wniosek

Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej, str. 77-78

Największy potencjał produkcyjny energii elektrycznej z OZE związany jest z 

zasobami biomasy oraz wiatru, jednak krajowe uwarunkowania prawne i 

ekonomiczne nie sprzyjają rozwojowi tych technologii. Rządowe systemy 

wsparcia owocują jedynie dynamicznym rozwojem wykorzystania energii słońca, 

głównie w segmencie mikroenergetyki prosumenckiej. Największy potencjał 

produkcyjny energii elektrycznej z OZE związany jest z zasobami biomasy, pv 

oraz wiatru. Krajowe uwarunkowania prawne i ekonomiczne mają na celu równe 

wspieranie rozwoju tych technologii. Głównymi formami wsparcia wytwarzania 

energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii są: system aukcyjny oraz 

system taryf gwarantowanych FIT (feed-in-tariff) i system dopłat do ceny 

rynkowej FIP (feed-in premium). W ramach tych systemów dynamicznie rozwijają 

się elektrownie wiatrowe i pv (aukcje) oraz biogazownie i elektrownie wodne (FIT 

i FIP). Obecnie instalacje fotowoltaiczne stanowią najbardziej popularną 

technologię, szczególnie w segmencie mikroenergetyki prosumenckiej.W 

niedalekiej przyszłości duże znaczenie dla rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie 

będzie mieć planowana nowelizacja ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni 

wiatrowych, dotycząca złagodzenia warunków odległościowych.

diagnoza - dokument
do częściowego 

uwzględnienia
Zapis zostanie przeredagowany.
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11 26.2. 04.10.2021

Artur Jaroszewski

Przewodniczący Rady 

Miasta Płocka
wniosek

Rozdział 7, str. 63, Kierunek działań 11

W Kierunku działań 11 proponuję rozszerzyć tytuł „Proekologiczna 

 transformacja energetyki i przemysłu”. W kolumnie Działania dodać ppkt. „11.6. 

Stosowanie nowych technologii zmniejszających emisje przemysłowe”.

cele/kierunki działań/działania nie uwzględniono
Problematyka przemysłu została uwzględniona w obszarze tematycznym 

Gospodarka.

12 36.1. 07.10.2021
Polska Spółka 

Gazownictwa sp. z o.o. 
informacja

1) PSG nie odnosi się do przedstawionych w opiniowanym dokumencie 

procentowych wielkości gazyfikacji, w oparciu o dane GUS według stanu na 2019 

rok w „Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+” w rozdziale 3.6 

„Środowisko i energetyka” w podrozdziale „Energetyka” na str. 24, ze względu na 

fakt, iż nie jest jedynym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na terenie 

województwa mazowieckiego.

cele/kierunki działań/działania do uwzględnienia Przyjęto jako informację.

13 36.2. 07.10.2021
Polska Spółka 

Gazownictwa sp. z o.o. 
wniosek

2) W „Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+” w rozdziale 7 

„Kierunki rozwojowe i działania rozwojowe” w tabeli nr 5 „Kierunki działań i 

działania – zielone, niskoemisyjne Mazowsze” w punkcie 11 „Proekologiczna 

transformacja energetyki” na str. 53 treść zapisu podpunktu 11.5 „Rozbudowa i 

modernizacja systemów energetycznych, w tym rozwój inteligentnych sieci 

energetycznych i gazyfikacje wyspowe” powinna być uzupełniona o gazyfikacje 

wykorzystujące rozbudowę istniejącej gazowej sieci dystrybucyjnej. W związku z 

powyższym proponowana treść podpunktu 11.5 to: „Rozbudowa i modernizacja 

systemów energetycznych, w tym rozwój inteligentnych sieci energetycznych 

oraz gazyfikacje wykorzystujące rozbudowę istniejącej gazowej sieci 

dystrybucyjnej i gazyfikacje wyspowe”. 

cele/kierunki działań/działania nie uwzględniono

Obecny zapis działania „Rozbudowa i modernizacja systemów 

energetycznych..." uwzględnia rozbudowę wszystkich systemów 

energetycznych: elektroenergetycznego, gazowego oraz paliwowego; 

dokładniejsze zapisy zawarte są w uszczegółowieniu tego działania.

14 36.3. 07.10.2021
Polska Spółka 

Gazownictwa sp. z o.o. 
wniosek

• w rozdziale 8.2.2. „Ostrołęcki obszar strategicznej interwencji” na str. 66 

„Oprócz infrastruktury komunikacyjnej, dla poprawy jakości życia mieszkańców 

obszaru istotne jest zwiększenie dostępności do sieciowej infrastruktury 

komunalnej, w szczególności gazowej i kanalizacyjnej”,

• w rozdziale 8.2.2. „Ostrołęcki obszar strategicznej interwencji” na str. 67 w 

ramach punktu 1-ego „zwiększenie inwestycji w infrastrukturę wodno - 

kanalizacyjną oraz gazową w celu poprawy jakości życia mieszkańców”, 

• w rozdziale 8.2.6. „Żyrardowski obszar strategicznej interwencji” na str. 69 „W 

kontekście poprawy warunków życia mieszkańców, ważne jest zwiększenie 

dostępności do infrastruktury sieciowej, zwłaszcza kanalizacyjnej i gazowej”,

• w rozdziale 8.2.6. „Żyrardowski obszar strategicznej interwencji” na str. 70 w 

ramach punktu 2-ego „rozwój sieci kanalizacyjnej oraz gazyfikację obszaru”; 

proponuje się zmodyfikować, uwzględniając, że zwiększenie dostępności do 

infrastruktury gazowej lub zwiększenie inwestycji w infrastrukturę gazową jest 

możliwe po spełnieniu technicznych i ekonomicznych kryteriów, co jest zgodne z 

zapisami Ustawy Prawo Energetyczne.

OSI nie uwzględniono

Zapisy dotyczące planowanych działań w ostrołęckim i żyrardowskim OSI 

zawarte w Strategii ujęte są w sposób ogólny, odpowiedni do charakteru i 

skali dokumentu.

15 36.4. 07.10.2021
Polska Spółka 

Gazownictwa sp. z o.o. 
wniosek

4) W „Prognozie oddziaływania na środowisko do Strategii rozwoju województwa 

mazowieckiego 2030+” w rozdziale 6.2 „Cele ustanowione na szczeblu 

krajowym” na str. 54 w tekście „rozbudowa infrastruktury sieciowej gazu 

ziemnego” proponuje się uwzględnić, iż będzie to możliwe po spełnieniu 

technicznych i ekonomicznych kryteriów, zgodnych z zapisami Ustawy Prawo 

Energetyczne.

prognoza oddziaływania na 

środowisko
nie uwzględniono

Zapisy Prognozy oddziaływania na środowisko do Strategii są 

odpowiednie do charakteru i skali dokumentu.
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16 36.5. 07.10.2021
Polska Spółka 

Gazownictwa sp. z o.o. 
wniosek

5) W „Prognozie oddziaływania na środowisko do Strategii rozwoju województwa 

mazowieckiego 2030+” w rozdziale 7 „Przewidywane znaczące oddziaływania na 

środowisko” w tabeli nr 5 „Potencjalne oddziaływanie na środowisko kierunków 

rozwoju w obszarze ŚRODOWISKO I ENERGETYKA” w punkcie 11 

„Proekologiczna transformacja energetyki” na str. 65 treść zapisu podpunktu 

11.5 „Rozbudowa i modernizacja systemów energetycznych, w tym rozwój 

inteligentnych sieci energetycznych i gazyfikacje wyspowe” powinna być 

uzupełniona identycznie jak w w/w punkcie 2 pisma. W związku z tym, 

proponowana treść podpunktu 11.5 to: „Rozbudowa i modernizacja systemów 

energetycznych, w tym rozwój inteligentnych sieci energetycznych oraz 

gazyfikacje wykorzystujące rozbudowę istniejącej gazowej sieci dystrybucyjnej i 

gazyfikacje wyspowe”. 

prognoza oddziaływania na 

środowisko
nie uwzględniono

Dokument Prognozy odnosi się do planowanych działań wskazanych w 

Strategii. Obecny zapis działania „Rozbudowa i modernizacja systemów 

energetycznych..." uwzględnia rozbudowę wszystkich systemów 

energetycznych: elektroenergetycznego, gazowego oraz paliwowego.

17 36.6. 07.10.2021
Polska Spółka 

Gazownictwa sp. z o.o. 
wniosek

6) W „Prognozie oddziaływania na środowisko do Strategii rozwoju województwa 

mazowieckiego 2030+” w rozdziale 8 „Rozwiązania mające na celu zapobieganie, 

ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na 

środowisko, mogących powstać w wyniku realizacji strategii” w ramach 

opisanych „Działań, których celem jest ograniczenie negatywnych oddziaływań 

na środowisko” „w obszarze ŚRODOWISKO I ENERGETYKA” na str. 86 treść 

zapisu „Rozbudowa i modernizacja systemów energetycznych, w tym rozwój 

inteligentnych sieci energetycznych i gazyfikacje wyspowe (działanie 11.5)” 

powinna być uzupełniona identycznie jak w w/w punktach 2 i 5 pisma. W związku 

z powyższym, proponowana treść tego zapisu to: „Rozbudowa i modernizacja 

systemów energetycznych, w tym rozwój inteligentnych sieci energetycznych 

oraz gazyfikacje wykorzystujące rozbudowę istniejącej gazowej sieci 

dystrybucyjnej i gazyfikacje wyspowe (działanie 11.5)”. 

prognoza oddziaływania na 

środowisko
nie uwzględniono

Dokument Prognozy odnosi się do planowanych działań wskazanych w 

Strategii. Obecny zapis działania „Rozbudowa i modernizacja systemów 

energetycznych..." uwzględnia rozbudowę wszystkich systemów 

energetycznych: elektroenergetycznego, gazowego oraz paliwowego.

18 37.34 07.10.2021 Urząd m.st. Warszawa wniosek

s. 23, 3.6. Środowisko i energetyka

Należy przeformułować fragment „…poprawa efektywności wykorzystania 

energii, ...działania te są wciąż niewystarczające, dlatego istotna jest ich 

kontynuacja…” na: „…poprawa efektywności wykorzystania energii,...działania te 

są wciąż niewystarczające, dlatego istotne jest wdrażanie nowoczesnych 

rozwiązań”. 

diagnoza - wnioski, wyzwania
do częściowego 

uwzględnienia
Zapis zostanie przeredagowany.

19 37.35 07.10.2021 Urząd m.st. Warszawa wniosek

s. 24, 3.6. Środowisko i energetyka

Projekcja strategii geograficznych kierunków zakupu gazu z zachodu wymaga 

realnych technicznych zdolności przesyłowej z rejonu Świnoujścia do pierścienia 

warszawskiego i dalej na wschód. Konieczna jest pilna realizacja rurociągów o 

dużych średnicach z zachodu na wschód, co powinno być wyeksponowane w 

strategii.

diagnoza - wnioski, wyzwania nie uwzględniono

W Strategii (zarówno w Diagnozie na str. 24 jak i w kierunkach działań) 

zawarto informację o potrzebie rozbudowy systemu gazowego oraz 

różnicowaniu kierunków dostaw gazu; planowanie i budowa konkretnych 

gazociągów leży w gestii operatorów systemu gazowego.

20 37.36 07.10.2021 Urząd m.st. Warszawa wniosek

s. 24, 3.6. Środowisko i energetyka

Pierwszy punktor: 

„W systemie przesyłu gazu ziemnego podstawowym problemem jest ograniczona 

przepustowość niektórych gazociągów wysokiego ciśnienia, w tym tzw. 

warszawskiego pierścienia gazowego,…”

(jak również w Diagnozie na s. 79)

Należy zapisać jak ten problem ma być rozwiązany. Wprowadzone programy 

ograniczeń dla odbiorców gazu nie mogą być traktowane, jako trwałe narzędzie 

bilansowania sieci. Nie jest receptą wskazana: „rozbudowa i modernizacja sieci 

gazowych” przy praktycznie, mimo spec ustawy, zablokowaniu dostępu do terenu 

pod nowe gazociągi na obszarach o atrakcyjnych cenach gruntów.

diagnoza - wnioski, wyzwania nie uwzględniono

Zapisy przyjęte w projekcie Strategii są adekwatne do charakteru 

dokumentu, natomiast sposób realizacji leży w gestii operatorów systemu 

gazowego.
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21 37.55 07.10.2021 Urząd m.st. Warszawa wniosek

s. 53, 7. Kierunki działań i działania rozwojowe do 2030 roku

Kierunek działań 11. 1 Proekologiczna transformacja energetyki

Należy uzupełnić kierunki działań o kwestie związane z zapewnieniem 

bezpieczeństwa (zwiększone ryzyko blackoutu, zwiększeniu częstości i 

głębokości deficytów mocy (niezbilansowaniu)) w przypadku rozwoju systemów 

energetycznych poprzez instalacje wykorzystujące energię, ze źródeł 

odnawialnych. Należy zapisać działania, które zapewniają bezpieczeństwo. 

cele/kierunki działań/działania nie uwzględniono

Działania realizowane w ramach kierunku 11. Proekologiczna 

transformacja energetyki będą wpływały na bezpieczeństwo 

energetyczne.

22 37.56 07.10.2021 Urząd m.st. Warszawa wniosek

s. 54, 7. Kierunki działań i działania rozwojowe do 2030 roku

Poprawić trzeci akapit „Rozwój inteligentnych systemów sieciowych przyczyni się 

do ograniczenia strat w przesyle i dystrybucji.”

cele/kierunki działań/działania
do częściowego 

uwzględnienia
Zapis zostanie przeredagowany.

23 37.57 07.10.2021 Urząd m.st. Warszawa wniosek

s. 54, 7. Kierunki działań i działania rozwojowe do 2030 roku

Należy poprawić opis we fragmencie: „Potrzeby grzewcze powinny być 

pokrywane z sieci ciepłowniczej lub gazowej….”

cele/kierunki działań/działania
do częściowego 

uwzględnienia
Zapis zostanie przeredagowany.

24 41.1. 08.10.2021
ENERGA OPERATOR 

S.A.
wniosek

Str. 33 4.6.2. Rekomendacje 

• pasma rozwoju powinny obejmować zarówno tereny zurbanizowane, 

historycznie 

wyznaczone wzdłuż linii kolejowych, jak również nowo powstałe wzdłuż ciągów 

drogowych, w których należy przewidywać wprowadzenie transportu szynowego; 

Należy dodać zapis:

"oraz zabezpieczać korytarze na potrzeby lokalizacji infrastruktury technicznej 

zarówno obiektowej, jak i liniowej".

• wskazane jest powiązanie sekwencji pasm rozwoju układem komunikacyjnym 

(należy dodać zapis: "oraz infrastruktury technicznej”) o charakterze 

obwodowym, który łączyłby poszczególne pasma, bez konieczności 

przemieszczania się do 

centrum obszaru;

struktura funkcjonalno-

przestrzenna
nie uwzględniono

 Zapis o wspólnych korytarzach infrastruktury technicznej znajduje się w 

dalszych punktach rekomendacji: "dla liniowych obiektów infrastruktury 

transportowej i energetycznej należy zachować korytarze przestrzenne, 

w miarę możliwości wspólne (tzw. korytarze infrastrukturalne)".

25 41.2. 08.10.2021
ENERGA OPERATOR 

S.A.
wniosek

Strategia nie ujmuje modelu istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej, jak 

np. ujęto sieci komunikacji drogowej. Nie zakłada również przyszłych kierunków 

rozwoju infrastruktury elektroenergetycznej.

struktura funkcjonalno-

przestrzenna
nie uwzględniono

Zapisy są odpowiednie do charakteru i skali Strategii. W Diagnozie do 

Strategii na Ryc. 19 uwzględniona została istniejąca infrastruktura 

elektroenergetyczna najwyższych napięć.

26 41.3. 08.10.2021
ENERGA OPERATOR 

S.A.
wniosek

4. Strona 45 6. Cele rozwojowe województwa mazowieckiego 

Należy dodać zapis:

"Mając na uwadze cele rozwojowe województwa mazowieckiego, tj. dążenie do 

zwiększenia poziomu niskoemisyjności, którego osiągniecie nie będzie możliwym 

bez ciągłej rozbudowy, budowy i przebudowy infrastruktury sieciowej w tym 

głównie elektroenergetycznej, niniejszy dokument traktuje istniejące jak i 

planowane sieci lokalnych OSD na napięci 110 kV jako obiekty strategiczne."

cele/kierunki działań/działania nie uwzględniono

 Wnioskowane zapisy uwzględnia rozdział 7. Kierunki działań i działania 

rozwojowe do 2030 roku, a dokładnie kierunki działań oraz działania 

wyznaczone w ramach celu Zielone, niskoemisyjne Mazowsze.

Strona 5



Sposób rozpatrzenia wniosków i uwag, opinii i uzgodnień 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

27 41.4. 08.10.2021
ENERGA OPERATOR 

S.A.
wniosek

Opiniowany projekt Strategii nie ujmuje modelu istniejącej infrastruktury 

elektroenergetycznej, w odróżnieniu np. do sieci komunikacji drogowej. Nie 

zakłada również przyszłych kierunków jej rozwoju. Ujęcie istniejących relacji, jak 

również zakładanych inwestycji na szczeblu OSD, mając na uwadze rangę 

dokumentu wpływa korzystnie na aspekt późniejszej realizacji rozbudowy sieci 

elektroenergetycznej, szczególnie w aspekcie uzgodnień z jednostkami 

samorządu terytorialnego, czy właścicielami terenu. Brak ujęcia konkretnych 

inwestycji w dokumencie planistycznym rangi wojewódzkiej może uniemożliwić 

ich realizację w przypadku uporu władzy gminnych, np. brak zgody na 

uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (takie 

przypadku miały już miejsce). Należy podkreślić fakt, że brak możliwości 

realizacji kluczowych inwestycji w sieci elektroenergetycznej 110 kV (linie 110 kV 

i stacje 110/15 kV) oznacza wprost brak możliwości rozwoju danego obszaru. 

Dodajemy, że nowi odbiorcy o znacznych mocach przyłączeniowych (rzędu 

kilkunastu MW) z reguły wymagają rozbudowy sieci elektroenergetycznej 110 

kV). Wobec powyższego poniżej przedkładamy wykaz linii elektroenergetycznych 

110 kV oraz stacji transformatorowych 110 kV/SN, istniejących i planowanych 

wraz z mapą. Niniejszym wnioskujemy o uzupełnienie projektu strategii o 

infrastrukturę elektroenergetyczną.

ogólne nie uwzględniono

Zapisy są odpowiednie do charakteru i skali Strategii. W Diagnozie do 

Strategii na Ryc. 19 uwzględniona została istniejąca infrastruktura 

elektroenergetyczna najwyższych napięć. Natomiast Strategia wyznacza 

kierunki działań w zakresie rozwoju systemów elektroenergetycznych, 

które obejmują również systemy dystrybucyjne.

28 42.10. 08.10.2021

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Zachodniopomorskiego

Wydział Zarządzania 

Strategicznego

informacja

Str. 23

We fragmencie: „Systemy dystrybucyjne są stale rozbudowywane i 

modernizowane, lecz stan techniczny części infrastruktury jest niezadawalający, 

w szczególności na terenach wiejskich.” sugeruje się użyć słowa 

„niezadowalający” zamiast „niezadawalający”.

diagnoza - wnioski, wyzwania do uwzględnienia Słowo „niezadawalający” zostanie zamienione na „niezadowalający”.

29 42.11. 08.10.2021

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Zachodniopomorskiego

Wydział Zarządzania 

Strategicznego

wniosek

Str. 23

„Przewidywany stały wzrost zużycia energii związany jest m.in. ze (…) ekspansją 

pojazdów elektrycznych”

Czy zapis może zostać uzupełniony o potwierdzający to dane?

diagnoza - wnioski, wyzwania nie uwzględniono
O ekspansji pojazdów elektrycznych dokładniej mówi Diagnoza do 

Strategii, gdzie zawarte są dane liczbowe dot. autobusów elektrycznych.

30 46.8. 08.10.2021
Andrzej Nowakowski 

Prezydent Miasta Płocka
wniosek

Str. 24 (Diagnoza 3.6. Energetyka)

Ostatni tiret wyrażenie „Paliwa płynne wytworzone w rafinerii płockiej przesyłane 

są rurociągami paliwowymi do dwóch baz paliwowych na Mazowszu ...” zastąpić 

„Paliwa płynne wytworzone w rafinerii płockiej przesyłane są oprócz tradycyjnego 

transportu, rurociągami paliwowymi do dwóch baz paliwowych na Mazowszu ...”.

diagnoza - wnioski, wyzwania
do częściowego 

uwzględnienia
Zapis zostanie przeredagowany. 

31 46.9. 08.10.2021
Andrzej Nowakowski 

Prezydent Miasta Płocka
wniosek

Str. 24 (Diagnoza 3.6. Energetyka)

Warto również dopisać, że kombinat w Płocku realizuje również inwestycje 

związane z produkcją energii elektrycznej z wykorzystaniem nowoczesnych 

technologii wytwarzania w kogeneracji, które stanowią ważny element 

uzupełnienia krajowego systemu produkcji energii.

diagnoza - wnioski, wyzwania nie uwzględniono
Poziom szczegółowości zagadnień ujętych w Strategii i Diagnozie jest 

odpowiedni do charakteru i skali dokumentu.
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32 19.13. 29.09.2021
Ministerstwo Klimatu i 

Środowiska 
wniosek

str. 78 - Katalog strategii, które wyznaczą założenia strategii rozwoju regionu w 

kierunku gospodarki niskoemisyjnej nie jest pełny. Prosimy o uzupełnienie 

katalogu dokumentów krajowych o Politykę energetyczną Polski do 2040 r. 

(PEP2040). Ze względu na działania JST warto również w obszarze środowisko i 

energetyka wskazać 3 filary (sprawiedliwa transformacja – obejmująca również 

kwestie redukcji zjawiska ubóstwa energetycznego; zeroemisyjny system 

energetyczny – dot. m.in. rozwoju OZE wielkoskalowego i mikroinstalacji, 

magazynów energii, rozwoju sieci , ale również np. elektromobilności; dobra 

jakość powietrza – dot. m.in. transformacji ciepłownictwa systemowego i 

indywidualnego, poprawy efektywności energetycznej budynków oraz 

niskoemisyjnego rozwoju transportu i cele szczegółowe PEP2040, w tym m.in. 

dotyczące:− niskoemisyjnego rozwoju ciepłownictwa systemowego

−odejścia od spalania węgla w gospodarstwach domowych w miastach do 2030 

r., na obszarach wiejskich do 2040 r.; przy utrzymaniu możliwości wykorzystania 

paliwa bezdymnego do 2040 r.

− cel dla miast o ludności powyżej 100 tys. mieszkańców:

- od 2025 r. – 100% nowej floty kupowanej na cele świadczenia usług 

komunikacji miejskiej będzie zeroemisyjna (autobusy elektryczne i na wodór);

- od 2030 r. – pełna zeroemisyjność floty komunikacji miejskiej.

wskaźniki/monitoring nie uwzględniono

W Strategii na str. 78 widnieje ogólny zapis mówiący o 9 zintegrowanych 

strategiach krajowych, do których zalicza się m.in. Politykę energetyczną 

Polski do 2040 r. Poszczególne strategie krajowe nie są wymienione, 

dlatego też nie wydaje się zasadne dopisanie PEP 2040 r.

Podział obszaru Środowisko i energetyka na 3 filary, uszczegółowiłby ten 

obszar w stosunku do pozostałych. Ponadto większość zapisów dot. 

wnioskowanych filarów zawiera się w wyznaczonych w Strategii 

kierunkach działań oraz działaniach w ramach obszaru Środowisko i 

energetyka.

gospodarka

33 19.22. 29.09.2021
Ministerstwo Klimatu i 

Środowiska 
wniosek

Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej,

str.118

Dodanie do zestawienia mocnych stron:

- znaczna baza zasobowa złóż kruszywa naturalnego piaskowo-żwirowego i 

żwirowo-piaskowego jako zaplecza możliwego źródła dostaw dla potrzeb 

budownictwa i drogownictwa w regionie.

diagnoza - dokument do uwzględnienia
Uwzględniono jako zapis ogólny odnoszący się do występowania 

zasobów naturalnych o istotnym znaczeniu gospodarczym.

34 27.1. 04.10.2021

Krzysztof

Bieńkowski Starosta 

Przasnyski

Powiat

Przasnyski

wniosek

Str. 45-46 

Zapis dotychczasowy: „Wsparciem objęte zostanie także tworzenie 

nowoczesnych terenów inwestycyjnych, ujętych w studiach uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania.”, postulujemy dodanie zapisu „Wsparciem objęta 

zostanie także promocja i marketing już istniejących terenów inwestycyjnych”.

cele/kierunki działań/działania nie uwzględniono

Promocja i marketing terenów inwestycyjnych zawiera się w działaniu 4.5. 

Promocja gospodarcza i intensyfikacja współpracy międzyregionalnej i 

międzynarodowej, w tym budowanie Marki Mazowsze.

35 27.4. 04.10.2021

Krzysztof

Bieńkowski Starosta 

Przasnyski

Powiat

Przasnyski

wniosek

Na stronie 47 po zapisie: "Równocześnie kluczowe będą działania 

ukierunkowane na poprawę dostępności do podstawowych usług publicznych w 

celu zapewnienia atrakcyjnych warunków życia" postulujemy dodanie zapisu: 

„Jednostki samorządu terytorialnego powinny mieć możliwość świadczenia usług 

publicznych na coraz wyższym poziomie poprzez wsparcie modernizacji lub 

rozbudowy ich siedzib, w tym utworzenie archiwów zakładowych, komórek 

obsługi przedsiębiorcy i inwestora czy dostosowania obiektów do potrzeb osób 

niepełnosprawnych."

cele/kierunki działań/działania nie uwzględniono
Proponowane zapisy są zbyt szczegółowe w odniesieniu do charakteru i 

skali strategii.

36 27.7. 04.10.2021

Krzysztof

Bieńkowski Starosta 

Przasnyski

Powiat

Przasnyski

wniosek

Na stronie 67 w wykazie planowanych działań w ostrołęckim OSI postulujemy 

dodanie punktu nr 3 „Wykorzystanie potencjału Przasnyskiej Strefy 

Gospodarczej do utworzenia regionalnego ośrodka badań lotniczych”.

OSI nie uwzględniono

Dla każdego z obszarów strategicznej interwencji przeprowadzono 

analizę sytuacji społeczno-gospodarczej i przestrzennej, na podstawie 

której zdiagnozowano główne potencjały i potrzeby obszaru.

37 30.1. 07.10.2021

Łukasz Oleszczak/Sieć 

Badawcza Łukasiewicz – 

Instytut Lotnictwa

wniosek

Str. 45, punkt 3 tabeli

Proponujemy dodanie zapisów: 

3.3. Inwestycje w innowacje w zakresie pozyskiwania i przetwarzania 

multisensorowych danych cyfrowych

3.4 Inwestycje w rozwiązania w zakresie inteligentnej mobilności, w 

szczególności w zakresie lotnictwa bezzałogowego.

cele/kierunki działań/działania nie uwzględniono
Proponowane działania mieszczą się w działaniu 3.2. Szczegółowe 

zapisy powinny zostać uwzględnione w dokumentach wykonawczych.
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38 33.1. 07.10.2021

Maciej Pałygiewicz, 

Dyrektor Centrum 

Promocji i Rozwoju

Wyższa Szkoła 

Menedżerska w 

Warszawie

wniosek

2. Funkcja, wizja i cele strategii w procesie rozwoju województwa 

mazowieckiego, str. 2 - obecny zapis

„Do kluczowych zadań należy wzmocnienie pozycji Warszawy w grupie 

wiodących metropolii Europy, przy jednoczesnym zwiększeniu dynamiki rozwoju 

ośrodków subregionalnych i budowaniu ich roli, jako centrów rozwoju w 

podregionach, powiązanych funkcjonalnie z obszarami otaczającymi.” 

Propozycja, aby „... wzmocnienie pozycji Warszawy...” zastąpić „...wzmocnienie 

pozycji aglomeracji warszawskiej...”

cele/kierunki działań/działania nie uwzględniono
Do miejskiego obszaru funkcjonalnego Warszawy odnosi się np. 

działanie 5.1. Nie ma potrzeby zmiany zapisu.

39 33.2. 07.10.2021

Maciej Pałygiewicz, 

Dyrektor Centrum 

Promocji i Rozwoju

Wyższa Szkoła 

Menedżerska w 

Warszawie

wniosek

3. Diagnoza – wnioski, wyzwania/ 3.3. Gospodarka/ Innowacyjność/str. 14/ 

ostatnia kropka: Propozycja tworzenia klastrów tematycznych. Klaster 

tematyczny: Inteligentne miasto. Obszar zadań 1: Działania administracyjne 

sprzyjające innowacjom. Poprzez dialog polityczny, należy stworzyć ramy dla 

ulepszonych działań administracyjnych sprzyjających innowacjom oraz wspierać 

inteligentne praktyki administracyjne poprzez instrumenty i budowanie wiedzy. 

Obszar zadań 2: Optymalizacja postępowania z odpowiednimi danymi. 

Zwiększenie dostępności i możliwości wykorzystania otwartych danych. Obszar 

zadań 3: Przestrzenie innowacji. Kwalifikacja ustalonych obszarów przemysłu a 

także rolnictwa i przyszłych lokalizacji, jako przestrzenie innowacji dla rozwoju i 

zastosowania technologii przyszłości. Klaster tematyczny: networking startupy i 

przemysł. Obszar zadania 1: Tworzenie formatów i miejsc do networkingu i 

współpracy. Tworzenie formatów, pól testowych i fizycznych lokalizacji 

współpracy pomiędzy firmami przemysłowymi i startupami, w których może 

odbywać się współpraca i testowanie przykładów wybranych zastosowań. 

Obszar zadań 2: Przekazywanie przykładów sukcesów, doświadczeń i 

możliwości finansowania. Pokazywanie przykładów udanej współpracy w celu 

dalszego promowania współpracy. Klaster tematyczny: przemysł cyfrowy. Obszar 

zadań 1: Dialog, tworzenie sieci i doradztwo Instytucje mnożnikowe, takie jak 

stowarzyszenia, izby i podmioty działające w sieci, wzmacniają wymianę ofert i 

potrzeb w Warszawie i na Mazowszu. Obszar zadań 2: Parki technologiczne. 

Dalszy rozwój istniejących parków technologicznych i tworzenie nowych.

diagnoza - wnioski, wyzwania nie uwzględniono

Strategia nie wskazuje konkretnych projektów, inicjatyw, inwestycji, 

instytucji i organizacji.

Wnioskowane informacje mieszczą się w zapisach działań: 1.1-1.6, 2.1-

2.4, 3.1, 6.1 

40 33.3. 07.10.2021

Maciej Pałygiewicz, 

Dyrektor Centrum 

Promocji i Rozwoju

Wyższa Szkoła 

Menedżerska w 

Warszawie

wniosek

3. Diagnoza – wnioski, wyzwania // 3.3. Gospodarka/Rolnictwo/ str.14 

Mazowsze odznacza się niższym od średniej krajowej zagregowanym 

wskaźnikiem waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Wykształcone 

kierunki produkcji rolniczej przełożyły się na funkcjonowanie na Mazowszu 

strategicznych obszarów żywicielskich, które stanowią nie tylko o 

samowystarczalności żywnościowej województwa, ale są też obszarami o 

znaczeniu ponadregionalnym (produkcja wielu podstawowych artykułów 

rolniczych przekracza zapotrzebowanie mieszkańców regionu). Jako 

uzupełnienie oferty produkcji rolniczej jest propozycja stworzenia regulacji 

umożliwiającej tworzenie Farm miejskich.

diagnoza - wnioski, wyzwania nie uwzględniono

Wniosek w swoim postulacie wykracza poza charakter i zakres Strategii. 

Strategia nie może ustanawiać regulacji prawnych dla tworzenia farm 

miejskich. Powyższe ramy prawne mogą być tworzone na poziomie 

krajowym.

41 35.3. 07.10.2021

Regionalna Dyrekcja 

Lasów Państwowych w 

Warszawie

wniosek

Działania opisane w Projekcie strategii dotyczą transportu (sieci dróg, kolei i 

lotnictwa), edukacji, ochrony zdrowia, turystyki i dziedzictwa kulturowego, 

energetyki (w tym OZE), demografii, cyfryzacji, jak również obszarów 

strategicznej interwencji, spójności społeczno-gospodarczej, scenariuszy 

rozwoju czy kwestii odnoszących się do komunikacji ze społeczeństwem. Las i 

leśnictwo opisywane są wyłącznie w kontekście wypoczynku i rekreacji pomijając 

je jako ważną gałąź gospodarki. Wskazanym jest uwzględnienie w większym 

zakresie znaczenia gospodarki leśnej jako gałęzi gospodarki.

ogólne
do częściowego 

uwzględnienia

Wspieranie rozwoju gospodarki leśnej jako gałęzi gospodarki 

województwa mieści się zapisach w działania 4.1. Wzmacnianie 

potencjału w obszarach inteligentnej specjalizacji. Strategia nie wskazuje 

kluczowych branż i obszarów specjalizacji gospodarczej województwa.

42 37.27 07.10.2021 Urząd m.st. Warszawa wniosek

s. 12, 3. Diagnoza – wnioski, wyzwania

3.3. Gospodarka

Należy uaktualnić dane dotyczące liczby inicjatyw klastrowych w województwie.

diagnoza - wnioski, wyzwania do uwzględnienia Zapisy zostaną przeredagowane.
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43 37.46 07.10.2021 Urząd m.st. Warszawa wniosek

s. 47, 7. Kierunki działań i działania rozwojowe do 2030 roku

Po fragmencie „Do umiędzynarodowienia i wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej 

obszaru przyczyni się także utworzenie strefy aktywizacji gospodarczej wokół 

lotniska w Modlinie i zwiększenie jej dostępności transportowej.”, dopisać 

fragment: „Planowany Centralny Port Komunikacyjny, stanowiący węzeł 

integrujący transport lotniczy, kolejowy i drogowy, będzie również czynnikiem 

rozwoju Mazowsza, duopolis Warszawa-Łódź oraz kraju.” 

cele/kierunki działań/działania nie uwzględniono

Zapisy dotyczące CPK zostały zawarte w projekcie Strategii w 

wystarczającym stopniu szczegółowości - zgodnie ze stanem 

zaawansowania prac nad projektem. Przewidywany wpływ projektu na 

rozwój województwa wykracza poza okres obowiązywania Strategii.

44 37.47 07.10.2021 Urząd m.st. Warszawa wniosek

s. 47, 7. Kierunki działań i działania rozwojowe do 2030 roku

Do fragmentu „Budowanie konkurencyjności mazowieckiej gospodarki oparte 

będzie na wzmacnianiu potencjału w obszarach inteligentnej specjalizacji 

regionu, zgodnie z Regionalną Strategią Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku” 

dopisać „oraz określonymi dla Warszawy obszarami doskonałości gospodarczej.”

cele/kierunki działań/działania nie uwzględniono

Wniosek nie odpowiada charakterowi i skali Strategii. Strategia nie 

wyklucza działań zgodnych z określonymi dla Warszawy obszarami 

doskonałości gospodarczej.

45 37.48 07.10.2021 Urząd m.st. Warszawa wniosek

s. 45, 7. Kierunki działań i działania rozwojowe do 2030 roku

Zmienić działanie 4.1. „Wzmacnianie potencjału w obszarach inteligentnej 

specjalizacji” na „Wzmacnianie potencjału w obszarach inteligentnej specjalizacji 

na i obszarach doskonałości gospodarczej”

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

wyklucza działań zgodnych z obszarami doskonałości gospodarczej.

46 37.63 07.10.2021 Urząd m.st. Warszawa wniosek

s.64-65, 8. Obszary strategicznej interwencji 

8.1.1. MOF Warszawy – istniejący biegun wzrostu

s. 70-71, 8.2.7. Warszawski obszar strategicznej interwencji

8.2.8. Warszawsko-wschodni obszar strategicznej interwencji 8.2.9. Warszawsko-

zachodni obszar strategicznej interwencji

Należy uspójnić działania odnoszące się do rozwoju terenów inwestycyjnych. 

Zgodnie z zapisami projektu rozwój terenów inwestycyjnych w warszawsko-

zachodnim powinien być „skoordynowany”, a odnośnie warszawsko-

wschodniego już takiego zapisu dotyczącego skoordynowania nie ma.

OSI nie uwzględniono

Obszary strategicznej interwencji zostały wskazane na poziomie NUTS 3. 

Dla każdego z OSI przeprowadzono analizę sytuacji społeczno-

gospodarczej i przestrzennej, na podstawie której zdiagnozowano 

potencjały i potrzeby. Zakres działań skierowanych do poszczególnych 

OSI uwzględnia uwarunkowania społeczno-gospodarcze i przestrzenne 

charakterystyczne dla każdego z nich. Brak wskazania kwestii rozwoju 

terenów inwestycyjnych w OSI warszawskim i warszawskim wschodnim 

nie wyklucza możliwości realizacji działań w tym zakresie. Działanie ujęte 

jest w ramach obszaru Gospodarka.

47 42.3. 08.10.2021

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Zachodniopomorskiego

Wydział Zarządzania 

Strategicznego

wniosek

Str. 8 Diagnoza

W treści rozdziału źródła danych zostały wskazane jedynie w niektórych 

częściach (np. 3.5 Infrastruktura Społeczna). We wcześniejszych rozdziałach 

praktycznie ich brak. Z uwagi na to że „Diagnoza sytuacji społeczno-

gospodarczej województwa mazowieckiego (do strategii rozwoju województwa 

Mazowieckiego 2030+)” de facto nie jest częścią Strategii Rozwoju, wskazanie 

źródeł danych do wniosków i wyzwań powinno być zawarte w treści samej 

SRWM. 

diagnoza - wnioski, wyzwania do uwzględnienia Zapisy zostaną ujednolicone.

48 46.2. 08.10.2021
Andrzej Nowakowski 

Prezydent Miasta Płocka
wniosek

Str. 11 (3. Diagnoza Przedsiębiorczość)

„Istotne znaczenie dla mazowieckiego przemysłu ma zlokalizowana w Płocku 

największa polska rafineria ropy naftowej.” zmienić na „… największy polski 

kombinat rafineryjno-petrochemiczny”.

diagnoza - wnioski, wyzwania nie uwzględniono

Używany w Strategii wyraz "rafineria" jest poprawny i stosowany również 

w dokumentach krajowych tj. Polityka Rządu RP dla infrastruktury 

logistycznej w sektorze naftowym,  Poltyka energetyczna Polski do 

2040 r.

49 47.2. 08.10.2021 Gmina Miasta Radomia wniosek

Strategia str. 68 

8.2.4 Radomski obszar strategicznej interwencji. 

1. Aktywizacja społeczno-gospodarcza 

Gmina Miasta Radomia wnosi o rozszerzenie obszaru poprzez zastosowanie 

następującej treści: 

• rozwój spójnej oferty inwestycyjnej, w tym zapewnienie i uzbrojenie terenów 

inwestycyjnych.

OSI nie uwzględniono Treść uwagi zawiera się już w opisie OSI radomskiego.
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50 47.4. 08.10.2021 Gmina Miasta Radomia wniosek

Strategia str. 68

8.2.4 Radomski obszar strategicznej interwencji. 

1. Aktywizacja społeczno-gospodarcza

Gmina Miasta Radomia wnosi o rozszerzenie obszaru poprzez zastosowanie 

następującej treści: 

• aktywizację osób bezrobotnych m.in. poprzez działania na rzecz podnoszenia 

lub zmiany kwalifikacji zawodowych, wspieranie uczenia się przez całe życie, 

doradztwo zawodowe, kształcenie branżowe, zapewnienie możliwości powrotu 

do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 

OSI
do częściowego 

uwzględnienia
Zapis zostanie uzupełniony.

51 47.5. 08.10.2021 Gmina Miasta Radomia wniosek

Strategia str. 68 

8.2.4 Radomski obszar strategicznej interwencji. 

1. Aktywizacja społeczno-gospodarcza

Gmina Miasta Radomia wnosi o rozszerzenie obszaru poprzez zastosowanie 

następującej treści: 

• tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, podnoszenie atrakcyjności 

inwestycyjnej obszaru oraz rozwój instytucji otoczenia biznesu na rzecz wsparcia 

usieciowienia gospodarki i podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw.

OSI nie uwzględniono Treść uwagi zawiera się już w opisie OSI radomskiego.

52 47.6. 08.10.2021 Gmina Miasta Radomia wniosek

Strategia str. 68

8.2.4 Radomski obszar strategicznej interwencji. 

1. Aktywizacja społeczno-gospodarcza

Gmina Miasta Radomia wnosi o dodanie poniższych działań w ramach 

Aktywizacji społeczno-gospodarczej:

• budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej, kulturowej i rekreacyjnej 

wykorzystującej potencjał krajobrazowy Parku Kulturowego Stary Radom oraz 

obszarów osadniczych (Piotrówka) 

• rozwój infrastruktury edukacyjnej poprzez budowę, rozbudowę, 

termomodernizację obiektów edukacyjnych i ich doposażenie 

• poprawa jakości życia w miastach poprzez ochronę środowiska w tym 

inwestycje w zielono- błękitną infrastrukturę, gospodarkę odpadami i 

infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. 

OSI
do częściowego 

uwzględnienia

Zapis zostanie uzupełniony o budowę i modernizację infrastruktury 

turystycznej, kulturowej i rekreacyjnej wykorzystującej potencjał 

krajobrazowy Parku Kulturowego Stary Radom oraz obszarów 

osadniczych (Piotrówka) oraz poprawę jakości życia w miastach poprzez 

ochronę środowiska w tym inwestycje w zielono-błękitną infrastrukturę.

53 48.4. 08.10.2021

Polski

Związek Pracodawców 

Przemysłu 

Farmaceutycznego

wniosek

Rozdział 3.3., str. 12-13

Rozdział 7, str. 45-48 Tabela 3. Kierunki działań i działania – konkurencyjne i 

innowacyjne Mazowsze 

Strategia nie uwzględnia potencjału sektora farmaceutyczno-

biotechnologicznego w poprawie wskaźników innowacyjności regionu, także w 

odniesieniu do innych regionów UE.

cele/kierunki działań/działania do uwzględnienia Wnioskowane zapisy zostały uwzględnione poprzez wprowadzenie 

działania 15.11 

54 48.5. 08.10.2021

Polski

Związek Pracodawców 

Przemysłu 

Farmaceutycznego

wniosek

Rozdział 7, str. 45 Tabela 3. Kierunki działań i działania – konkurencyjne i 

innowacyjne Mazowsze Pkt. 5. Rozwój miast jako centrów aktywności 

gospodarczej.

 Lokalizacja zakładów farmaceutycznych poza Warszawą ma pozytywny wpływ 

na procesy urbanizacyjne.

cele/kierunki działań/działania nie uwzględniono Strategia nie przesądza o lokalizacji konkretnych inwestycji. 

55 48.6. 08.10.2021

Polski

Związek Pracodawców 

Przemysłu 

Farmaceutycznego

wniosek

Rozdział 7, str. 45-48 Tabela 3. Kierunki działań i działania – konkurencyjne i 

innowacyjne Mazowsze 

Rozdział 7, str. 53, 55 Tabela 5. Kierunki działań i działania – zielone, 

niskoemisyjne Mazowsze

Proponujemy uwzględnienie konieczności aktywizacji potencjału badawczo-

rozwojowego województwa mazowieckiego w dziedzinie produkcji substancji 

czynnych do wytwarzania leków z wykorzystaniem informatycznych (AI) metod 

wspomagania wyboru warunków reakcji oraz dróg syntezy (Modernizacja i 

optymalizacja syntez farmaceutycznych w myśl założeń gospodarki obiegu 

zamkniętego).

cele/kierunki działań/działania nie uwzględniono

Wspieranie potencjału badawczo-rozwojowego wpisuje się w kierunki 

działań 2. Rozwój zintegrowanego systemu sprzyjającego generowaniu i 

absorpcji innowacji oraz 4. Rozwój wyspecjalizowanej gospodarki (obszar 

Gospodarka). Szczegółowe zapisy dotyczące inteligentnych specjalizacji 

zawarte są w Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 r.
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56 54.6. 10.10.2021

prof. dr hab. Hanna 

Godlewska-Majkowska 

Szkoła Główna Handlowa 

w Warszawie

Pełnomocnik Rektora 

Wicedyrektor Instytutu 

Przedsiębiorstwa

Kolegium Nauk o 

Przedsiębiorstwie

wniosek

W punkcie 11.4 Strategii niemal nieobecne są przedsiębiorstwa prywatne. Będą 

one aktywne w realizacji strategii nie tylko jako beneficjenci wsparcia (np. w 

programie wspierania start-upów) czy wykonawcy zamówień publicznych, mogą 

również być zaangażowane w działania w formule partnerstwa publiczno-

prywatnego. Biorąc pod uwagę: 1. nikłe wykorzystanie tego instrumentu na 

szczeblu regionalnym 2. ograniczenia budżetowe 3. możliwość skorzystania z 

doświadczeń i wiedzy podmiotów prywatnych 4. treść Polityki rządu ws. PPP 

wydaje się pożądane, by w Strategii wprost dopuszczono realizację niektórych 

planowanych przedsięwzięć w formule PPP, o ile okaże się ona korzystna w 

wymiarze finansowym, organizacyjnym i społecznym.

OSI nie uwzględniono

Wszystkie działania wskazane w Strategii odnoszą się zarówno do 

pomiotów publicznych, jak i prywatnych, w zależności od ich kompetencji. 

Działania dedykowane przedsiębiorstwom prywatnym uwzględnione są w 

szczególności w obszarze Gospodarka.

57 60.6. 10.10.2021

dr hab. Piotr J. Rudzki

Komisja ds. Współpracy z 

Otoczeniem 

Gospodarczym przy 

Komitecie Terapii i Nauk o 

Leku PAN

wniosek

Rozdział 7, str. 45

Tabela 3. Kierunki działań i działania – konkurencyjne i innowacyjne Mazowsze 

Pkt. 5. Rozwój miast jako centrów aktywności gospodarczej

Lokalizacja wytwórni farmaceutycznych poza Warszawą ma pozytywny wpływ na 

procesy urbanizacyjne.

cele/kierunki działań/działania nie uwzględniono

Strategia nie wskazuje konkretnych projektów, inicjatyw, inwestycji, 

instytucji i organizacji. 

Wnioskowane zapisy mieszczą się w zapisach działania 5.2. 

58 60.7. 10.10.2021

dr hab. Piotr J. Rudzki

Komisja ds. Współpracy z 

Otoczeniem 

Gospodarczym przy 

Komitecie Terapii i Nauk o 

Leku PAN

wniosek

Rozdział 7, str. 45-48

Tabela 3. Kierunki działań i działania – konkurencyjne i innowacyjne Mazowsze

Rozdział 7, str. 53, 55

Tabela 5. Kierunki działań i działania – zielone, niskoemisyjne Mazowsze

Postulujemy uwzględnienie w strategii konieczności aktywizacji unikalnego 

potencjału badawczo-rozwojowego województwa mazowieckiego w dziedzinie 

chemii, na rzecz translacji wybranych syntez półproduktów farmaceutycznych i 

substancji aktywnych leków, z wykorzystaniem informatycznych (AI) metod 

wspomagania wyboru warunków reakcji oraz dróg syntezy (Modernizacja i 

optymalizacja syntez farmaceutycznych w myśl założeń gospodarki obiegu 

zamkniętego).

cele/kierunki działań/działania nie uwzględniono

Wspieranie potencjału badawczo-rozwojowego mieści się w kierunkach 

działań 2. Rozwój zintegrowanego systemu sprzyjającego generowaniu i 

absorpcji innowacji oraz 4. Rozwój wyspecjalizowanej gospodarki (obszar 

Gospodarka). Szczegółowe zapisy dotyczące inteligentnych specjalizacji 

zawarte są w Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 r.

59 61.1. 11.10.2021

Milena Gruszczyńska/

Urząd Miejski w 

Szydłowcu 

wniosek

Str. 44

W ramach działań do priorytetowych kierunków działań brak wyszególnionych 

działań dla obszarów mniej rozwiniętych. 

cele/kierunki działań/działania nie uwzględniono

Większość kierunków działań i działań ustalonych w Strategii (w tym 

również działań do priorytetowych kierunków działań) odnosi się do 

obszaru całego województwa.

60 63.3. 11.10.2021 Wojewoda Mazowiecki wniosek

W zakresie kierunków działań i działań rozwojowych dla województwa:

Proponuję uwzględnienie w kierunkach działań priorytetowych, w obszarze 

gospodarka, przedsięwzięć zorientowanych na wspieranie obszarów słabszych 

gospodarczo, tak aby zapewnić większą spójność Strategii rozwoju województwa 

mazowieckiego 2030+ z Celem 1 Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 - 

zwiększenie spójności rozwoju kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym 

środowiskowym i przestrzennym.

cele/kierunki działań/działania nie uwzględniono

W obszarze Gospodarka wskazano kierunek działań 5. Rozwój miast 

jako 

centrów aktywności gospodarcze, dedykowany m.in. małym i średnim 

miastom, jak również kierunek działań 6. Aktywizacja gospodarcza 

obszarów wiejskich. Ponadto w Strategii uwzględniono OSI wyznaczone 

na poziomie krajowym, wskazane w SOR i KSRR 2030, jak również 

wyznaczono OSI problemowe wraz z proponowanymi obszarami 

wsparcia.

61 67.2. 08.11.2021
Prezydent Miasta 

Ostrołęki
wniosek

W projekcie wskazuje się (rozdz. 8. OSI) odnośnie OSI m. in. Ostrołęki, że 

wsparcie kierowane do tego typu OSI będzie obejmować głównie działania 

ukierunkowane na efektywną współpracę między miastem a obszarami 

otaczającymi, ukierunkowaną a przezwyciężenie wspólnych problemów bądź 

wzmacnianie potencjałów w wymiarze ponadlokalnym. Sformułowanie to może 

budzić obawę, że środki kierowane będą tylko tam, gdzie obowiązywać będą 

strategie ponadlokalne. W mojej opinii należy dopuścić możliwość kierowani 

wsparcia do poszczególnych jednostek stanowiących część obszarów 

funkcjonalnych miast, w tym w szczególności do miast-rdzeni, niezależnie od 

strategii ponadlokalnych.

OSI nie uwzględniono
Wniosek nie odpowiada charakterowi i skali Strategii. Do rozpatrzenia w 

regionalnych dokumentach programowych.
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62 17.1. 27.09.2021

Państwowe 

Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie Regionalny 

Zarząd Gospodarki 

Wodnej w Lublinie

opinia/uzgodnieni

e
nie wnosi uwag ogólne do uwzględnienia Przyjęto jako informację.

63 21.1. 03.11..2021

Państwowe 

Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie 

Dyrektor Regionalnego 

Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Warszawie 

opinia/uzgodnieni

e

Orzekam uzgodnić projekt Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w części będącej w zakresie 

właściwości miejscowej Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 

Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie działającego 

na obszarze regionu wodnego Środkowej Wisły.

ogólne do uwzględnienia Przyjęto jako informację.

64 39.7. 08.10.2021 Instytut Kolejnictwa informacja
Str. 47, 1 akapit, 15 wers - Błąd graficzny 

Niewłaściwe dzielenie/przenoszenie wyrazu „wspierany”.
cele/kierunki działań/działania do uwzględnienia Zapis zostanie skorygowany.

65 48.8. 08.10.2021

Polski

Związek Pracodawców 

Przemysłu 

Farmaceutycznego

wniosek

Str. 79 Ryc. 12. Programowanie regionalne w systemie zarządzania rozwojem - 

w punkcie „Kontekst Unii Europejskiej” proponujemy uwzględnić Strategię 

Farmaceutyczną dla Europy.

Strategia Farmaceutyczna dla Europy wychodzi naprzeciw wyzwaniom 

ujawnionym przez pandemię Covid -19 uzależnienie Europy od dostaw z Chin. 

Ze względu na obecność firm farmaceutycznych na Mazowszu oraz rolę sektora 

w realizacji celów Strategii rozwoju województwa mazowieckiego proponujemy 

uwzględnienie tego dokumentu jako kluczowego kontekstu.

system realizacji
do częściowego 

uwzględnienia

Strategia Farmaceutyczna dla Europy została uwzględniona przy 

formułowaniu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+ 

Innowacyjne Mazowsze. Na schemacie zaznaczono kluczowe dokumenty 

odnoszące się do kierunków polityki UE, bez odniesienia do dokumentów 

branżowych Strategii.

66 60.11. 10.10.2021

dr hab. Piotr J. Rudzki

Komisja ds. Współpracy z 

Otoczeniem 

Gospodarczym przy 

Komitecie Terapii i Nauk o 

Leku PAN

wniosek

Str. 79

Ryc. 12. Programowanie regionalne w systemie zarządzania rozwojem

W punkcie „Kontekst Unii Europejskiej” proponujemy uwzględnić Strategię 

Farmaceutyczną dla Europy.

system realizacji
do częściowego 

uwzględnienia

Strategia Farmaceutyczna dla Europy została uwzględniona przy 

formułowaniu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+ 

Innowacyjne Mazowsze . Na schemacie zaznaczono kluczowe 

dokumenty odnoszące się do kierunków polityki UE, bez odniesienia do 

dokumentów branżowych Strategii.

67 68.1. 20.10.2021

Państwowe 

Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie 

Dyrektor Regionalnego 

Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Białymstoku 

opinia/uzgodnieni

e

Orzekam uzgodnić projekt Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie posiadanych 

kompetencji w części obszaru znajdującej się na terenie administrowanym przez 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

ogólne do uwzględnienia Przyjęto jako informację.
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kultura i dziedzictwo narodowe

68 37.37 07.10.2021 Urząd m.st. Warszawa wniosek

s. 27, 3. Diagnoza – wnioski, wyzwania

3.9. Przemysły kreatywne

Zamienić zdanie: „Podmioty przemysłów kreatywnych (…)” na „Podmioty 

gospodarcze sektora przemysłów kreatywnych”

diagnoza - wnioski, wyzwania do uwzględnienia Wnioskowany zapis zostanie przeredagowany.

69 42.12. 08.10.2021

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Zachodniopomorskiego

Wydział Zarządzania 

Strategicznego

wniosek

Str. 25 

Przypis nr 38 („Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami”) odnoszący się do zapisu: „Województwo mazowieckie wyróżnia się 

w skali kraju pod względem liczby zabytków objętych formami ochrony” - jaki 

mają ze sobą związek? Konieczne doprecyzowanie zapisu.

diagnoza - wnioski, wyzwania do uwzględnienia Wnioskowany zapis zostanie przeredagowany.

70 46.17. 08.10.2021
Andrzej Nowakowski 

Prezydent Miasta Płocka
wniosek

Str. 59, działanie 20.2 (Obszar Kultura i Dziedzictwo) - Adaptacja obiektów 

zabytkowych do nowych funkcji, w tym kulturalnych i turystycznych a także 

społecznych i edukacyjnych. Ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa 

kulturowego powinna zakładać adaptację obiektów zabytkowych do nowych 

funkcji. Warto podkreślić w tym miejscu, że adaptacja ta nie powinna tylko 

ograniczać się do funkcji kulturalnych i turystycznych, ale także szeroko 

rozumianych funkcji społecznych i edukacyjnych.

cele/kierunki działań/działania do uwzględnienia Wnioskowany zapis zostanie przeredagowany.

71 46.18. 08.10.2021
Andrzej Nowakowski 

Prezydent Miasta Płocka
wniosek

Str. 59 (Obszar Kultura i Dziedzictwo) dopisać działanie 21.9 - Dopisać działanie 

21.9. Przekształcanie przestrzeni miejskich pod nowe atrakcyjne funkcje 

centrotwórcze ukierunkowane na obszary kultury, edukacji, atrakcyjnych 

przestrzeni z zagospodarowaniem zielenią

cele/kierunki działań/działania
do częściowego 

uwzględnienia

Sposób zagospodarowania terenu to domena prawa lokalnego.

Wnioskowany zapis został uwzględniony w zapisach obszaru Kultura i 

dziedzictwo.

Wnioskowany zapis mieści się w zapisach kierunku działań 21. 

72 46.19. 08.10.2021
Andrzej Nowakowski 

Prezydent Miasta Płocka
wniosek

Str. 60, akapit 2 (Obszar Kultura i Dziedzictwo) - W celu utrzymania obiektów 

zabytkowych i kulturowych w jak najlepszym stanie i zahamowania procesów 

degradacji należy zwrócić szczególną uwagę na rewitalizację obiektów i 

obszarów oraz ich adaptację do nowych funkcji, w tym kulturalnych i 

turystycznych, a także edukacyjnych i społecznych.

cele/kierunki działań/działania do uwzględnienia Wnioskowany zapis zostanie przeredagowany.

73 46.20. 08.10.2021
Andrzej Nowakowski 

Prezydent Miasta Płocka
wniosek

Str. 60, akapit 4 (Obszar Kultura i Dziedzictwo) - Szczególne znaczenie powinny 

mieć nie tylko działania związane z zagospodarowaniem terenów wokół rzek, 

zbiorników wodnych oraz obiektów dziedzictwa kulturowego, a także z budową 

lub modernizacją infrastruktury podmiotów świadczących usługi sanatoryjne lub 

uzdrowiskowe lecz także działania związane z porządkowaniem przestrzeni 

publicznych, które utraciły swoją funkcjonalność oraz budową obiektów 

przystosowanych funkcjonalnie do świadczenia usług wyspecjalizowanych.

cele/kierunki działań/działania
do częściowego 

uwzględnienia

Wnioskowany zapis został uwzględniony w zapisach obszaru Kultura i 

dziedzictwo.

Wnioskowany zapis mieści się w zapisach kierunków działań: 21 i 22. 

74 46.21. 08.10.2021
Andrzej Nowakowski 

Prezydent Miasta Płocka
wniosek

Str. 60, akapit 6 (Obszar Kultura i Dziedzictwo) - Istotny w tym zakresie jest 

rozwój infrastruktury kultury, w tym budowa, odnowa lub adaptacja budynków i 

przestrzeni zewnętrznej.

cele/kierunki działań/działania do uwzględnienia Wnioskowany zapis zostanie przeredagowany.

75 47.11. 08.10.2021 Gmina Miasta Radomia wniosek

Diagnoza str. 125, Załącznik nr 2. Wykaz dóbr kultury współczesnej 

województwa mazowieckiego- Budynek dawnego kina „Odeon” – ochronie 

powinny podlegać elewacje i bryła budynku. Zapis powinien być usunięty, gdyż 

budynek został wyburzony.

OSI nie uwzględniono

Wykaz dóbr kultury współczesnej opracowany został na podstawie 

studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gmin (dostępnych na stronach internetowych gmin) - stan na 

31.12.2020 r. 

Rozbiórka budynku dawnego kina „Odeon” rozpoczęła się w lutym 

2021 r. 
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76 62.8. 11.10.2021

Łukasz Pietrzak

starszy specjalista 

Wydział Strategii

Departament Strategii i 

Rozwoju

Ministerstwo Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi

wniosek

Str. 101 

Zdanie: "Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze promuje tradycyjne wyroby 

kulinarne m.in. poprzez wpis na Listę Produktów Tradycyjnych" należy zmienić 

na: Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze promuje regionalne wyroby 

kulinarne o wysokiej jakości, a tradycyjne produkty i potrawy charakterystyczne 

dla regionu Mazowsza są identyfikowane i wpisywane na Listę Produktów 

Tradycyjnych".

diagnoza - dokument nie uwzględniono

Wprowadzenie zapisu nie ma wpływu na zawartość merytoryczną części 

diagnostycznej. Zapisy zawierają najistotniejsze kwestie dotyczące Sieci 

Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsza.

Wnioskowane zapisy mieszczą się w zapisach Diagnozy w obszarze 

Dziedzictwo kulturowe.

77 66.1. 11.10.2021
Narodowy Instytut 

Dziedzictwa
wniosek

Diagnoza, 

8.2 Dziedzictwo kulturowe, s.98

„Szczególną grupą zabytków nieruchomych są zabytki komunikacyjne techniki, w 

szczególności kolejnictwa.” - Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

tego typu obiekty kwalifikuje jako nieruchome zabytki techniki.

diagnoza - dokument nie uwzględniono

Zgodnie z danymi udostępnionymi na portalu (www.dane.gov.pl) jedną z 

kategorii zabytków nieruchomych są zabytki komunikacyjne.

Zapis "szczególną grupą zabytków nieruchomych są zabytki 

komunikacyjne " nie wyklucza z tej grupy zabytków techniki, w tym 

związanych z kolejnictwem.

Wnioskowana informacja mieści się w zapisach Diagnozy w obszarze 

Dziedzictwo kulturowe.

78 66.2. 11.10.2021
Narodowy Instytut 

Dziedzictwa
wniosek

Diagnoza, 

8.2 Dziedzictwo kulturowe, s.99

„Układy urbanistyczne, ruralistyczne i zespoły budowlane, które w większości 

znajdują się w regionie Warszawskim stołecznym (m.in. założenia Wilanowskie, 

historyczny zespół Starej Pragi) oraz stanowią historyczne centra miast, na 

przykład Pułtusk, Płock, Żyrardów, a także zaliczają się do nich licznie 

reprezentowane na Mazowszu miasta ogrody, takie jak: Podkowa Leśna, 

Otwock, Milanówek." - na Mazowszu większość układów urbanistycznych 

znajduje się poza miastem stołecznym, w tym są bardzo ważne zabytki 

stanowiące centra miast historycznych, czy największą w Polsce grupę miast 

ogrodów.

diagnoza - dokument
do częściowego 

uwzględnienia

Zabytki nieruchome o charakterze przestrzennym: układy urbanistyczne, 

ruralistyczne i zespoły budowlane, zakwalifikowane do kategorii 

urbanistyka, w większości znajdują się w regionie Warszawskim 

stołecznym.

Zapis został rozszerzony w zakresie liczby zabytków. 

Wnioskowana informacja mieści się w zapisach Diagnozy w obszarze 

Dziedzictwo kulturowe.

79 66.3. 11.10.2021
Narodowy Instytut 

Dziedzictwa
wniosek

Diagnoza,  8.2 Dziedzictwo kulturowe, s.98 i dalej

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 

zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane 

działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, 

skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na 

podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Ustawa o rewitalizacji – definicja. Remont czy prace konserwatorskie w zabytku 

nie są rewitalizacją. Nie można używać słowa rewitalizacja jako synonimu 

remontu i adaptacji zabytku.

diagnoza - dokument nie uwzględniono

Rewitalizacja jako proces kompleksowy dotyczy wyprowadzania ze stanu 

kryzysowego obszarów zdegradowanych, w granicach których mogą 

znajdować się "zniszczone " obiekty dziedzictwa kulturowego (w tym 

zabytkowe).

Stosowane w zapisach rozdziału pojęcie rewitalizacji w kontekście 

obiektów i obszarów zabytkowych nie traktuje działań rewitalizacyjnych, 

jako synonimu remontu i adaptacji obiektów. Jednocześnie prace 

konserwatorskie, restauratorskie, adaptacyjne czy remontowe stanowią 

uzupełnienie działań podejmowanych w ramach szeroko rozumianej 

rewitalizacji.

80 66.4. 11.10.2021
Narodowy Instytut 

Dziedzictwa
wniosek

Diagnoza, 

8.2 Dziedzictwo kulturowe, s. 99

„ […] jednak objęcie ochroną zabytków archeologicznych, występujących poza 

terenami zamieszkałymi, często nie jest możliwe” – to sformułowanie jest błędne. 

Zabytki archeologiczne są objęte ochroną poprzez wpis do rejestru zabytków 

(księga C) oraz włącznie do ewidencji w tym GEZ, chronione zapisami MPZP. 

Przebadane stanowisko jest wyłączne z ochrony archeologicznej ponieważ 

wydobyte obiekty stanowią zabytki nieruchome bądź ruchome.

diagnoza - dokument do uwzględnienia Wnioskowany zapis zostanie przeredagowany. 

81 66.5. 11.10.2021
Narodowy Instytut 

Dziedzictwa
wniosek

Diagnoza, 8.2 Dziedzictwo kulturowe, s. 100

„[…] posiadających szczególne wartości 

tworzone są gminy bądź związki gmin mogą tworzyć parki kulturowe (wymienione 

w formach ochrony zabytków)” - parki kulturowe, zgodnie z zapisami ustawy o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, są powoływane przez gminę lub 

grupę gmin, nie przez instytucję ekspercką (MWKZ czy MKIDNIS).

diagnoza - dokument nie uwzględniono

Zapis wskazuje możliwość ochrony krajobrazów poprzez utworzenie 

parku kulturowego bez wskazywania sposobu jego powoływania. 

Informacja dotycząca sposobu tworzenia parku kulturowego znajduje się 

w glosariuszu.
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82 66.6. 11.10.2021
Narodowy Instytut 

Dziedzictwa
wniosek

Diagnoza, 8.2 Dziedzictwo kulturowe, s. 100

„Krajobrazami kulturowymi o charakterze osadniczym na terenie województwa 

są: 

• krajobraz osadnictwa olenderskiego, związany z terenami zalewowymi doliny 

Wisły, w tym na obszarze Urzecza, 

(…)

Elementem krajobrazów kulturowych są również: 

• regiony etnograficzne: znajdujące się w regionie Mazowieckim regionalnym – 

iłżecko-starachowicki, kozienicki, kurpiowski, łowicki, opoczyńsko-konecko-

przysuski, podlaski, sannicki oraz w regionie Warszawskim stołecznym – 

kołbielski i mikroregion Urzecze” - Urzecze wskazano dwukrotnie jako element 

krajobrazu kulturowego. Ponieważ liczba wskazanych krajobrazów jest niewielka 

wydaje się, że wystarczy umieszczenie Urzecza w jednej grupie.

diagnoza - dokument nie uwzględniono

W diagnozie Urzecze wskazano dwukrotnie - jako istotną składową 

krajobrazu związanego z osadnictwem olenderskim oraz jako element 

kompletnej listy regionów etnograficznych.

83 66.7. 11.10.2021
Narodowy Instytut 

Dziedzictwa
wniosek

Diagnoza, 8.2 Dziedzictwo kulturowe, s. 100 (przypis) i s. 102 (mapa)

„Ośrodki budowania tożsamości kulturowej (mapa): Brochów, Brok, Chlewiska, 

Ciechanów, Czarnolas, Czersk, Czerwińsk nad Wisłą, Góra Kalwaria, Iłża, 

Kadzidło, Korczew, Kozienice, Liw, Łyse, Maciejowice, Modlin, Myszyniec, 

Niepokalanów, Opinogóra, Orońsko, Ostrołęka, Otwock, Płock, Przysucha, 

Pułtusk, Radom, Sanniki, Siedlce, Sierpc, Solec nad Wisłą, Sucha, Sycyna, 

Szydłowiec, Ślężany, Warszawa, Wyszków, Węgrów, Wyszogród, Zwoleń, 

Żelazowa Wola, Żyrardów” - proszę o uzupełnienie informacji, na jakiej 

podstawie zostały wyznaczone akurat te miejscowości.

diagnoza - dokument do uwzględnienia Wnioskowany zapis zostanie uzupełniony.

84 66.8. 11.10.2021
Narodowy Instytut 

Dziedzictwa
wniosek

Projekt Strategii, 3.7 Kultura i dziedzictwo kulturowe, s. 25

Województwo mazowieckie wyróżnia się w skali kraju pod względem liczby 

zabytków objętych formami ochrony, co świadczy o bogactwie dziedzictwa 

kulturowego. Duża liczba zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru 

zabytków (7949) plasuje województwo na drugim miejscu w Polsce, za 

województwem dolnośląskim. Wyraźną przewagą pod względem liczby zabytków 

na 10 tys. ha odznacza się region Warszawski stołeczny (61,63), w którym 

wartość ta jest ponad czterokrotnie wyższa niż w regionie Mazowieckim 

regionalnym.

Dodanie ilości zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru

diagnoza - wnioski, wyzwania nie uwzględniono
Wnioskowany zapis znajduje się zarówno w części kierunkowej jak i 

diagnostycznej Strategii.

85 66.9. 11.10.2021
Narodowy Instytut 

Dziedzictwa
wniosek

Projekt Strategii, 4.6.2 Rekomendacje, s. 32

Lokalizacja obiektów produkcji energii nie powinna kolidować z innymi funkcjami 

terenów, w tym szczególnie usytuowanie elektrowni wiatrowych nie może 

powodować uciążliwości dla zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi, 

obiektów wrażliwych na zakłócenia promieniowania elektromagnetycznego, a 

także obszarów o cennych walorach przyrodniczych i krajobrazowych.

struktura funkcjonalno-

przestrzenna
nie uwzględniono

Zapisy ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie 

elektrowni wiatrowych regulują uwarunkowania w zakresie lokalizacji 

elektrowni wiatrowych na obszarach przyrodniczych objętych ochroną 

prawną.

Lokalizację ww. elektrowni w strefach ochrony konserwatorskiej regulują 

zapisy dokumentów planowania miejscowego.

86 66.10. 11.10.2021
Narodowy Instytut 

Dziedzictwa
wniosek

Projekt Strategii, 4.6.2 Rekomendacje, s. 31 i 32

„Dla obszarów o cennych walorach przyrodniczo-kulturowych rekomenduje się 

następujące działania [...] eliminacja obiektów dysharmonijnych”- należy 

wskazać, które obszary są cenne przyrodniczo-kulturowo i jaka była podstawa do 

dokonanie wyboru akurat tych obszarów. Nie jest jasne jakie jest powiązanie 

obszarów o cennych walorach przyrodniczo – kulturowych z pasmami 

przyrodniczo – kulturowymi. Czy autor strategii traktuje te pojęcia jako tożsame? 

Skoro zatem strategia zawiera rekomendacje dla obszarów o cennych walorach 

przyrodniczo – kulturowych, do powinny zostać one wskazane w strategii (ew. na 

załącznikach graficznych), bądź też opisane w taki sposób aby możliwa była ich 

delimitacja na dalszych etapach planowania. Rekomendowane działania są 

bardzo ogólne i nie ma wskazanych żadnych metod ich wdrażania. Całą ta część 

w doniesieniu do dziedzictwa wymaga precyzyjniejszego definiowania pojęć i 

skonkretyzowania rekomendacji poprzez odniesienie do planowanych działań.

struktura funkcjonalno-

przestrzenna
nie uwzględniono

W odniesieniu do obszarów o cennych walorach przyrodniczo-

kulturowych zarekomendowano określony zakres działań. Działania te 

uwzględniają istniejące uwarunkowania prawne i mają na względzie 

ochronę i opiekę cennych walorów przyrodniczo-kulturowych 

województwa.

Sformułowanie "obszary o cennych walorach przyrodniczo-kulturowych " 

nie jest tożsame z pasmami przyrodniczo-kulturowymi opisanymi w 

rozdziale 4.5. Ponadto informacje dotyczące obszarów o cennych 

walorach przyrodniczo-kulturowych znajdują się w części diagnostycznej 

Strategii.
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87 66.11. 11.10.2021
Narodowy Instytut 

Dziedzictwa
wniosek

Projekt strategii, 10. Wskaźniki realizacji celów strategii, s. 75

Żaden ze wskaźników nie dotyczy stanu zabytków ani dziedzictwa ani krajobrazu 

kulturowego – polepszanie/pogorszenie sytuacji w tej sferze nie będzie 

monitorowane, pomimo, że stanowi ono odrębny priorytet (20) i wchodzą w jego 

skład 3 działania. Ponadto kolejne 3 działania z tego zakresu znajdują się w 

priorytecie 21.

wskaźniki/monitoring nie uwzględniono

Cele strategiczne jak również ich uszczegółowienie przez kierunki działań 

i działania odpowiadają zdiagnozowanym wyzwaniom rozwoju 

województwa. Celom przypisano wskaźniki pozwalające na ich 

monitorowanie w kolejnych latach.

88 66.14. 11.10.2021
Narodowy Instytut 

Dziedzictwa
informacja

Całość dokumentu 

Brak odniesienia do zagadnień waloryzacji i zarządzania krajobrazami, a w 

szczególności sporządzania audytów krajobrazowych.

Wyniki oraz rekomendacje, wnioski wynikające z audytów, w tym wyznaczenie 

krajobrazów priorytetowych, będzie znacząco determinowało rozwój Mazowsza. 

Co istotne, będzie ono również sporządzone przez organy Województwa 

Mazowieckiego

prognoza oddziaływania na 

środowisko

do częściowego 

uwzględnienia

Termin opracowania audytu krajobrazowego wyznaczono na 31 grudnia 

2023 r. Rekomendacje i wnioski oraz krajobrazy priorytetowe są 

przedmiotem przywołanego opracowania. W Prognozie uszczegółowione 

zostaną zapisy punktu 6.1. w zakresie Europejskiej Konwencji 

Krajobrazowej.  

nauka i edukacja

89 20.1. 04.10.2021
Ministerstwo Edukacji i 

Nauki
wniosek

Dokument w marginalny sposób podnosi kwestie dostępności edukacji. Brak jest 

opisu działań na rzecz podnoszenia jakości kształcenia, uwzględniającego 

zróżnicowanie potrzeb edukacyjnych i rozwojowych osób uczących się, 

niezależnie od wieku. W dokumencie brakuje odniesienia do realizacji takich 

dokumentów, jak np. Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych, gdzie 

wskazane jest prawo do edukacji włączającej, Europejskiego Filaru Praw 

Socjalnych (w szczególności pierwsza zasada, gdzie również mowa o dostępie 

do włączającego kształcenia), Konwencji o Prawach Dziecka. Brak realizacji 

projektów realizujących zasadę uniwersalnego projektowania w edukacji 

(Universal Design for Learning). Powyższe powoduje, że zapewnienie 

dostępności zostaje w dokumencie sprowadzone do dostępności 

architektonicznej bez uwzględnienia wymiaru społecznego i pedagogicznego. W 

opinii Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej w MEiN, by mówić o 

zapewnieniu dostępności należy uwzględniać wszystkie te wymiary. Materiał 

należałoby uzupełnić o propozycje konkretnych projektów i działań oraz diagnozę 

w ww. zakresie, np. poprzez powiązanie dokumentu ze Strategią na Rzecz Osób 

z Niepełnosprawnościami 2021-2030.

ogólne
do częściowego 

uwzględnienia

Strategia nie wskazuje konkretnych projektów, inicjatyw, inwestycji, 

instytucji i organizacji.

Zapis zostanie przeredagowany.

 Ponadto wnioskowane zapisy mieszczą się  w zapisach działań: 15.3; 

15.6, 15.7, 15.8, 19.1, 19.2 oraz w zapisach obszaru Społeczeństwo.

90 20.2. 04.10.2021
Ministerstwo Edukacji i 

Nauki
wniosek

Str. 8

W zdaniu: "Rozwój szkolnictwa wyższego i średniego zawodowego stanowić 

będzie podstawę innowacyjnej gospodarki, podlegającej intensywnej 

transformacji cyfrowej." - wyrazy: "średniego zawodowego" proponuje się 

zastąpić wyrazami: "szkolnictwa branżowego ponadpodstawowego".

diagnoza - wnioski, wyzwania nie uwzględniono
Pojęcie "średnie zawodowe " jest pojęciem szerszym niż "szkolnictwo 

branżowe ponadpodstawowe ". 

91 20.3. 04.10.2021
Ministerstwo Edukacji i 

Nauki
wniosek

Str. 23

W zdaniu: "Szkolnictwo zawodowe jest bardziej popularne w regionie 

Mazowieckim regionalnym niż w Warszawskim stołecznym." - wyrazy: 

"Szkolnictwo zawodowe" proponuje się zastąpić wyrazami: "Szkolnictwo 

branżowe".

diagnoza - wnioski, wyzwania do uwzględnienia Wnioskowany zapis zostanie przeredagowany.

92 20.4. 04.10.2021
Ministerstwo Edukacji i 

Nauki
wniosek

Str. 81, Rozdział 8.2.4. "Radomski obszar strategicznej interwencji"

W pkt 1 ("Aktywizacji społeczno-gospodarczej obszaru poprzez":), w odnośniku: 

"aktywizację osób bezrobotnych, m.in. poprzez działania na rzecz podnoszenia 

lub zmiany kwalifikacji zawodowych, wspieranie uczenia się przez całe życie, 

doradztwo zawodowe, kształcenie branżowe," - wyrazy: "kształcenie branżowe" 

proponuje się zastąpić wyrazami: "kształcenie zawodowe".

OSI do uwzględnienia Wnioskowany zapis zostanie przeredagowany.
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93 20.5. 04.10.2021
Ministerstwo Edukacji i 

Nauki
wniosek

Str. 67, Kierunek 15.3

Jest:

Rozwój kształcenia ustawicznego oraz podnoszenie umiejętności i kwalifikacji 

zawodowych mieszkańców województwa.

Propozycja zmiany:

Rozwój uczenia się przez całe życie oraz podnoszenie umiejętności i kwalifikacji 

zawodowych mieszkańców województwa.

cele/kierunki działań/działania do uwzględnienia Wnioskowany zapis zostanie przeredagowany.

94 20.6. 04.10.2021
Ministerstwo Edukacji i 

Nauki
wniosek

Str. 67, Kierunek 15.5

Jest:

Dostosowywanie kierunków kształcenia i szkoleń do potrzeb rynku pracy, z 

uwzględnieniem kompetencji miękkich

Propozycja zmiany:

Dostosowywanie kierunków kształcenia i szkoleń do potrzeb rynku pracy, z 

uwzględnieniem umiejętności przekrojowych

cele/kierunki działań/działania do uwzględnienia Wnioskowany zapis zostanie przeredagowany.

95 20.7. 04.10.2021
Ministerstwo Edukacji i 

Nauki
wniosek

Str. 67, Kierunek 15.9

Jest:

Podnoszenie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa Propozycja 

zmiany:

Podnoszenie umiejętności cyfrowych mieszkańców województwa

cele/kierunki działań/działania do uwzględnienia Wnioskowany zapis zostanie przeredagowany.

96 20.8. 04.10.2021
Ministerstwo Edukacji i 

Nauki
wniosek

Str. 68, Zdania: „Konieczne jest również wsparcie dla rozwoju zawodowego 

nauczycieli, w szczególności w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych 

oraz przeciwdziałanie niedoborom kadry pedagogicznej, w tym podniesienie 

prestiżu zawodu nauczyciela. Duże znaczenie ma również upowszechnianie 

wśród mieszkańców województwa kształcenia ustawicznego, mającego na celu 

ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych, umiejętności praktycznych oraz 

kompetencji, w szczególności kompetencji miękkich, cyfrowych i medialnych” 

Prośba o korektę powyższych zdań zgodnie z poniższą propozycją:

„Konieczne jest również wsparcie dla rozwoju zawodowego nauczycieli, w 

szczególności w zakresie rozwijania umiejętności, w tym umiejętności cyfrowych, 

oraz przeciwdziałanie niedoborom kadry pedagogicznej, w tym podniesienie 

prestiżu zawodu nauczyciela. Duże znaczenie ma również upowszechnianie 

wśród mieszkańców województwa uczenia się przez całe życie, mającego na 

celu ciągłe rozwijanie umiejętności, w tym m.in. umiejętności cyfrowych, oraz 

zdobywanie kwalifikacji. Powyższe wpisuje się w kierunki działań ujęte w polityce 

publicznej „Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030”.

cele/kierunki działań/działania do uwzględnienia Wnioskowany zapis zostanie przeredagowany.

97 26.4. 04.10.2021

Artur Jaroszewski

Przewodniczący Rady 

Miasta Płocka
wniosek

Rozdział 8, str. 80, pkt. 8.2.3.

W wierszu szóstym po słowach „pochodzących m.in.” proponuję dodać słowa „z 

przemysłu i”; w wierszu jedenastym po słowach  „będzie wspieranie” dodać słowa 

„rozwoju oferty edukacyjnej uczelni wyższych oraz”; w wierszu trzynastym po 

słowach „gałęzie przemysłu.” dodać nowe zdanie „Ważne będą także działania w 

obszarze rewitalizacji na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji”.

OSI do uwzględnienia Wnioskowany zapis zostanie przeredagowany w obszarze OSI.
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98 33.8. 07.10.2021

Maciej Pałygiewicz, 

Dyrektor Centrum 

Promocji i Rozwoju

Wyższa Szkoła 

Menedżerska w 

Warszawie

wniosek

3.5. Infrastruktura społeczna, Edukacja, str.19, Polityka edukacyjna zorientowana 

na pracę

Mazowsze realizuje aktywną politykę edukacji w aspekcie rynku pracy: Aby 

zapewnić nowe pokolenie dobrze wykwalifikowanych pracowników, zwłaszcza w 

branżach przyszłości wymagających intensywnej technologii, powinien powstać 

plan generalny edukacji Mazowsza. Powinien on koncentrować się na szerokiej 

promocji umiejętności w obszarze MINT (matematyka, informatyka, nauki 

przyrodnicze i technologia). Celem jego powinno być też wzmocnienie 

umiejętności w zakresie nauk MINT w szkołach całego Mazowsza. W celu 

realizacji polityki edukacji Mazowsza należy uruchomić Punkty informacyjno-

doradcze „Dual Learning” pod patronatem Urzędów Pracy, jako interfejs między 

szkołą a gospodarką będące punktami kontaktowymi dla szkół, stowarzyszeń i 

firm. W szkołach średnich wprowadzić należy uzupełniający kurs na temat 

orientacji zawodowej i nauki, który odbywać się będzie w ścisłej współpracy z 

uniwersytetami i przemysłem. W szkołach zawodowych planowane powinny być 

dalsze działania w celu szybszego i skuteczniejszego pozyskiwania młodych 

ludzi na stanowiska w przemyśle.

diagnoza - wnioski, wyzwania
do częściowego 

uwzględnienia

Strategia nie wskazuje konkretnych projektów, inicjatyw, inwestycji, 

instytucji i organizacji.

Zapis został uwzględniony poprzez rozszerzenie działania 18.1.

 Wnioskowane zapisy mieszczą się również w zapisach działań: 2.4 i 

15.2. 

99 33.9. 07.10.2021

Maciej Pałygiewicz, 

Dyrektor Centrum 

Promocji i Rozwoju

Wyższa Szkoła 

Menedżerska w 

Warszawie

wniosek

3.5. Infrastruktura społeczna, Edukacja, str.19 

Promowanie aktywnych interfejsów między uczelniami a przemysłem. Należy 

powołać Grupę roboczą „Centrum Karier” koordynującą komunikację między 

uczelniami. Jednym z rezultatów powinny być informatory/ broszury 

przedstawiające Centrum Karier na Mazowszu i dostarczające informacje na 

temat branżowych kursów MINT w regionie.

diagnoza - wnioski, wyzwania nie uwzględniono
Strategia nie wskazuje konkretnych projektów, inicjatyw, inwestycji, 

instytucji i organizacji.

Wnioskowane zapisy mieszczą się w zapisach działań: 2.4,15.2,18.1.

100 33.10. 07.10.2021

Maciej Pałygiewicz, 

Dyrektor Centrum 

Promocji i Rozwoju

Wyższa Szkoła 

Menedżerska w 

Warszawie

wniosek

3.5. Infrastruktura społeczna Edukacja, str.19.

Cele w obszarze działania: Wykwalifikowani pracownicy i innowacyjność - klastry Klaster 

tematyczny: pracownicy wykwalifikowani Obszar zadań 1: Przejrzystość. Ukierunkowane 

kwalifikacje i rekrutacja wykwalifikowanych pracowników wymagają przejrzystości rynku pracy i 

szkoleń z uwzględnieniem istotnych czynników, takich jak demografia, struktury zatrudnienia itp. 

Tutaj przemysł konkuruje z innymi sektorami, które również konkurują o wykwalifikowanych 

pracowników, zwłaszcza w zakresie szkolenia wstępnego. Obszar zadań 2: Rozwijanie 

świadomości szkolnej, współpracy i koordynacji między szkołami, przedsiębiorstwami 

przemysłowymi, instytucjami typu patronackiego, poradnictwo zawodowe i agencja zatrudnienia 

młodzieży na Mazowszu w ramach WUP i PIP-ów. Obszar zadaniowy 3: Kształcenie 

akademickie i zawodowe. Przyciąganie przyszłych specjalistów na odpowiednie dla 

poszczególnych branż kursy uniwersyteckie i kształcenie dualne oraz skuteczniejsze 

informowanie o przenikalności kształcenia akademickiego i zawodowego. Obszar zadaniowy 4: 

Doskonalenie zawodowe i pozazawodowe. Rozszerzenie współpracy pomiędzy podmiotami w 

łańcuchu edukacyjnym w celu wsparcia specjalistów ofertami doskonalenia zawodowego, 

zwłaszcza w związku z cyfryzacją. Obszar zadaniowy 5: Integracja zagranicznych pracowników 

wykwalifikowanych. Zwiększenie rekrutacji zagranicznych pracowników wykwalifikowanych oraz 

poprawa integracji zagranicznych pracowników wykwalifikowanych na miejscu. Klaster 

tematyczny: transfer wiedzy i technologii Obszar zadaniowy 1: Wzmocnienie zaplecza 

transferowego. Przegląd, rozwój i konsolidacja prac istniejących obiektów transferowych z 

uniwersytetów i instytutów badawczych. Należy zwiększyć świadomość i użyteczność, 

zwłaszcza dla MŚP, dzięki przejrzystym strukturom i odpowiedniemu marketingowi. Zwiększenie 

wśród studentów świadomości funkcjonowania gospodarki Mazowsza. Obszar zadań 2: 

Stymulacja rozwoju sojuszu transferu. Rozwijanie istniejącego „sojuszu transferu” pod 

przewodnictwem polityki z odpowiednimi interesariuszami ze świata nauki i biznesu, a także 

podmiotami pośredniczącymi, jako strategia i platforma wymiany dla transferu wiedzy i 

technologii.

diagnoza - wnioski, wyzwania nie uwzględniono

Strategia nie wskazuje konkretnych projektów, inicjatyw, inwestycji, 

instytucji i organizacji.

Wnioskowane zapisy mieszczą się w zapisach działań: 2.4; 4.4; 15.1; 

15.2; 15.5;19.1 i 19.2. 

.

101 37.66 07.10.2021 Urząd m.st. Warszawa wniosek

s. 64-65, 8. Obszary strategicznej interwencji 

8.1.1. MOF Warszawy – istniejący biegun wzrostu

s. 70-71, 8.2.7. Warszawski obszar strategicznej interwencji

8.2.8. Warszawsko-wschodni obszar strategicznej interwencji 8.2.9. Warszawsko-

zachodni obszar strategicznej interwencji

Dla OSI Warszawy przewidziano „wspieranie cyfryzacji i kompetencji w zakresie 

kluczowych technologii cyfrowych”. Proponujemy dodać takie działania dla 

całego RWS.

OSI nie uwzględniono

Obszary strategicznej interwencji zostały wskazane na poziomie NUTS 3. 

Dla każdego z OSI przeprowadzono analizę sytuacji społeczno-

gospodarczej i przestrzennej, na podstawie której zdiagnozowano 

potencjały i potrzeby. Zakres działań skierowanych do poszczególnych 

OSI uwzględnia uwarunkowania społeczno-gospodarcze i przestrzenne 

charakterystyczne dla każdego z nich. Brak wskazania kwestii wspierania 

rozwoju kompetencji cyfrowych w OSI warszawskim wschodnim i 

zachodnim nie wyklucza możliwości realizacji działań w tym zakresie. 

Działanie ujęte jest w ramach obszaru Społeczeństwo.
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102 37.67 07.10.2021 Urząd m.st. Warszawa wniosek

s. 64-65, 8. Obszary strategicznej interwencji 

8.1.1. MOF Warszawy – istniejący biegun wzrostu

s. 70-71, 8.2.7. Warszawski obszar strategicznej interwencji

8.2.8. Warszawsko-wschodni obszar strategicznej interwencji 8.2.9. Warszawsko-

zachodni obszar strategicznej interwencji

Działanie „aktywizacja zawodowa mieszkańców” oraz „rozwój kompetencji 

potrzebnych na rynku pracy” została zaplanowana tylko w OSI warszawsko-

wschodnim. Oba działania powinny być realizowane w całym RWS.

OSI nie uwzględniono

Obszary strategicznej interwencji zostały wskazane na poziomie NUTS 3. 

Dla każdego z OSI przeprowadzono analizę sytuacji społeczno-

gospodarczej i przestrzennej, na podstawie której zdiagnozowano 

potencjały i potrzeby. Zakres działań skierowanych do poszczególnych 

OSI uwzględnia uwarunkowania społeczno-gospodarcze i przestrzenne 

charakterystyczne dla każdego z nich. 

Brak wskazania kwestii aktywizacji zawodowej i rozwoju kompetencji w 

OSI warszawskim i warszawskim zachodnim nie wyklucza możliwości 

realizacji działań w tym zakresie. Działania te ujęte są w ramach obszaru 

Społeczeństwo.

103 37.68 07.10.2021 Urząd m.st. Warszawa wniosek

s. 64-65, 8. Obszary strategicznej interwencji 

8.1.1. MOF Warszawy – istniejący biegun wzrostu

s. 70-71, 8.2.7. Warszawski obszar strategicznej interwencji

8.2.8. Warszawsko-wschodni obszar strategicznej interwencji 8.2.9. Warszawsko-

zachodni obszar strategicznej interwencji

Wyjaśnienia wymaga czym się różnią „kompetencje potrzebne na rynku pracy” 

(wskazanych do wsparcia w warszawsko- wschodnim) od „kompetencji dla 

wyzwań przyszłości” (wspieranych szczególnie w Warszawie).

OSI nie uwzględniono

Kompetencje dla wyzwań przyszłości to umiejętności, dzięki którym 

pracownik będzie potrafił dostosować swoje umiejętności do 

zmieniających się oczekiwań pracodawców w wyniku transformacji 

cyfrowej tj. umiejętności techniczne ( w tym cyfrowe), społeczne, 

poznawcze, m.in. inteligencja emocjonalna, elastyczność, rozumienie 

różnic kulturowych, interdyscyplinarność, zarządzanie projektami, 

kreatywność (zgodnie z Raportem Institute for the Future). Z kolei 

kompetencje potrzebne na rynku pracy to zapotrzebowanie na 

kwalifikacje i umiejętności dostosowane do potrzeb obecnego rynku 

pracy i gospodarki.

104 38.4. 08.10.2021

Marek Artur Koniarczyk 

radny Rady Miejskiej w 

Szydłowcu i członek 

Mazowieckiej Rady 

Działalności Pożytku 

Publicznego

wniosek

Obszar Społeczeństwo - dopisanie następującej treści:

Ust. 20 Wzrost gospodarczy Mazowsza bazujący na wiedzy swoich 

mieszkańców. 

cele/kierunki działań/działania nie uwzględniono
Rozwój gospodarczy województwa mazowieckiego nie opiera się tylko na 

wiedzy jego mieszkańców. 

105 46.15. 08.10.2021
Andrzej Nowakowski 

Prezydent Miasta Płocka
wniosek

Obszar Społeczeństwo – str. 57 i dalsze - Koncentracja na wspieraniu 

szkolnictwa zawodowego, brak wzmianek o edukacji ogólnej czy też podnoszeniu 

kompetencji kluczowych uczniów z najniższymi wynikami edukacyjnymi 

(szczególnie w dobie nauki zdalnej); przewiduje się wsparcia dla uczniów 

najbardziej uzdolnionych oraz o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

Podkreśla się również podnoszenie jakości e-nauczania od strony cyfrowej przy 

braku przewidzianego wsparcia w zakresie podnoszenia jakości samego 

nauczania w tej formie, podnoszenia kompetencji nauczycieli w tym zakresie. 

Rekomendacja większego nacisku na wsparcie edukacji ogólnej z 

uwzględnieniem podnoszenia kompetencji nauczycieli. 

cele/kierunki działań/działania
do częściowego 

uwzględnienia

Wnioskowany zapis został uwzględniony w zapisach obszaru 

Społeczeństwo.

Wnioskowane zapisy mieszczą się w zapisach działań: 15.3, 15.6, 15.7. 

106 46.16. 08.10.2021
Andrzej Nowakowski 

Prezydent Miasta Płocka
wniosek

Obszar Społeczeństwo – str. 57 i dalsze - Brak identyfikacji konieczności 

podnoszenia kompetencji kadry urzędniczej (w szczególności JST) lub działań 

aktywizujących partnerstwa lokalne przy jednoczesnym nacisku na podnoszenie 

efektywności i jakości usług publicznych, ich adaptacji do potrzeb sektora 

prywatnego/ innowacji, w tym poprzez współdziałanie samorządów lokalnych i 

regionalnych. Rekomendacja wprowadzenia do Strategii zapisów dotyczących 

potrzeby podnoszenia kompetencji kadry jednostek samorządu terytorialnego, ze 

szczególnym uwzględnieniem budowania partnerstw oraz tworzenia i realizacji 

projektów partnerskich. 

cele/kierunki działań/działania
do częściowego 

uwzględnienia

Wnioskowany zapis został uwzględniony w zapisach obszaru 

Społeczeństwo. 

 Wnioskowane zapisy mieszczą się w zapisach działania 15.3. 

107 46.22. 08.10.2021
Andrzej Nowakowski 

Prezydent Miasta Płocka
wniosek

Str. 64, pkt. 8.1 (Osi – bieguny wzrostu), akapit 3 - Jednym z aspektów 

współpracy powinny być działania w zakresie uporządkowania gospodarki 

przestrzennej, wtórnego zagospodarowania terenów zdegradowanych 

(wskazanych w programach rewitalizacji) i przywrócenia ładu przestrzennego w 

miejskich obszarach funkcjonalnych, obejmujące w szczególności koordynację 

procesów planowania przestrzennego w celu ochrony ładu przestrzennego, 

terenów otwartych przed rozpraszaniem zabudowy, chaosem inwestycyjnym i 

przeznaczaniem gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

OSI
do częściowego 

uwzględnienia

Wskazane we wniosku działania znajdują już odzwierciedlenie w 

zapisach Strategii odnoszących się do MOF, stanowiąc ich 

uszczegółowienie. Szczegółowe zapisy w zakresie współpracy w MOF 

powinny zostać ujęte w dokumentach wykonawczych. Ponadto działania 

wskazane we wniosku zawarte są w rozdziale 4. Model struktury 

funkcjonalno-przestrzennej, Ustalenia i rekomendacje w zakresie 

kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie.
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108 47.3. 08.10.2021 Gmina Miasta Radomia wniosek

Strategia str. 68 

8.2.4 Radomski obszar strategicznej interwencji. 

1. Aktywizacja społeczno-gospodarcza

Gmina Miasta Radomia wnosi o rozszerzenie obszaru poprzez zastosowanie 

następującej treści: 

• wzmacnianie potencjału uczelni wyższych i instytucji naukowych, w tym w 

zakresie współpracy B+R oraz zapewnienie atrakcyjnej oferty edukacyjnej na 

wszystkich poziomach kształcenia

OSI nie uwzględniono Treść uwagi zawiera się już w opisie OSI radomskiego.

109 52.1. 10.10.2021

dr Piotr Klatta

Lider Regionalny ds. ZSK

Województwo 

Mazowieckie

Zespół ZSK

Instytut Badań 

Edukacyjnych 

wniosek

Mając na uwadze ujęty w projekcie obszar Społeczeństwo proponujemy, w 

punkcie 11.4 Współpraca przy realizacji strategii, wśród podmiotów 

współpracujących wykazać również: uczelnie wyższe regionu, instytucje 

szkoleniowe oraz Instytut Badań Edukacyjnych. 

system realizacji nie uwzględniono

Strategia nie wskazuje konkretnych projektów, inicjatyw, inwestycji, 

instytucji i organizacji.

Wnioskowane zapisy mieszczą się w zapisach rozdziału 11.4. 

110 52.2. 10.10.2021

dr Piotr Klatta

Lider Regionalny ds. ZSK

Województwo 

Mazowieckie

Zespół ZSK

Instytut Badań 

Edukacyjnych 

wniosek

W tabeli nr 6. Kierunki działań i działania - Mazowsze zintegrowane społecznie:

• w obrębie działania 15.2 Rozwój kształcenia (w tym dualnego) i doradztwa 

edukacyjno-zawodowego młodzieży, proponujemy uzupełnienie o cele 

szczegółowy 15.2.1 Tworzenie, we współpracy z IBE, skierowanego doradców 

edukacyjno-zawodowych systemu wsparcia wiedzą o ZSK.

cele/kierunki działań/działania nie uwzględniono

Strategia nie wskazuje konkretnych projektów, inicjatyw, inwestycji, 

instytucji i organizacji.

Wnioskowane zapisy mieszczą się w zapisach działania 15.2

111 52.3. 10.10.2021

dr Piotr Klatta

Lider Regionalny ds. ZSK

Województwo 

Mazowieckie

Zespół ZSK

Instytut Badań 

Edukacyjnych 

wniosek

W tabeli nr 6. Kierunki działań i działania - Mazowsze zintegrowane społecznie: • 

w obrębie działania 15.3 Rozwój kształcenia ustawicznego oraz podnoszenie 

umiejętności i kwalifikacji zawodowych mieszkańców województwa proponujemy 

jego rozwinięcie o działania szczegółowe obejmujące zwiększenie udziału osób 

dorosłych w edukacji. Jako wskazanie takich działań proponujemy:

15.3.1) Tworzenie, we współpracy z IBE i instytucjami rynku pracy ram 

kwalifikacji rynkowych oczekiwanych na regionalnym rynku pracy województwa 

mazowieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem branż kluczowych dla rozwoju 

województwa oraz tych, na które stwierdzono zapotrzebowanie na rynku pracy.

15.3.2) prowadzenie działań wspierających funkcjonowanie instytucji 

certyfikujących działających w ramach ZSK.

cele/kierunki działań/działania nie uwzględniono

Strategia nie wskazuje konkretnych projektów, inicjatyw, inwestycji, 

instytucji i organizacji.

Wnioskowane zapisy mieszczą się w zapisach działania 15.2

112 52.4. 10.10.2021

dr Piotr Klatta

Lider Regionalny ds. ZSK

Województwo 

Mazowieckie

Zespół ZSK

Instytut Badań 

Edukacyjnych 

wniosek

• W Glosariuszu proponujemy dołączenie haseł: 

Instytut Badań Edukacyjnych - funkcjonująca pod nadzorem MEiN placówka 

badawcza prowadząca interdyscyplinarne badania naukowe nad 

funkcjonowaniem i efektywnością systemu edukacji oraz wdrażająca 

Zintegrowany System Kwalifikacji 

Zintegrowany System Kwalifikacji - rozwiązanie systemowe mające na celu 

podniesienie poziomu kapitału ludzkiego w Polsce poprzez opisanie, 

uporządkowanie i zebranie różnych kwalifikacji w jednym rejestrze

Instytucja Certyfikująca - podmiot, który uzyskał uprawnienia do certyfikowania i 

nadawania określonych kwalifikacji włączonych do ZSK.

• W wykazie skrótów proponujemy zamieszczenie wyjaśnienia skrótu 

• ZSK - Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji

• IBE - Instytut Badań Edukacyjnych

• IC - Instytucja Certyfikująca

glosariusz nie uwzględniono Strategia nie zawiera przywołanych haseł i skrótów.

113 60.1. 10.10.2021

dr hab. Piotr J. Rudzki

Komisja ds. Współpracy z 

Otoczeniem 

Gospodarczym przy 

Komitecie Terapii i Nauk o 

Leku PAN

informacja

Komisja ds. Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym przy Komitecie Terapii i 

Nauk o Leku PAN dziękuje za możliwość udziału w konsultacji społecznych 

projektu Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+. Popieramy 

wszelkie działania integrujące sektory akademicki i przemysłowy. 

ogólne do uwzględnienia Przyjęto jako informację.
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ochrona środowiska i gospodarka odpadami

114 19.1. 29.09.2021
Ministerstwo Klimatu i 

Środowiska 
wniosek

7. Kierunki działań i działania rozwojowe do 2030 roku, str. 55 

Kluczową kwestią jest też skoordynowanie działań ukierunkowanych na ochronę 

wód, w tym przywrócenie wymaganych standardów ich jakości (ze szczególnym 

uwzględnieniem ograniczenia zanieczyszczenia związkami azotu) oraz 

renaturalizację siedlisk. Proponuje się następujące brzmienie zapisu: „Kluczową 

kwestią jest też skoordynowanie działań ukierunkowanych na ochronę wód, w 

tym przywrócenie ich jakości spełniającej wymagane standardy (ze szczególnym 

uwzględnieniem ograniczenia zanieczyszczenia związkami azotu) oraz 

renaturalizację siedlisk.”.

cele/kierunki działań/działania do uwzględnienia Zapis zostanie uszczegółowiony zgodnie ze wskazaniem wnioskodawcy.

115 19.2. 29.09.2021
Ministerstwo Klimatu i 

Środowiska 
wniosek

str. 21, pkt 4

Zapis „Przekroczenia dopuszczalnych poziomów: pyłu PM10, PM2,5 i 

benzo(a)pirenu występują na obszarze całej strefy mazowieckiej, a dwutlenku 

azotu – w aglomeracji warszawskiej.” zmienić na: „Przekroczenia norm jakości 

powietrza dla pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu występują 

na obszarze wszystkich stref województwa mazowieckiego, a dwutlenku azotu 

dodatkowo w aglomeracji warszawskiej.”

diagnoza - wnioski, wyzwania do uwzględnienia Tekst zostanie uzupełniony o brakujące informacje.

116 19.3. 29.09.2021
Ministerstwo Klimatu i 

Środowiska 
wniosek

str. 84

„Pyły zawieszone (PM2,5;PM10)”

(np. benzo/a /piren) - ujednolicić zapis np. (benzo(a)piren).

glosariusz do uwzględnienia Pisownia wyrazu benzo(a)piren  zostanie ujednolicona w glosariuszu.

117 19.4. 29.09.2021
Ministerstwo Klimatu i 

Środowiska 
wniosek

3. Stan i potencjalne zmiany środowiska przyrodniczego, str. 11. 

Jest: „Klasyfikacja i ocena jakości wód powierzchniowych województwa 

mazowieckiego, przeprowadzona w latach 2014-2019 na podstawie wyników 

państwowego monitoringu środowiska, wykazała, że dobrym stanem ogólnym 

charakteryzuje się jedynie 6 jednolitych części wód powierzchniowych (tj. 1,1% 

badanych JCWP), które jednocześnie osiągnęły przynajmniej dobry 

stan/potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny”. Proponuje się następujące 

brzmienie zapisu: „Klasyfikacja i ocena jakości wód powierzchniowych 

województwa mazowieckiego, przeprowadzona w latach 2014-2019 na 

podstawie wyników państwowego monitoringu środowiska, wykazała, że dobrym 

stanem ogólnym charakteryzuje się jedynie 6 jednolitych części wód 

powierzchniowych rzecznych (tj. 1,1% badanych JCWP rzecznych), które 

jednocześnie osiągnęły przynajmniej dobry stan/potencjał ekologiczny i dobry 

stan chemiczny.”.

prognoza oddziaływania na 

środowisko
do uwzględnienia

Wskazany fragment tekstu zostanie doprecyzowany poprzez dopisanie 

po wyrazie powierzchniowych oraz skrócie JCWP wyrazu "rzecznych".

118 19.5. 29.09.2021
Ministerstwo Klimatu i 

Środowiska 
wniosek

3. Stan i potencjalne zmiany środowiska przyrodniczego, str. 11

W tabeli 1. Podsumowanie statystyczne klasyfikacji i oceny JCWP rzecznych, 

sekcja Klasyfikacja potencjału ekologicznego odnosi się tylko do klas II – V 

(potencjał dobry – potencjał zły). W tabeli 1. Podsumowanie statystyczne 

klasyfikacji i oceny JCWP rzecznych, w sekcji Klasyfikacja potencjału 

ekologicznego należy dodać wiersz zawierający statystykę dla maksymalnego 

potencjału ekologicznego (klasy I potencjału ekologicznego). 

prognoza oddziaływania na 

środowisko
do uwzględnienia

Tabela 1 Prognozy  zostanie uzupełniona poprzez dodanie wiersza 

zawierającego "zerową" statystykę dla potencjału ekologicznego 

maksymalnego (żadna ze sztucznych lub silnie zmienionych JCWP 

rzecznych nie osiągnęła maksymalnego potencjału ekologicznego). 
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119 19.6. 29.09.2021
Ministerstwo Klimatu i 

Środowiska 
wniosek

3. Stan i potencjalne zmiany środowiska przyrodniczego, str. 11

Przypis 7: „Wyniki klasyfikacji otrzymanej na podstawie monitoringu zsumowane 

z wynikami klasyfikacji przeprowadzonej metodą przeniesienia. Zestawienie nie 

uwzględnia niesklasyfikowanych JCWP, dla których badania monitoringowe nie 

były wystarczające do przeprowadzenia klasyfikacji stanu/potencjału 

ekologicznego lub stanu chemicznego.”. Należy zmienić brzmienie przypisu 7 na 

następujące: „Wyniki klasyfikacji otrzymanej na podstawie monitoringu 

zsumowane z wynikami klasyfikacji przeprowadzonej metodą przeniesienia oceny 

z JCWP monitorowanych na niemonitorowane w okresie 2014-2019 oraz na 

JCWP, dla których wykonanie oceny na podstawie danych monitoringowych z lat 

2014-2019 nie było możliwe."

prognoza oddziaływania na 

środowisko

do częściowego 

uwzględnienia

Brzmienie przypisu 7 zostanie doprecyzowane. Istotę klasyfikacji metodą 

przeniesienia zawiera ponadto Syntetyczny raport z klasyfikacji i oceny 

stanu jednolitych części wód powierzchniowych wykonanej za 2019 rok 

na podstawie danych z lat 2014-2019 , GIOŚ, Warszawa, wrzesień 2020 

r. (opracowanie źródłowe do Tabeli 1.).

120 19.7. 29.09.2021
Ministerstwo Klimatu i 

Środowiska 
wniosek

3. Stan i potencjalne zmiany środowiska przyrodniczego, str. 12

Jest: „Monitoring wód powierzchniowych, przeprowadzany w celu oceny 

osiągnięcia celów środowiskowych, wykazał ponadto, że ze względu na 

obecność substancji priorytetowych, większość JCWP zagrożonych jest ich 

nieosiągnięciem. Przyczyną tego stanu są zanieczyszczenia biogenne, 

szczególnie związki azotu oraz ponadnormatywne stężenia wielopierścieniowych 

węglowodorów aromatycznych należące do grupy związków chemicznych 

szczególnie szkodliwych dla środowiska. (…)”. Proponuje się następujące 

brzmienie zapisu: „Monitoring wód powierzchniowych przeprowadzony w 

województwie wykazał, że dla większości JCWP istnieje ryzyko nieosiągnięcia 

określonych celów środowiskowych. Przyczyną złego stanu wód są 

zanieczyszczenia biogenne, szczególnie związki azotu oraz ponadnormatywne 

stężenia wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) 

należących do grupy związków chemicznych szczególnie szkodliwych dla 

środowiska tzw. substancji priorytetowych. (…)”.

prognoza oddziaływania na 

środowisko
do uwzględnienia

Wskazany fragment tekstu zostanie doprecyzowany, zgodnie ze 

wskazaniem wnioskodawcy.

121 19.8. 29.09.2021
Ministerstwo Klimatu i 

Środowiska 
wniosek

3. Stan i potencjalne zmiany środowiska przyrodniczego, str. 11-12

Tabela 1. Podsumowanie statystyczne klasyfikacji i oceny JCWP rzecznych, 

akapit bezpośrednio przed tą tabelą i dwa akapity po tej tabeli. Należy poprawić 

nieprawidłowości w liczbach bezwzględnych i udziałach procentowych, 

dotyczących oceny stanu JCWP rzecznych za 2019 r. dla woj. mazowieckiego – 

zgodnie z załączonym do niniejszego formularza plikiem Tabela 

1_prognoza_różnice.docx (poprawki zaznaczono w tym pliku czerwoną 

czcionką).

prognoza oddziaływania na 

środowisko

do częściowego 

uwzględnienia

Doprecyzowane zostanie źródło danych wykorzystanych na potrzeby 

opracowania Tabeli nr 1. Przekazane przez wnioskodawcę dane nie 

uwzględniają JCWP rzecznych granicznych (płynących jednocześnie na 

obszarze województwa mazowieckiego i obszarach województw 

sąsiednich).

122 19.9. 29.09.2021
Ministerstwo Klimatu i 

Środowiska 
wniosek

3. Stan i potencjalne zmiany środowiska przyrodniczego, str. 27, przypis dolny nr 

64

Zmienić zapis na: „W związku z nowelizacją ustawy o Inspekcji Ochrony 

Środowiska, od dnia 1 stycznia 2019 roku zadania Państwowego Monitoringu 

Środowiska realizowane są wyłącznie przez Głównego Inspektora Ochrony 

Środowiska.”

prognoza oddziaływania na 

środowisko
do uwzględnienia Brzmienie przypisu 64 zostanie doprecyzowane.

123 19.10. 29.09.2021
Ministerstwo Klimatu i 

Środowiska 
wniosek

3. Stan i potencjalne zmiany środowiska przyrodniczego, str. 27

W 2020 r. przekroczenia dotyczyły: - poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 (24-h) 

w dwóch strefach (aglomeracji warszawskiej i strefie mazowieckiej),

- poziomu dopuszczalnego pyłu PM2,5 (faza II) w strefie mazowieckiej,

- poziomu benzo(a)pirenu w trzech strefach (przekroczenia nie odnotowano 

jedynie w strefie miasto Płock). W 2020 r. przekroczenia dotyczyły: - poziomu 

dopuszczalnego pyłu PM10 (liczba dni z przekroczeniem poziomu 

dopuszczalnego dla czasu uśredniania 24-h) w dwóch strefach (aglomeracji 

warszawskiej i strefie mazowieckiej),

- poziomu dopuszczalnego pyłu PM2,5 (faza II) w strefie mazowieckiej,

- poziomu docelowego benzo(a)pirenu w trzech strefach (przekroczenia nie 

odnotowano jedynie w strefie miasto Płock).

prognoza oddziaływania na 

środowisko
do uwzględnienia Zapis zostanie skorygowany.
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124 19.11. 29.09.2021
Ministerstwo Klimatu i 

Środowiska 
wniosek

3. Stan i potencjalne zmiany środowiska przyrodniczego, str. 27, przypis dolny nr 

65. Zmienić na: "Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. 

Raport wojewódzki za rok 2020 r., GIOŚ, Warszawa 2021 r.".

prognoza oddziaływania na 

środowisko
do uwzględnienia

W tekście przywołana zostanie pełna nazwa Raportu  (wraz z autorem 

opracowania).

125 19.12. 29.09.2021
Ministerstwo Klimatu i 

Środowiska 
wniosek

4. Stan i potencjalne zmiany środowiska przyrodniczego, str. 43 pkt 3

"Łącznie, w strefie aglomeracja warszawska, obszary przekroczeń poziomów 

dopuszczalnych i docelowych zanieczyszczeń obejmowały:" - dla 

benzo(a)pirenu, który jest tu wymieniony, określono poziom docelowy.

prognoza oddziaływania na 

środowisko
do uwzględnienia Zapis zostanie uszczegółowiony zgodnie ze wskazaniem wnioskodawcy.

126 19.14. 29.09.2021
Ministerstwo Klimatu i 

Środowiska 
wniosek Brak analizy rolnictwa jako emitora zanieczyszczeń. ogólne nie uwzględniono Wniosek nie odpowiada charakterowi i skali Strategii.

127 19.16. 29.09.2021
Ministerstwo Klimatu i 

Środowiska 
wniosek

Wprowadzenie, str.4

Dodać bardziej szczegółowy opis dotyczący wodoryzacji gospodarki: „Sprzyjać 

będzie temu także umiejętne czerpanie przewag konkurencyjnych z wdrażania 

nowoczesnych rozwiązań, takich jak wodoryzacja gospodarki., w tym zwłaszcza 

sektora transportu, proekologiczna transformacja sektora energetyki w kierunku 

odnawialnych źródeł energii oraz wspieranie rozwoju przemysłu przyszłości 

opartego o nowoczesne technologie, umiejętne czerpanie przewag 

konkurencyjnych z wdrażania nowoczesnych rozwiązań, takich jak wodoryzacja 

gospodarki. Projekt Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 (z perspektywą do 

2040 r.) (PSW) zakłada następujące działania: wdrożenie technologii 

wodorowych w energetyce i ciepłownictwie, wodór w transporcie, dekarbonizacja 

przemysłu, produkcja wodoru w nowych instalacjach, sprawny i bezpieczny 

przemysł oraz stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego.”

ogólne nie uwzględniono
Poziom szczegółowości zagadnień ujętych w Strategii jest odpowiedni do 

charakteru i skali dokumentu. 

128 19.18. 29.09.2021
Ministerstwo Klimatu i 

Środowiska 
wniosek

Prognoza oddziaływania na środowisko, str. 10-16

 W opracowaniu całkowicie pominięto informację o Głównych Zbiornikach Wód 

Podziemnych (GZWP), które występują na terenie województwa mazowieckiego.

prognoza oddziaływania na 

środowisko
do uwzględnienia

Prognoza zostanie rozszerzona o brakujące informacje. dotyczące 

GZWP. Na str. 14, po fragmencie (…) z utworami pięter starszych od 

kredy. zamieszczony zostanie następujący tekst: Szczególne znaczenie, 

jako obecne i przyszłe źródło zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę, 

mają główne zbiorniki wód podziemnych (GZWP). Na terenie 

województwa mazowieckiego zlokalizowanych jest 16 GZWP, występują 

one w utworach: czwartorzędowych, trzeciorzędowych, jurajskich oraz 

kredowych.

129 19.19. 29.09.2021
Ministerstwo Klimatu i 

Środowiska 
wniosek

Prognoza oddziaływania na środowisko str. 18-20 

Powołanie się na dane z Bilansu zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31 

XII 2019 r. Należy uwzględnić w projekcie Prognozy (…) najbardziej aktualne 

dane dotyczące zasobów surowców mineralnych

prognoza oddziaływania na 

środowisko

do częściowego 

uwzględnienia

W czasie opracowywania Strategii  dane o zasobach złóż kopalin 

dostępne były na dzień 31.XII.2019 r. stąd też dokument towarzyszący 

Strategii  tj. Prognoza oddziaływania na środowisko  odnosi się do tych 

samych danych. A zatem wskazane przez wnioskodawcę dane nie 

zostaną uaktualnione, natomiast w Prognozie , w przypisie znajdzie się 

informacja o dostępnych już danych za rok 2020.

130 19.20. 29.09.2021
Ministerstwo Klimatu i 

Środowiska 
wniosek

Prognoza oddziaływania na środowisko,

str. 58-85

 Dodanie działania pt. ”Racjonalne gospodarowanie zasobami kopalin” dla Celu 

Grupy I w ramach celu rozwojowego „Poprawa stanu środowiska poprzez 

racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody”, punkt nr 10 pt. ”Zapewnienie 

trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zachowanie wysokich walorów 

środowiska”.

prognoza oddziaływania na 

środowisko
nie uwzględniono

Dokument Prognozy  odnosi się do planowanych działań wskazanych w 

Strategii .
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131 19.21. 29.09.2021
Ministerstwo Klimatu i 

Środowiska 
wniosek

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+,

str. 20 - Podrozdział. 3.6 pt. ”Środowisko i energetyka”,

Uwzględnienie w dalszej części strategii rozwoju województwa mazowieckiego 

problematyki zagospodarowania złóż kopalin.

diagnoza - wnioski, wyzwania nie uwzględniono
Poziom szczegółowości zagadnień ujętych w Strategii jest odpowiedni do 

charakteru i skali dokumentu. 

132 19.23. 29.09.2021
Ministerstwo Klimatu i 

Środowiska 
wniosek

Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej,

str. 118-119

Dodanie do zestawienia szanse:

- funkcja rekreacyjno-wypoczynkowa i/lub geoturystyczna obszarów zakończonej 

eksploatacji odkrywkowej złóż kopalin jako efekt ich poprawnie przeprowadzonej 

rekultywacji.

diagnoza - dokument nie uwzględniono

Analiza SWOT znajduje się w części diagnostycznej dokumentu i stanowi 

jej "podsumowanie". W tabeli odniesiono się w sposób ogólny do 

kluczowych szans rozwojowych regionu, które dotyczą głównie nowych 

obszarów gospodarki i transformacji energetycznej. W województwie 

mazowieckim występują stosunkowo niewielkie złoża surowców skalnych 

pozyskiwanych metodą odkrywkową. Projektowany Geopark Małopolski 

przełom Wisły ma charakter jednostkowy i nie jest związany z 

pozyskiwaniem surowców (a więc również obszarami 

poeksploatacyjnymi). Nie może być więc uznany na obecnym etapie jako 

szansa dla rozwoju regionu.

133 19.24. 29.09.2021
Ministerstwo Klimatu i 

Środowiska 
wniosek

str. 21, przypis 28

Jest: „W 2019 r. w województwie zebrano łącznie 1736 tys. ton odpadów 

komunalnych”. Wg danych wykazanych w sprawozdaniu Marszałka województwa 

z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi masa 

wytworzonych (odebranych i zebranych odpadów) wynosi 1932 tys. ton.

diagnoza - wnioski, wyzwania nie uwzględniono
Została sprawdzona poprawność danych. Ich źródło oraz zastosowane 

nazewnictwo pochodzi z oficjalnych stron GUS (BDL).

134 19.25. 29.09.2021
Ministerstwo Klimatu i 

Środowiska 
wniosek

str. 53, tabela 5

W kierunku działań 13. „Poprawa jakości środowiska” nie przewidziano działań w 

zakresie remediacji zanieczyszczonej powierzchni ziemi. Należy rozważyć 

dodanie stosowanego zadania dot. remediacji zanieczyszczonej powierzchni 

ziemi.

cele/kierunki działań/działania nie uwzględniono

Poziom szczegółowości zagadnień ujętych w Strategii jest odpowiedni do 

charakteru i skali dokumentu. Proponowane przez wnioskodawcą 

działanie mieści się w zapisach działania 10.8. Racjonalne 

gospodarowanie przestrzenią z poszanowaniem potrzeb ochrony 

środowiska, określonego w obszarze Środowisko i Energetyka.

135 19.26. 29.09.2021
Ministerstwo Klimatu i 

Środowiska 
wniosek

str. 53,55

13.3. Zamykanie i rekultywacja składowisk azbestu oraz usuwanie wyrobów i 

odpadów zawierających azbest (str.53) -  W POOŚ, jak również WPGO dla 

Mazowsza wskazuje się na budowę nowych składowisk do unieszkodliwiania 

azbestu, w związku z Programem Oczyszczania Kraju z azbestu na lata 2009-

2032, będzie potrzebna rozbudowa istniejącego składowiska oraz budowa 

nowych w związku ze stworzeniem wystarczającej liczby miejsc do składowania 

azbestu. Projekt SWRM2030+ oraz POOŚ w tym elemencie są niespójne, 

ponieważ w POOŚ wskazuje się na budowę, a w projekcie wskazuje na 

zamykanie składowisk azbestowych.

cele/kierunki działań/działania do uwzględnienia

W uszczegółowieniu działania oraz Prognozie oddziaływania na 

środowisko do Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ 

ujęto właściwy zapis kierunku działań. Ostateczna forma zapisu zostanie 

wypracowana  z uwzględnieniem pozostałych wniosków odnoszących się 

do tej problematyki. Zapis zostanie przeredagowany w sposób 

uwzględniający ideę działania, które ma na celu odnowę terenów 

skażonych, w tym wymagających rekultywacji i eliminację ze środowiska 

substancji niebezpiecznych. Działanie 13.3. otrzymuje następujące 

brzmienie: Zamykanie i rekultywacja składowisk oraz usuwanie wyrobów i 

odpadów niebezpiecznych.

136 19.27. 29.09.2021
Ministerstwo Klimatu i 

Środowiska 
wniosek

str. 54, akapit 2

Zapis „Ważnym wyzwaniem jest przywrócenie walorów krajobrazów 

zdegradowanych [...] i powojskowych.”  zmienić na: „Ważnym wyzwaniem jest 

przywrócenie walorów terenów poprzemysłowych, poeksploatacyjnych i 

powojskowych. W tym zakresie należy podejmować działania w zakresie 

rewitalizacji obszarów zdegradowanych, rekultywacji zdegradowanych i 

zdewastowanych gruntów, w tym gruntów po działalności górniczej oraz 

rekultywacji zamkniętych składowisk odpadów, a także remediacji 

zanieczyszczonej powierzchni ziemi.”. Proponujemy posługiwanie się pojęciami 

zdefiniowanymi w przepisach prawa.

cele/kierunki działań/działania nie uwzględniono

W Strategii wykorzystano pojęcie krajobraz zgodnie z Europejską 

Konwencją Krajobrazową definiującą krajobraz jako ważny element życia 

ludzi, w tym na obszarach zdegradowanych. W artykule 2 Konwencji 

wskazuje się na trzy rodzaje krajobrazów: wyjątkowe, pospolite i 

zdegradowane. Określenie krajobraz zdegradowany dotyczy obszarów o 

niekorzystnych przekształceniach, stąd jako wyzwanie uznano 

przywrócenie tym obszarom walorów poprzez rekultywację (jako 

przywrócenie gruntom zdegradowanym albo zdewastowanym wartości 

użytkowych lub przyrodniczych) terenów poeksploatacyjnych i 

zamkniętych składowisk odpadów oraz rewitalizację (jako proces 

wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych) 

terenów poprzemysłowych i powojskowych.

137 19.28. 29.09.2021
Ministerstwo Klimatu i 

Środowiska 
wniosek

str. 55

jest: zbiórka, powinno być: zbieranie

jest: punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.  

powinno być: punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

cele/kierunki działań/działania do uwzględnienia Zapis zostanie przeredagowany zgodnie ze wskazaniem wnioskodawcy.
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138 19.29. 29.09.2021
Ministerstwo Klimatu i 

Środowiska 
wniosek

POOŚ, str. 16, Zasoby glebowe, akapit 2

Zamiast słowa „madów”…  …powinno być „mad”.

prognoza oddziaływania na 

środowisko
do uwzględnienia Błąd zostanie usunięty.

139 19.30. 29.09.2021
Ministerstwo Klimatu i 

Środowiska 
wniosek

POOŚ, str. 17, akapit 2

Akapit rozpoczynający się od słów „Na terenie województwa mazowieckiego 

gleby są wolne od zanieczyszczeń metalami ciężkimi…”, zawierający informację 

na temat rozproszonego zanieczyszczenia gleb na gruntach rolnych … …należy 

uzupełnić o informacje na temat punktowego zanieczyszczenia gleby i ziemi, w 

tym występowania na terenie woj. mazowieckiego historycznych zanieczyszczeń 

powierzchni ziemi i szkód w środowisku w powierzchni ziemi.

prognoza oddziaływania na 

środowisko

do częściowego 

uwzględnienia

W przypisie zostanie umieszczona informacja o możliwości pozyskania 

danych dotyczących punktowego zanieczyszczenia gleby i ziemi z 

rejestru GDOŚ w zakresie bezpośrednich zagrożeń szkodą w 

środowisku.

140 19.31. 29.09.2021
Ministerstwo Klimatu i 

Środowiska 
wniosek

POOŚ, Rozdz. 3.1, str. 40

Problem stanowi dostosowanie się do przyjętej hierarchii postępowania z 

odpadami, w tymi zbyt niski udział odpadów poddanych odzyskowi oraz 

osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego 

użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.  Powinno być: Problem 

stanowi dostosowanie się do przyjętej hierarchii sposobów postępowania z 

odpadami, w tymi zbyt niski udział odpadów poddanych odzyskowi oraz 

osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego 

użycia odpadów komunalnych.

prognoza oddziaływania na 

środowisko
do uwzględnienia

Tekst zostanie uszczegółowiony. We wskazanym fragmencie tekstu po 

wyrazie hierarchii  dodany zostanie wyraz sposobów.

141 19.32. 29.09.2021
Ministerstwo Klimatu i 

Środowiska 
wniosek

POOŚ, str. 42

Udział odpadów zdeponowanych na składowiskach w stosunku do ilości 

odpadów zebranych zmieszanych zmalał z 57,2% w 2013 r. do 55,8% w 2020 r., -  

Należy doprecyzować, czy poziom został wyliczony jako stosunek masy 

składowanych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do 

masy wytworzonych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. 

Ponadto należy poprawić używane pojęcia w dokumencie, zgodnie z tymi, 

używanymi w ustawach, tj. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalnych 

zamiast odpadów „zmieszanych”, bioodpady zamiast biodegradowalne.  Nie 

należy również używać pojęcia „zebranych” odpadów w kontekście podawania 

całości masy odpadów komunalnych ponieważ na masę wszystkich 

wytwarzanych odpadów składają się odpady odebrane od mieszkańców jak 

również odpady zebrane w PSZOK i punktach zbierania odpadów.

prognoza oddziaływania na 

środowisko

do częściowego 

uwzględnienia

Źródłem informacji zawartych w przywołanym tekście jest GUS (BDL). 

Zastosowanie tożsamego nazewnictwa miało na celu zachowanie 

zgodności z dostępnymi danymi ze statystyki publicznej oraz służyło 

poprawie czytelności tekstu. Informacja zostanie doprecyzowana w 

przypisie. Zmieszane odpady komunalne to odpady zebrane w ciągu roku 

bez odpadów zebranych selektywnie i wyselekcjonowanych z frakcji 

suchej. Wskaźnik odnoszący się do ilości odpadów komunalnych 

przeznaczonych do składowania w ilości odpadów komunalnych 

zmieszanych nie obejmuje ilości odpadów komunalnych zebranych 

selektywnie przeznaczonych do składowania.

142 19.33. 29.09.2021
Ministerstwo Klimatu i 

Środowiska 
wniosek

POOŚ, str. 42

Należy przeredagować fragment: „Zgodnie z Planem inwestycyjnym do Planu 

gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024, zadania 

inwestycyjne w regionie koncentrować się będą na budowie, rozbudowie lub 

modernizacji: PSZOK-ów (wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą), 

sortowni, instalacji doczyszczania odpadów z selektywnej zbiórki, kompostowni, 

instalacji do fermentacji i przewarzania odpadów zielonych i bioodpadów, 

instalacji do recyklingu, instalacji termicznego unieszkodliwiania oraz instalacji do 

przetwarzania odpadów wielkogabarytowych.” Odpady zielone są częścią 

bioodpadów. 

prognoza oddziaływania na 

środowisko
do uwzględnienia Zapis zostanie przeredagowany zgodnie ze wskazaniem wnioskodawcy.

143 19.34. 29.09.2021
Ministerstwo Klimatu i 

Środowiska 
wniosek

POOŚ,str. 47

W zakresie ochrony powierzchni ziemi…

Punkt „niskie tempo rekultywacji terenów poeksploatacyjnych oraz rewitalizacji 

obszarów zdegradowanych i zdewastowanych,” Należy wyjaśnić czy fraza 

„rewitalizacji obszarów zdegradowanych i zdewastowanych” dotyczy rekultywacji 

gruntów zdegradowanych i zdewastowanych w rozumieniu przepisów o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych czy też rewitalizacji obszarów zdegradowanych w 

rozumieniu przepisów o rewitalizacji.

prognoza oddziaływania na 

środowisko
do uwzględnienia Zapisy zostaną doprecyzowane.
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144 19.36. 29.09.2021
Ministerstwo Klimatu i 

Środowiska 
wniosek

str. 20, Środowisko 

W tym dziale należałoby uwypuklić kwestie dot. antropopresji nie tylko na 

obszarach objętych prawnymi formami ochrony, ale także szerzej - tj. na 

terenach niezurbanizowanych, obszarach leśnych itp.

ogólne nie uwzględniono
Poziom szczegółowości zagadnień ujętych w Strategii jest odpowiedni do 

charakteru i skali dokumentu. 

145 19.38. 29.09.2021
Ministerstwo Klimatu i 

Środowiska 
wniosek

str. 31, pkt. 4.6.2., Rekomendacje

Zwrócenie szczególnej uwagi na utrzymanie i tworzenie nowych przestrzeni 

ochrony przyrody i krajobrazu, a także prowadzenie działań, które minimalizują 

utratę lub ograniczają powierzchnie lasów.

struktura funkcjonalno-

przestrzenna
nie uwzględniono

Poziom szczegółowości zagadnień ujętych w Strategii jest odpowiedni do 

charakteru i skali dokumentu. 

146 19.39. 29.09.2021
Ministerstwo Klimatu i 

Środowiska 
wniosek

str. 53, tabela 5, Obszar: Środowisko i Energetyka, 

12.4 Zwiększanie retencji wodnej poprzez wykonywanie zadań związanych z 

„małą retencją”, w tym z wykorzystaniem wód opadowych i roztopowych - należy 

zwrócić uwagę, że w naszym obszarze geograficznym jedną z największych 

zdolności i pojemności retencjonowania wody posiadają tereny leśne.

cele/kierunki działań/działania nie uwzględniono
Poziom szczegółowości zagadnień ujętych w Strategii jest odpowiedni do 

charakteru i skali dokumentu. 

147 19.40. 29.09.2021
Ministerstwo Klimatu i 

Środowiska 
wniosek

str. 56, 2 akapit

Na obszarach chronionych należy postępować zgodnie z planami ochrony, 

planami zadań ochronnych oraz tworzyć nowe dla obszarów, które ich nie 

posiadają, a także zwiększać obszary z programami rolno

– środowiskowo – klimatycznymi.

cele/kierunki działań/działania nie uwzględniono
Poziom szczegółowości zagadnień ujętych w Strategii jest odpowiedni do 

charakteru i skali dokumentu. 

148 19.41. 29.09.2021
Ministerstwo Klimatu i 

Środowiska 
wniosek

str. 78, Tabela 13

Pominięto Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Warszawie, Łodzi, 

Olsztynie, Radomiu. 

ogólne nie uwzględniono

Tabela 13 zawiera wykaz jednostek samorządu województwa 

odpowiedzialnych za przygotowanie, wdrażanie i monitorowanie 

Strategii .

149 25.13. 04.10.2021
PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. Centrala
wniosek

Podrozdział 7.1. Tabela 4 ,Str. 60

Podrozdział 7.3. Tabela 6, Str. 75

Należy zweryfikować stopień oddziaływania wskazany w wymienionych tabelach 

dla proponowanych działań:

- „7.1. Rozbudowa i modernizacja transportu kolejowego, w szczególności 

poprzez inwestycje w linie poprawiające dostępność ośrodków subregionalnych”;

- „Rozwój systemu komunikacyjnego, w tym układu kolejowego, dróg 

ekspresowych i dwujezdniowych”;

- „Dążenie do lepszego skomunikowania obszaru, w tym m.in. z Warszawą, 

przez rozwój infrastruktury kolejowej i zwiększenie liczby połączeń kolejowych”;

- „Rozwój transportu kolejowego z wykorzystaniem nowych i zmodernizowanych 

linii kolejowych oraz uzupełnienie sieci przystanków w celu utworzenia atrakcyjnej 

oferty przewozowej”;

- „Rozwój strefy okołolotniskowej lotniska Warszawa-Modlin, w tym 

bezpośredniego połączenia kolejowego z lotniskiem”.

Dla wybranych komponentów środowiska: „Obszary chronione, w tym Natura 

2000, Różnorodność biologiczna, Zwierzęta, Rośliny, Powierzchnia ziemi 

Krajobraz, Zasoby naturalne” proponujemy oznaczenie stopnia oddziaływania 

jako: „mało istotny”. 

prognoza oddziaływania na 

środowisko
nie uwzględniono

Przywołane przez wnioskodawcę działania mają dość duży poziom 

ogólności, jednak poprzez określenia: rozbudowa, rozwój transportu 

kolejowego z wykorzystaniem nowych linii kolejowych, rozwój systemu 

komunikacyjnego sugerują wprowadzenie również nowej infrastruktury 

transportowej, kolejowej, ale także drogowej, fragmentującej przestrzeń, 

przekształcającej krajobraz, stanowiącej nowe źródło emisji 

zanieczyszczeń. Autorzy dostrzegają mniejszy stopnień niekorzystnych 

oddziaływań transportu kolejowego w stosunku do oddziaływań 

transportu drogowego, czemu dali wyraz w ocenie potencjalnego 

oddziaływania na środowisko planowanych działań.

150 26.3. 04.10.2021

Artur Jaroszewski

Przewodniczący Rady 

Miasta Płocka

wniosek

Rozdział 7, str. 65, akapit drugi, wiersz piąty

Po słowach „emisji  zanieczyszczeń” proponuję wpisać słowa „przemysłowych 

oraz”.

cele/kierunki działań/działania nie uwzględniono

Poziom szczegółowości zagadnień ujętych w Strategii  jest odpowiedni do 

charakteru i skali dokumentu. Wskazany akapit dotyczy zanieczyszczeń 

komunikacyjnych.
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151 28.2. 03.11.2021 Minister Zdrowia wniosek

Sugeruję dodanie wskaźnika do Tabeli 10. Wskaźniki – ŚRODOWISKO I 

ENERGETYKA pt. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza dla Pyłu PM10, 

NO2 i BaP”, w Mg/rok jako jednostka miary i roku 2018 jako bazowego. Urząd 

Marszałkowski posiada te dane z Programu Ochrony Powietrza dla stref w 

województwie mazowieckim. Jednocześnie warto podkreślić, że transformacja 

energetyczna związana z wymianą urządzeń grzewczych bazujących na węglu 

lub drewnie opałowym na niskoemisyjne spowoduje redukcję corocznej liczby 

zgonów o 1936 w całym województwie – jak wynika z analizy skutków 

zdrowotnych dla Województwa Mazowieckiego w kontekście prac nad nowymi 

zapisami uchwały antysmogowej.

wskaźniki/monitoring nie uwzględniono

Cele strategiczne, jak również ich uszczegółowienie przez kierunki 

działań i działania, odpowiadają zdiagnozowanym wyzwaniom rozwoju 

województwa. Celom przypisano wskaźniki pozwalające na ich 

monitorowanie w kolejnych latach. Do każdego wskaźnika została 

przypisana wartość bazowa oraz docelowa (na 2030 r.). Na potrzeby 

Strategii preferowanym źródłem danych w tym zakresie jest statystyka 

publiczna (GUS BDL). Problem zanieczyszczenia powietrza 

zobrazowany został poprzez wykorzystanie wskaźnika Emisja dwutlenku 

węgla z zakładów szczególnie uciążliwych /gazowych. W odniesieniu do 

zaproponowanego wskaźnika brak jest kompletnych danych w Programie 

Ochrony Powietrza dla stref w województwie mazowieckim (wskazanym 

we wniosku). Dokument ten nie odnosi się również do docelowej wartości 

wskaźnika w 2030 r. (termin realizacji Programu - 31.12.2026 r.).

152 33.12. 07.10.2021

Maciej Pałygiewicz, 

Dyrektor Centrum 

Promocji i Rozwoju

Wyższa Szkoła 

Menedżerska w 

Warszawie

wniosek

3.6. Środowisko i energetyka Środowisko, str. 22

Jakość powietrza w regionie jest niedostateczna. Przekroczenia dopuszczalnych 

poziomów: pyłu PM10, PM2,5 i benzo(a)pirenu występują na obszarze całej 

strefy mazowieckiej, a dwutlenku azotu – w aglomeracji warszawskiej. 

Propozycja opracowania Karty zieleni miejskiej w Warszawie i w pozostałych 

miastach Mazowsza. Karta formułuje cele, zadania i środki niezbędne do 

ochrony, wzmocnienia i dalszego rozwoju miejskich terenów zielonych w 

rozrastającej się aglomeracji i samej Warszawie. Karta zawierać powinna 

minimum 9 wytycznych w ramach trzech sekcji: Sekcja I - Bezpieczne miejskie 

tereny zielone i potencjał wykorzystania, Zabezpieczyć i połączyć w sieć 

podstawowe ramy zieleni miejskiej, Rozwijać nowe zielone i naturalne 

przestrzenie, Wykorzystywać potencjał szarej infrastruktury. Sekcja II - 

Uwzględnij zmienione wymagania, Promuj uznanie i wzajemną uwagę, Zwiększ 

projekt i jakość użytkowania, Zintegrowane planowanie zieleni miejskiej. Sekcja III 

- Wspólne zapewnienie jakości i opieki, Utrzymuj i podnoś wartość zieleni 

miejskiej, Urozmaicaj zieleń prywatną, Rozwijaj i stosuj instrumenty współpracy 

środowiskowej.

diagnoza - wnioski, wyzwania nie uwzględniono
Poziom szczegółowości zagadnień ujętych w Strategii jest odpowiedni do 

charakteru i skali dokumentu. 

153 33.13. 07.10.2021

Maciej Pałygiewicz, 

Dyrektor Centrum 

Promocji i Rozwoju

Wyższa Szkoła 

Menedżerska w 

Warszawie

wniosek
3.6. Środowisko i energetyka, Środowisko, str. 22 

Propozycja: Stworzenie systemu zarządzania obszarami parków i skwerów.
diagnoza - wnioski, wyzwania nie uwzględniono

Poziom szczegółowości zagadnień ujętych w Strategii jest odpowiedni do 

charakteru i skali dokumentu. 

154 33.14. 07.10.2021

Maciej Pałygiewicz, 

Dyrektor Centrum 

Promocji i Rozwoju

Wyższa Szkoła 

Menedżerska w 

Warszawie

wniosek

3.6. Środowisko i energetyka Środowisko, str. 22 

Inicjatywy społeczne - Park biegaczy. Zarządzających parkami wspierają 

społeczni biegacze parków, których „praca” na miejscu jest centralnym 

elementem całego zadania.

diagnoza - wnioski, wyzwania nie uwzględniono
Poziom szczegółowości zagadnień ujętych w Strategii jest odpowiedni do 

charakteru i skali dokumentu. 

155 33.15. 07.10.2021

Maciej Pałygiewicz, 

Dyrektor Centrum 

Promocji i Rozwoju

Wyższa Szkoła 

Menedżerska w 

Warszawie

wniosek

3.6. Środowisko i energetyka Środowisko, str. 22. 

Kolejna inicjatywą, jaką należy rozważyć jest opracowanie Strategii zapylaczy i 

rozpocząć w miarę szybko jej realizację.

diagnoza - wnioski, wyzwania nie uwzględniono
Poziom szczegółowości zagadnień ujętych w Strategii jest odpowiedni do 

charakteru i skali dokumentu. 
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156 33.16. 07.10.2021

Maciej Pałygiewicz, 

Dyrektor Centrum 

Promocji i Rozwoju

Wyższa Szkoła 

Menedżerska w 

Warszawie

wniosek

3.6. Środowisko i energetyka Środowisko, str. 22

Wprowadzenie Programu krajobrazowego, w tym programu ochrony gatunkowej, 

składającego się z czterech tematycznych planów programowych. Związek 

Programu krajobrazowego, w tym programu ochrony gatunkowej z planami 

zagospodarowania przestrzennego, równowaga przyrodnicza / ochrona 

środowiska, ochrony biotopów i gatunków i rekreacji i wykorzystania otwartych 

przestrzeni. Plan programu równowaga przyrodnicza / ochrona środowiska: 

Naturalna równowaga obejmuje glebę, wodę, powietrze i klimat, jako podstawę 

życia roślin, zwierząt i ludzi. Plan programu ochrony biotopów i gatunków: Wysiłki 

na rzecz ochrony biotopów i gatunków opłaca się: szacuje się, że aglomeracja 

Warszawska jest domem dla ponad 25 000 gatunków, co czyni ją jednym z 

najbardziej bioróżnorodnych aglomeracji w Europie. Plan programu 

krajobrazowego: Termin krajobraz odnosi się do całego wyglądu obszaru, który 

może być postrzegany przez człowieka. Jest to wynik czynników przyrodniczych i 

kulturowych – na przykład rzeźba terenu wykorzystywana przez ludzi jest często 

kształtująca krajobraz. Plan programu rekreacji i wykorzystania otwartych 

przestrzeni: Badania i analizy rynku nieruchomości pokazują, że możliwość 

wypoczynku na świeżym powietrzu w pobliżu mieszkania jest bardzo ważna dla 

wielu mazowszan przy wyborze miejsca zamieszkania.

diagnoza - wnioski, wyzwania nie uwzględniono
Poziom szczegółowości zagadnień ujętych w Strategii jest odpowiedni do 

charakteru i skali dokumentu. 

157 33.17. 07.10.2021

Maciej Pałygiewicz, 

Dyrektor Centrum 

Promocji i Rozwoju

Wyższa Szkoła 

Menedżerska w 

Warszawie

wniosek
3.6. Środowisko i energetyka Środowisko, str. 22.

Propozycja stworzenia- Koncepcji odszkodowań w całym mieście
diagnoza - wnioski, wyzwania nie uwzględniono

Poziom szczegółowości zagadnień ujętych w Strategii jest odpowiedni do 

charakteru i skali dokumentu. 

158 33.18. 07.10.2021

Maciej Pałygiewicz, 

Dyrektor Centrum 

Promocji i Rozwoju

Wyższa Szkoła 

Menedżerska w 

Warszawie

wniosek

3.6. Środowisko i energetyka Środowisko, str. 22 

Propozycja przekształcenia istniejących terenów zielonych i lasów oraz 

wzmocnienie struktur sprzyjających klimatowi na terenach zanieczyszczonych. 

Zmiana z obszaru priorytetowego na obszar zapobiegawczy jest zatem 

szczególnie zauważalna w klimacie: obecnie nacisk kładzie się na poprawę 

szczególnie wrażliwych, zanieczyszczonych bioklimatycznie obszarów miejskich i 

podmiejskich. Należy wyznaczyć i osiągnąć trzy cele dla klimatu: Odciążenie 

bioklimatycznych obszarów miejskich, Konserwacja kanałów i odpływów zimnego 

powietrza, Przekształcenie lasów sosnowych w prawie naturalne, efektywne 

klimatycznie lasy mieszane.

diagnoza - wnioski, wyzwania nie uwzględniono
Poziom szczegółowości zagadnień ujętych w Strategii jest odpowiedni do 

charakteru i skali dokumentu. 

159 33.19. 07.10.2021

Maciej Pałygiewicz, 

Dyrektor Centrum 

Promocji i Rozwoju

Wyższa Szkoła 

Menedżerska w 

Warszawie

wniosek

3.6. Środowisko i energetyka Środowisko, str. 22

W obszarze przekształcenia istniejących terenów zielonych i lasów oraz 

wzmocnienia struktur sprzyjających klimatowi jest propozycja tworzenia tzw. 

„żyjących ścian” – ogrodów wertykalnych.

diagnoza - wnioski, wyzwania nie uwzględniono
Poziom szczegółowości zagadnień ujętych w Strategii jest odpowiedni do 

charakteru i skali dokumentu. 
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160 35.1. 07.10.2021

Regionalna Dyrekcja 

Lasów Państwowych w 

Warszawie

wniosek

W tabeli 5 Projektu - Kierunki działań i działania – zielone, niskoemisyjne 

Mazowsze - wymienia się szereg działań, mających na celu poprawę stanu 

środowiska poprzez racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody, takich jak:

• Ochrona obszarów cennych przyrodniczo (w tym objętych ochroną prawną) i 

przeciwdziałanie ich fragmentacji,

• Ochrona zwartych kompleksów gleb wysokiej klasy,

• Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi,

• Ochrona i kształtowanie krajobrazu,

• Ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza i ograniczenie hałasu,

• Zwiększanie lesistości regionu,

• Kształtowanie świadomości ekologicznej,

• Racjonalne gospodarowanie przestrzenią z poszanowaniem potrzeb ochrony 

środowiska.

Z dalszej części dokumentu wynika jednak, że są to sformułowania o charakterze 

życzeniowym, brak jest bowiem bezpośredniego przełożenia pomysłów na 

możliwości realizacji, których to raport nie opisuje. W wyjaśnieniu do ww. tabeli 

wspomniane jest wyłącznie, że istotną rolę w ochronie środowiska odgrywać 

będzie racjonalne planowanie i korzystanie z przestrzeni. Mowa jest tu o 

ograniczeniu przeznaczania gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i 

nieleśne, jednak główny nacisk kładziony jest na grunty rolne, a przecież 

wyłączenia z produkcji leśnej pod zabudowę mieszkaniową są również istotnym 

elementem i zmniejszają w znaczącym stopniu lesistość regionu. Wskazanym 

jest położenie w dokumencie większego nacisku na ochronę gruntów leśnych.

cele/kierunki działań/działania nie uwzględniono
Poziom szczegółowości zagadnień ujętych w Strategii jest odpowiedni do 

charakteru i skali dokumentu. 

161 35.2. 07.10.2021

Regionalna Dyrekcja 

Lasów Państwowych w 

Warszawie

wniosek

Tabela 5 Projektu - Kierunki działań i działania – zielone, niskoemisyjne 

Mazowsze oraz uszczegółowienia kierunków działań. 

Brakuje informacji, w jaki sposób planowane jest zwiększenie lesistości regionu i 

jaki wpływ Projekt miałby mieć na ochronę obszarów cennych przyrodniczo, które 

są już chronione z mocy prawa z uwagi na zwiększenie lesistości. 

cele/kierunki działań/działania nie uwzględniono
Poziom szczegółowości zagadnień ujętych w Strategii jest odpowiedni do 

charakteru i skali dokumentu. 

162 37.7 07.10.2021 Urząd m.st. Warszawa wniosek

s. 41-42

5. Scenariusze Rozwoju Województwa Mazowieckiego 

Należy usunąć/wyjaśnić nieścisłości w podejściu do scenariuszy rozwoju 

pomiędzy SRWM a Prognozą Oddziaływania na Środowisko SRWM, która 

powinna być na niej oparta. 

W tej chwili zapisy samej Strategii wydają się „wtórne” względem Prognozy 

Oddziaływania na Środowisko.

prognoza oddziaływania na 

środowisko
do uwzględnienia

W Prognozie oddziaływania na środowisko do Strategii rozwoju 

województwa mazowieckiego 2030+  (pkt. 9) mocniej zaakcentowane 

zostanie podejście do określonych w Strategii  scenariuszy rozwoju.

163 37.29 07.10.2021 Urząd m.st. Warszawa wniosek

s. 20-24, 3. Diagnoza – wnioski, wyzwania

3.6. Środowisko i energetyka

Należy uzupełnić informację o zadrzewieniach i pomnikach przyrody.

diagnoza - wnioski, wyzwania nie uwzględniono

Wniosek nie odpowiada charakterowi i skali Strategii. Strategia ma 

określać główne elementy wpływające na rozwój regionu, a nie ich 

szczegółową charakterystykę. Informację o zadrzewieniach i pomnikach 

przyrody zawiera Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej 

województwa mazowieckiego do Strategii rozwoju województwa 

mazowieckiego 2030+ Innowacyjne Mazowsze  (rozdział 6.1 Zasoby i 

ochrona środowiska przyrodniczego, str. 68 i 69).

164 37.30 07.10.2021 Urząd m.st. Warszawa wniosek

s. 20, 3. Diagnoza – wnioski, wyzwania

3.6. Środowisko i energetyka 

Należy uzupełnić diagnozę dodając po fragmencie: „Sytuacje konfliktowe 

występują niejednokrotnie w sąsiedztwie terenów zurbanizowanych, gdzie presja 

na tereny rekreacyjno-wypoczynkowe jest silna, a reżim ochrony wysoki (rejon 

Puszczy Kampinoskiej, Puszczy Kozienickiej).” Dodać tekst:

„Sytuacje konfliktowe występują również w miejscach przecinania się korytarzy i 

powiązań przyrodniczych z obiektami liniowymi tj. drogami, kolejami itp.”

diagnoza - wnioski, wyzwania nie uwzględniono

Wniosek nie odpowiada charakterowi i skali Strategii. Strategia ma 

określać główne elementy wpływające na rozwój regionu, a nie ich 

szczegółową charakterystykę. 
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165 37.32 07.10.2021 Urząd m.st. Warszawa wniosek

s. 22, 3. Diagnoza – wnioski, wyzwania

3.6. Środowisko i energetyka

Proponujemy przeformułować fragment: „W regionie Warszawskim stołecznym 

największe predyspozycje do pełnienia funkcji przyrodniczych mają tereny o 

potencjale do kształtowania zielonego pierścienia Warszawy oraz tereny 

poprawiające jego spójność.” w następujący sposób:

„Największe predyspozycje do pełnienia funkcji przyrodniczych mają tereny 

zielonego pierścienia wokół miasta wraz z terenami poprawiającymi jego 

spójność oraz błękitno-zielona infrastruktura na terenie miasta”. 

diagnoza - wnioski, wyzwania nie uwzględniono

Przywołany fragment tekstu odnosi się do wniosków z analiz ujętych w 

Opracowaniu ekofizjograficznym do Planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa mazowieckiego – tom 2, Opracowanie 

ekofizjograficzne dla miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka 

wojewódzkiego Warszawy , Mazowsze. Analizy i Studia, Zeszyt 

2(52)2018, Ciechanów-Warszawa (zgodnie z przypisem 29). Na jego 

potrzeby wyznaczone zostały tereny o potencjale do kształtowania 

zielonego pierścienia Warszawy oraz tereny poprawiające jego spójność.

166 37.33 07.10.2021 Urząd m.st. Warszawa wniosek

s. 21, 3. Diagnoza – wnioski, wyzwania

3.6. Środowisko i energetyka 

Stwierdzenie: „Niska efektywność procesu przetwarzania zmieszanych odpadów 

komunalnych wpływa na niewielką ilość wysortowywanych surowców wtórnych 

(…)” jest nietrafne.

diagnoza - wnioski, wyzwania nie uwzględniono

 Przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych, oprócz 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania, odbywa się także w 

sortowniach, gdzie odzyskuje się surowce wtórne, które kierowane są do 

recyklingu i przygotowywane do ponownego użycia. Poziom efektywności 

zachodzących procesów ma wpływ na powstający produkt końcowy. 

Zdanie jest zasadne.

167 37.45 07.10.2021 Urząd m.st. Warszawa wniosek

s. 44, 6. Cele rozwojowe województwa mazowieckiego

Ryc. 9. Struktura celów rozwojowych

Opis celu Zielone, niskoemisyjne Mazowsze

„Poprawa stanu środowiska poprzez racjonalne gospodarowanie zasobami 

przyrody”

Proponujemy przeformułować opis celu w następujący sposób:

„Poprawa stanu środowiska poprzez racjonalne gospodarowanie zasobami 

przyrody oraz ich ochronę.”

cele/kierunki działań/działania nie uwzględniono

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(Dz.U.2021.1098) gospodarowanie zasobami i składnikami przyrody 

(Rozdział 9) odbywa się m.in. poprzez ich ochronę.

168 37.52 07.10.2021 Urząd m.st. Warszawa wniosek

s. 53, 7. Kierunki działań i działania rozwojowe do 2030 roku

Tabela 5. Kierunki działań i działania – zielone, niskoemisyjne Mazowsze

Kierunek działań 10. Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz 

zachowanie wysokich walorów środowiska

Dodać działanie 10.9. dot. zwiększania powierzchni zadrzewień .

cele/kierunki działań/działania nie uwzględniono

Zadrzewienia stanowią jeden z komponentów krajobrazu, tak więc 

wszelkie działania związane ze zwiększeniem ich powierzchni wpisują się 

w działanie 10.4 Ochrona i kształtowanie krajobrazu oraz 12.2. 

Zwiększanie powierzchni terenów zieleni, w szczególności 

ogólnodostępnych, na obszarach zurbanizowanych.

169 37.53 07.10.2021 Urząd m.st. Warszawa wniosek

s. 53, 7. Kierunki działań i działania rozwojowe do 2030 roku

Kierunek działań 12

„Przeciwdziałanie zagrożeniom naturalnym i adaptacja do zmian klimatu” 

powinien zostać uznany za kierunek priorytetowy.

cele/kierunki działań/działania do uwzględnienia
Kierunek działań 12. Przeciwdziałanie zagrożeniom naturalnym i 

adaptacja do zmian klimatu zostanie uznany za kierunek priorytetowy.

170 37.54 07.10.2021 Urząd m.st. Warszawa wniosek

s. 53, 7. Kierunki działań i działania rozwojowe do 2030 roku

Zmienić działanie 10.5. „Ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza, 

ograniczenie hałasu” na „Ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza, 

ograniczenie hałasu i odorowości”

cele/kierunki działań/działania
do częściowego 

uwzględnienia

Substancje odorowe (zapachowe) zalicza się do zanieczyszczeń 

powietrza. Występują one praktycznie we wszystkich rodzajach 

działalności gospodarczej, jak również związane są z powszechnym lub 

zwykłym korzystaniem ze środowiska. Problem odorowości, w 

przeciwieństwie do uciążliwości hałasowych, nie ma regulacji prawnych 

określających jego normy, czy też narzędzia lub instrumenty do pomiaru 

poziomu „natężenia” tego zjawiska. Działanie 10.5 nie zostanie 

zmienione. Problematyka odorowości zostanie umieszczona w 

uszczegółowieniu tego działania.

171 37.61 07.10.2021 Urząd m.st. Warszawa wniosek

s.64-65, 8. Obszary strategicznej interwencji 

8.1.1. MOF Warszawy – istniejący biegun wzrostu

s. 70-71, 8.2.7. Warszawski obszar strategicznej interwencji

8.2.8. Warszawsko-wschodni obszar strategicznej interwencji 8.2.9. Warszawsko-

zachodni obszar strategicznej interwencji

Przewidziana dla OSI warszawsko-zachodniego „dbałość o cenne zasoby 

środowiska naturalnego oraz ochronę zasobów przyrodniczych i terenów rolnych 

przed presją antropogeniczną” powinna dotyczyć całego RWS. 

OSI nie uwzględniono

Obszary strategicznej interwencji zostały wskazane na poziomie NUTS 3. 

Dla każdego z OSI przeprowadzono analizę sytuacji społeczno-

gospodarczej i przestrzennej, na podstawie której zdiagnozowano 

potencjały i potrzeby. Zakres działań skierowanych do poszczególnych 

OSI uwzględnia uwarunkowania społeczno-gospodarcze i przestrzenne 

charakterystyczne dla każdego z nich. Brak wskazania kwestii dbałości o 

zasoby środowiska i ich ochrony w OSI warszawskim i warszawskim 

wschodnim nie wyklucza możliwości realizacji działań w tym zakresie. 

Działanie ujęte jest w ramach obszaru Środowisko i energetyka.
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172 37.70 07.10.2021 Urząd m.st. Warszawa wniosek

s. 64-65, 8. Obszary strategicznej interwencji 

8.1.1. MOF Warszawy – istniejący biegun wzrostu

s. 70-71, 8.2.7. Warszawski obszar strategicznej interwencji

8.2.8. Warszawsko-wschodni obszar strategicznej interwencji 8.2.9. Warszawsko-

zachodni obszar strategicznej interwencji

Wskazane w OSI warszawsko-zachodnim działania „modernizacja systemu 

gospodarki odpadami” oraz „zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych” 

powinny dotyczyć całego RWS. 

OSI nie uwzględniono

Obszary strategicznej interwencji zostały wskazane na poziomie NUTS 3. 

Dla każdego z nich przeprowadzono analizę sytuacji społeczno-

gospodarczej i przestrzennej, na podstawie której zdiagnozowano 

potencjały i potrzeby. Zakres działań skierowanych do poszczególnych 

OSI uwzględnia uwarunkowania społeczno-gospodarcze i przestrzenne 

charakterystyczne dla każdego z nich. Brak wskazania kwestii 

związanych z gospodarką odpadami i OZE w OSI warszawskim 

wschodnim i Warszawie nie wyklucza możliwości realizacji działań w tym 

zakresie. Działanie ujęte jest w ramach obszaru Środowisko i energetyka.

173 37.73 07.10.2021 Urząd m.st. Warszawa informacja

s. 40 - Formułowanie stwierdzenia, że „Niska efektywność procesu przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych wpływa na niewielką ilość 

wysortowywanych surowców wtórnych…” jest nietrafne.

struktura funkcjonalno-

przestrzenna
nie uwzględniono

Przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych, oprócz 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania, odbywa się także w 

sortowniach, gdzie odzyskuje się surowce wtórne, które kierowane są do 

recyklingu i przygotowywane do ponownego użycia. Poziom efektywności 

zachodzących procesów ma wpływ na powstający produkt końcowy. 

Zdanie jest zasadne.

174 37.74. 07.10.2021 Urząd m.st. Warszawa wniosek

s. 29

Fragment: „Miastem najbardziej zagrożonym hałasem, zarówno pod względem 

liczby ludności narażonej na jego oddziaływanie, jak i wielkości powierzchni 

objętej ponadnormatywnym poziomem dźwięku, jest Warszawa, w której 

kumulują się wszystkie rodzaje hałasu.”

W związku z przywołaniem Warszawy proponujemy dodać fragment: „W 

Warszawie prowadzona jest długofalowa polityka walki z hałasem. W jej ramach 

tworzone są, w cyklu 5-letnim, mapy akustyczne, a także programy ochrony 

środowiska przed hałasem. Warszawa posiada Mapę akustyczną m.st. 

Warszawy, wykonaną w 2017 r. (http://mapaakustyczna.um.warszawa.pl/) oraz 

Program ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy, przyjęty w 

2018 r.).

cele/kierunki działań/działania do uwzględnienia
Informacja zostanie ujęta w tekście Prognozy oddziaływania na 

środowisko do Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+.

175 38.3. 08.10.2021

Marek Artur Koniarczyk 

radny Rady Miejskiej w 

Szydłowcu i członek 

Mazowieckiej Rady 

Działalności Pożytku 

Publicznego

wniosek

Obszar Środowisko i energetyka - dopisanie następującej treści:

pkt 13.6 Rozwój infrastruktury z poszanowaniem środowiska przyrodniczego 

Mazowsza.

diagnoza - dokument nie uwzględniono

Proponowane, ogólnie sformułowane działanie, bez doprecyzowania 

jakiej infrastruktury dotyczy (społecznej, transportowej, technicznej,…) 

mieści się w zapisach działania 10.8. Racjonalne gospodarowanie 

przestrzenią z poszanowaniem potrzeb ochrony środowiska, określonego 

w obszarze Środowisko i energetyka.

176 39.2. 08.10.2021 Instytut Kolejnictwa wniosek

Str. 21/22 - Rozbieżności w danych – należy sprawdzić dane.

Na str. 21 jest zdanie: 

Mimo licznych działań w zakresie rozbudowy infrastruktury kanalizacyjnej, z 

oczyszczalni ścieków w 2019 r. korzystało 73,5% ludności Mazowsza (w kraju 

74,5%), co wydaje się być w sprzeczności ze zdaniem ze str. 22 gdzie jest: 

„Sukcesywnie zwiększa się w województwie odsetek ludności korzystającej z 

kanalizacji sieciowej. Udział ten w latach 2013-2019 r. wzrósł o 5,1 p.p., do 

69,8% (w Polsce – o 6,1 p.p., do 71,2%). 

diagnoza - wnioski, wyzwania nie uwzględniono

Wątpliwości wnioskodawcy są nieuzasadnione i wynikają z mylnego 

rozumienia pojęć. Dane, o których mowa na str. 21 i 22 są prawidłowe i 

dotyczą dwóch odrębnych zagadnień (tj. korzystających z oczyszczalni 

ścieków oraz korzystających z kanalizacji sieciowej).

177 46.13. 08.10.2021
Andrzej Nowakowski 

Prezydent Miasta Płocka
wniosek

Obszar Środowisko i energetyka - str. 53 - w Kierunku działań 11 proponuję 

rozszerzyć tytuł „Proekologiczna transformacja energetyki i przemysłu”. W 

kolumnie Działania dodać ppkt. „11.6. Stosowanie nowych technologii 

zmniejszających emisje przemysłowe”.

cele/kierunki działań/działania nie uwzględniono
Problematyka przemysłu uwzględniona została w obszarze tematycznym 

Gospodarka.

178 46.14. 08.10.2021
Andrzej Nowakowski 

Prezydent Miasta Płocka
wniosek

Obszar Środowisko i energetyka - str. 55 - w akapicie drugim w wierszu piątym 

po słowach „emisji zanieczyszczeń” proponuję wpisać słowa „przemysłowych 

oraz”.

cele/kierunki działań/działania nie uwzględniono

Wskazany przez wnioskodawcę fragment tekstu dotyczy ograniczenia 

emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych, zgodnie z postanowieniami 

programu ochrony powietrza oraz programów ochrony przed hałasem, 

sporządzonych na podstawie map akustycznych. 
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179 53.1. 10.10.2021 Inicjatywa Fala Renowacji wniosek

3.6 Środowisko i energetyka, Środowisko, Str. 21 4. kropka

Jakość powietrza w regionie jest niedostateczna. Przekroczenia dopuszczalnych 

poziomów: pyłu PM10, PM2,5 i benzo(a)pirenu występują na obszarze całej 

strefy mazowieckiej, a dwutlenku azotu –w aglomeracji warszawskiej.

W tej części wskazane byłyby zapisy o kompleksowym podejściu do modernizacji 

energetycznej budynków. Dla efektu końcowego, czyli czystego powietrza, 

osiągniętego bez wzrostu kosztów ogrzewania w poszczególnych 

gospodarstwach domowych istotne ma znaczenie całość wykonanych prac i 

przeprowadzenie ich w określonej kolejności. Podstawą jest ograniczenie zużycia 

energii poprzez eliminację strat energii oraz efektywną jej dystrybucję wewnątrz 

budynku dopiero potem dostosowanie źródeł energii o odpowiednich 

parametrach.

Zamiast: „Konieczne jest kontynuowanie podjętych działań, w tym: dalsze 

wdrażanie uchwały antysmogowej oraz programów ochrony powietrza, 

zastępowanie surowców konwencjonalnych ekologicznymi nośnikami energii, 

modernizacja i wymiana kotłów grzewczych, jak też termomodernizacja 

obiektów.” rekomendujemy zapis:  „Konieczne jest wprowadzenie w życie 

kompleksowego podejścia do modernizacji energetycznej budynków i ujęcie tego 

podejścia w programach ochrony powietrza: podstawą działania i dofinansowania 

jest ograniczenie zużycia energii w budynkach oraz właściwa kolejność 

wykonywania działań – kocioł powinien być wymieniany jednocześnie z 

inwestycją w poprawę charakterystyki energetycznej budynku lub po 

przeprowadzeniu takiej inwestycji.”

diagnoza - wnioski, wyzwania nie uwzględniono

Wniosek nie odpowiada charakterowi i skali Strategii . Strategia  ma 

określać główne elementy wpływające na rozwój regionu, a nie ich 

szczegółową charakterystykę. Zapisy dotyczące kompleksowej 

modernizacji budynków zawarte są w części kierunkowej Strategii 

(działanie 14.3.).

180 53.2. 10.10.2021 Inicjatywa Fala Renowacji wniosek

5. Scenariusze rozwoju województwa mazowieckiego

Str. 43. Tabela - Scenariusze rozwoju - synteza (Część tabeli: Środowisko i 

energetyka/ZACHOWAWCZY)

To scenariusz równoważonego wzrostu wspierania spójności.

Rekomendujemy wydzielenie z inwestycji na rzecz poprawy klimatu – 

kompleksową modernizację budynków. Odzwierciedlać to będzie nową wizję 

zawartą w Zielonym Ładzie i pakiecie Fit for 55. Fala renowacji budynków ma 

ścisły związek ze zrównoważonym rozwojem. Oddziaływuje na klimat, 

gospodarkę, jakość powietrza, zdrowie i dobrostan mieszkańców.

scenariusze nie uwzględniono

Tabela 2 (str. 43) przedstawia syntezę scenariuszy w postaci ogólnych 

zapisów. Kwestie dotyczące kompleksowej modernizacji budynków 

uwzględnione zostały w działaniu 14.3. Kompleksowa 

termomodernizacja budynków  (str. 53) i jego uszczegółowieniu. 

181 53.4. 10.10.2021 Inicjatywa Fala Renowacji wniosek

8.1. OSI – bieguny wzrostu, Str. 64 

W zdaniu: „Istotnym obszarem współpracy będzie także poprawa jakości 

powietrza, w tym likwidacja źródeł niskiej emisji, tworzenie korytarzy 

regeneracyjnych miast i ograniczanie indywidualnego ruchu samochodowego w 

miastach i ich obszarach funkcjonalnych.”, sugerujemy podkreślić wagę 

modernizacji energetycznej budynków w kontekście poprawy jakości powietrza: 

„Istotnym obszarem współpracy będzie także poprawa jakości powietrza, w tym 

kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oraz likwidacja źródeł 

niskiej emisji, tworzenie korytarzy regeneracyjnych miast i ograniczanie 

indywidualnego ruchu samochodowego w miastach i ich obszarach 

funkcjonalnych.”

OSI do uwzględnienia Zapis zostanie uszczegółowiony zgodnie ze wskazaniem wnioskodawcy.

182 53.5. 10.10.2021 Inicjatywa Fala Renowacji wniosek

8.2. OSI – obszary problemowe, Str. 66-71

Proponujemy dodanie poprawy jakości powietrza poprzez kompleksową 

modernizację energetyczną budynków oraz wymianę źródeł ciepła do wszystkich 

ujętych w rozdziale obszarów.

OSI nie uwzględniono

Obszary Strategicznej Interwencji zostały wskazane na poziomie NUTS 

3. Dla każdego z nich przeprowadzono analizę sytuacji społeczno-

gospodarczej i przestrzennej, na podstawie której zdiagnozowano 

potencjały i potrzeby. Zakres działań skierowanych do poszczególnych 

OSI uwzględnia uwarunkowania społeczno-gospodarcze i przestrzenne 

charakterystyczne dla każdego z nich.

183 53.6. 10.10.2021 Inicjatywa Fala Renowacji wniosek

10. Wskaźniki realizacji celów Strategii

Str. 74 Tabela Wskaźniki – Środowisko i energetyka

Wskaźniki celu strategicznego Zielone, niskoemisyjne Mazowsze

Poprawa stanu środowiska poprzez racjonalne gospodarowanie zasobami 

przyrody. 

Rekomendujemy dopisanie do wskaźników liczbę budynków poddanych 

kompleksowej modernizacji energetycznej.

wskaźniki/monitoring nie uwzględniono
 Brak dostępnych danych nt liczby budynków poddanych kompleksowej 

modernizacji energetycznej.
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184 53.7. 10.10.2021 Inicjatywa Fala Renowacji wniosek

13. Glosariusz, Str. 81 – 86 

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków - eliminacja strat energii 

przez przegrody zewnętrzne, poprawa efektywności energetycznej systemów 

technicznych budynków (ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, ciepłej wody 

użytkowej oraz oświetlenia), w tym poprzez zastosowanie rozwiązań 

cyfrowych oraz wymianę lokalnych źródeł ciepła i energii elektrycznej na wydajne 

i nieemisyjne.  

glosariusz nie uwzględniono

Sformułowanie "kompleksowa modernizacja energetyczna budynków" nie 

jest używane w Strategii, tym samym nie ma potrzeby wyjaśniania tego 

pojęcia w rozdziale 13. Glosariusz.

185 54.2. 10.10.2021

prof. dr hab. Hanna 

Godlewska-Majkowska 

Szkoła Główna Handlowa 

w Warszawie

Pełnomocnik Rektora 

Wicedyrektor Instytutu 

Przedsiębiorstwa

Kolegium Nauk o 

Przedsiębiorstwie

wniosek

W Obszarze „Środowisko i energetyka” (s. 53): wśród działań priorytetowych jest 

(b. ogólnikowo sformułowane) 10.3. Racjonalne gospodarowanie zasobami 

wodnymi oraz 12.4 (które nie jest już priorytetowe) Zwiększanie retencji wodnej, 

w tym wód opadowych… Te dwa działania są w pewnym stopniu zbieżne, tj. 

zwiększanie retencji jest jednym ze sposobów na racjonalne gospodarowanie 

zasobami wodnymi. Nie jest zatem jasne, dlaczego działanie 12.4 nie znalazło 

się na liście priorytetowej, a przede wszystkim – skąd takie rozróżnienie, rozbicie 

na dwa działania? 

Cały obszar 12 „Przeciwdziałanie zagrożeniom naturalnym i adaptacja do zmian 

klimatu” powinien otrzymać najwyższą rangę w hierarchii planowanych działań, a 

nie jest nawet ujęty na liście priorytetowej. Zamiast tego wskazano obszar 10, z 

dość miałkimi i ogólnikowymi (tym samym zawsze „słusznymi”) działaniami jako 

priorytetowy. 

cele/kierunki działań/działania do uwzględnienia
Kierunek działań 12. Przeciwdziałanie zagrożeniom naturalnym i 

adaptacja do zmian klimatu zostanie uznany za kierunek priorytetowy.

186 54.4. 10.10.2021

prof. dr hab. Hanna 

Godlewska-Majkowska 

Szkoła Główna Handlowa 

w Warszawie

Pełnomocnik Rektora 

Wicedyrektor Instytutu 

Przedsiębiorstwa

Kolegium Nauk o 

Przedsiębiorstwie

wniosek

Obszar 13, w tym 13.1 i 13.5 związane z porządkowaniem systemów wodno-

kanalizacyjnych – powinno uwzględniać również uporządkowanie kwestii kontroli 

eksploatacji szamb i tzw. ekologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków, tj. 

egzekwowania odpowiedzialności właścicieli w/w urządzeń za ich systematyczne 

i zgodne z prawem opróżnianie/użytkowanie. Tajemnicą poliszynela[1] jest, że w 

wielu miejscach w Polsce, w tym na Mazowszu, powstają zbiorniki pozbawione 

dna (!), że nieczystości bywają wywożone na pola uprawne lub do rowów 

melioracyjnych. Zmiana powinna mieć charakter systemowy i wymaga legislacji 

na szczeblu krajowym: potrzebny jest system, w którym właściciel ma obowiązek 

zbierania dowodów (paragonów fiskalnych od przedsiębiorstwa asenizacyjnego) 

na systematyczne i legalne wywożenie nieczystości, a sankcja za ich brak 

powinna być dotkliwa i przede wszystkim egzekwowalna (nieuchronna). Zapewne 

pomogłoby to również w podejmowaniu decyzji o podłączeniu domu do sieci 

kanalizacyjnej i likwidacji szamba – aktualnie samorządy nie mają, poza opłatą 

adiacencką, skutecznych narzędzi wpływania na właścicieli już istniejących 

domów, jeżeli ci nie chcą skorzystać z nowo zbudowanej infrastruktury wodno-

ściekowej (w przypadku osób ubiegających się dopiero o pozwolenie na budowę 

można zakazać budowy szamba/przydomowej oczyszczalni, o ile jest dla danego 

terenu uchwalony MPZP i wprowadzono tam odpowiednie zapisy regulujące te 

zagadnienia). Być może monitoringiem eksploatacji takich urządzeń powinna 

zajmować się spółka Wody Polskie, a nie samorządy lokalne, obciążone już 

wieloma innymi obowiązkami.

OSI nie uwzględniono

Wniosek zbyt szczegółowy, wykracza poza charakter i zakres Strategii. 

Ogólne zapisy dotyczące problematyki przydomowych systemów 

odprowadzania ścieków na obszarach wiejskich uwzględnione zostały w 

diagnozie, w podrozdziale 6.3. str. 84. 

187 62.2. 11.10.2021

Łukasz Pietrzak

starszy specjalista 

Wydział Strategii

Departament Strategii i 

Rozwoju

Ministerstwo Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi

wniosek

Str. 36 

W tekście dokumentu pt. Projekt_ prognozy_oddziaływania_na_środowisko.pdf 

pojawia się zapis o "niewłaściwym zagospodarowaniu ubocznych produktów 

pochodzenia zwierzęcego" - w świetle obowiązujących przepisów przytoczony 

zapis wskazuje na działania polegające na ich naruszaniu (wymaga 

przeredagowania/wyjaśnienia/doprecyzowania).

prognoza oddziaływania na 

środowisko
do uwzględnienia

Wskazany przez wnioskodawcę tekst zostanie przeredagowany. Zwrot 

niewłaściwym zagospodarowaniem ubocznych produktów pochodzenia 

zwierzęcego zastąpiony zostanie zwrotem chowem lub hodowlą zwierząt 

(w szczególności przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na 

środowisko).
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188 62.3. 11.10.2021

Łukasz Pietrzak

starszy specjalista 

Wydział Strategii

Departament Strategii i 

Rozwoju

Ministerstwo Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi

wniosek

Str. 54

Pierwszy akapit – proponuje się zamianę zdania „Szczególnie ważne jest dążenie 

do utrzymania struktury miast powiązanych z terenami otwartymi, tworzenie 

zielonego pierścienia wokół Warszawy i miast subregionalnych oraz zachowanie 

obszarów żywicielskich wokół tych miast.” na „Szczególnie ważne jest dążenie do 

utrzymania struktury miast powiązanych z terenami otwartymi, tworzenie 

„zielonego pierścienia” wokół Warszawy i miast subregionalnych oraz wspieranie 

i zachowanie kierunków produkcji rolniczej oraz obszarów odpowiedzialnych za 

bezpieczeństwo żywnościowe wokół tych miast.”;

cele/kierunki działań/działania do uwzględnienia Zapis zostanie przeredagowany. 

189 62.7. 11.10.2021

Łukasz Pietrzak

starszy specjalista 

Wydział Strategii

Departament Strategii i 

Rozwoju

Ministerstwo Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi

wniosek

Str. 74 

Brak roku wartości bazowej wskaźnika „Pojemność obiektów małej retencji 

wodnej”.

współpraca do uwzględnienia
Uzupełniony zostanie rok (2019) wartości bazowej wskaźnika Pojemność 

obiektów małej retencji wodnej .

190 64.11. 11.10.2021

Przedsiębiorstwo 

Państwowe „Porty 

Lotnicze”

wniosek

rozdz. 3.1 str. 37:

Wymienione  w dokumencie obszary określające zasięg hałasu lotniczego 

skupiają się jedynie na niektórych terenach położonych na północny zachód od 

lotniska Chopina. Propozycja zmiany jest następująca: zasięg hałasu lotniczego 

obejmuje obszary m.in.: Warszawa-Włochy, Warszawa-Ursynów, Warszawa-

Bemowo, także gminy Piaseczno, Lesznowola, Ożarów Mazowiecki, 

Małachowice, Pruszków i Piastów.

prognoza oddziaływania na 

środowisko
do uwzględnienia Zapis zostanie przeredagowany zgodnie ze wskazaniem wnioskodawcy. 

191 64.12. 11.10.2021

Przedsiębiorstwo 

Państwowe „Porty 

Lotnicze”

wniosek

rozdz. 3.1 str. 37:

Przy podawaniu procentowego udziału ludności zagrożonej hałasem powyżej 60 

dB i 50 dB w porze nocnej, nie sprecyzowano, do czego się ten procent odnosi.

Według szacunkowych danych około 36% ludności (proponujemy dopisać 

jakiego terenu: Warszawy? Województwa Mazowieckiego?) zagrożone jest 

hałasem powyżej 60 dB, a w porze nocnej przy poziomie 50 dB odsetek ten jest 

jeszcze większy i wynosi około 38% ludności (proponujemy dopisać jakiego 

terenu: Warszawy? Województwa Mazowieckiego). Prośba o dopisanie, którego 

hałasu dotyczą ww. dane (czy łącznie hałasu drogowego kolejowego i 

lotniczego).

prognoza oddziaływania na 

środowisko
do uwzględnienia

Wprowadzone zostaną zapisy doprecyzujące prezentowane dane 

dotyczące ludności zagrożonej hałasem.

192 64.13. 11.10.2021

Przedsiębiorstwo 

Państwowe „Porty 

Lotnicze”

wniosek

rozdz. 3.1 str. 37:

Z tego fragmentu wynika, że system ciągłego monitorowania hałasu lotniczego 

wdrożono dopiero po ustanowieniu w 2011 r. obszaru ograniczonego 

użytkowania (OOU), co nie jest prawdą. Pierwsze punkty pomiarowe wchodzące 

w skład systemu monitorowania hałasu dla Lotniska Chopina zainstalowano na 

przełomie lat 1993/1994.

Wnioskujemy wykreślenie sformułowania „a także wdrożono system ciągłego 

monitorowania hałasu lotniczego”.

Proponujemy dodać zdanie: 

„W związku z eksploatacją Lotniska Chopina prowadzone są ciągłe pomiary 

hałasu lotniczego w środowisku przy wykorzystaniu systemu monitorowania 

hałasu”.

prognoza oddziaływania na 

środowisko
do uwzględnienia

Doprecyzowane zostaną zapisy Prognozy . Umieszczona zostanie 

informacja dotycząca prowadzonych pomiarów hałasu lotniczego w 

środowisku przy wykorzystaniu systemu monitorowania hałasu.
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193 64.14. 11.10.2021

Przedsiębiorstwo 

Państwowe „Porty 

Lotnicze”

wniosek

rozdz. 3.1 str. 37:

„Wykonanie nowego przeglądu ekologicznego pozwoli na ustalenie faktycznego 

oddziaływania akustycznego ww. lotniska na środowisko, a także określenie 

prognozowanego rozwoju ruchu lotniczego do 2027 roku.”

Przegląd został wykonany i przedłożony Marszałkowi Województwa 

Mazowieckiego w 2019 roku. Ze względu na pandemię COVID-19 nastąpiła 

zmiana w funkcjonowaniu Lotniska Chopina. Postępowanie administracyjne w 

sprawie przeglądu ekologicznego nie zostało zakończone.

Proponuje się wykreślenie fragmentu zacytowanego powyżej oraz uwzględnienie 

propozycji tekstu poniżej: 

„Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze” zrealizowało nałożony obowiązek 

wykonując i przedkładając w 2019 r. dokumentacje określaną w decyzji. 

Jednakże podczas prowadzenia postepowania administracyjnego, na skutek 

wybuchu w 2020 r. pandemii COVID19 nastąpiły istotne zmiany w 

funkcjonowaniu Lotniska Chopina. Biorąc pod uwagę znaczące zmiany 

istniejących uwarunkowań i prognoz ruchu oraz nieprzewidywalność warunków, 

jakie mogą nastąpić w związku z ograniczeniami wprowadzanymi ze względu na 

pandemię, opracowany i przedłożony w 2019 r. przegląd ekologiczny obecnie nie 

może stanowić podstawy do dokonania oceny oddziaływania akustycznego 

zarówno dla stanu rzeczywistego jak i stanu prognozowanego”.

prognoza oddziaływania na 

środowisko

do częściowego 

uwzględnienia

Wprowadzony zostanie zapis w Prognozie oddziaływania na środowisko 

(w przypisie) uszczegóławiający procedurę wykonania nowego przeglądu 

ekologicznego dla Portu Lotniczego im. F. Chopina.

194 66.12. 11.10.2021
Narodowy Instytut 

Dziedzictwa
wniosek

Prognoza oddziaływania na środowisko, Tabela 5. - Działanie 11.1, s. 65

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii określono jako nieistotne dla 

zabytków (+/-), a ma negatywny wpływ na wartości zabytkowe budynków.

Wiedza ekspercka instytutu wskazuje, że w większości przypadków jest ono 

negatywne (co nie oznacza, że działanie to nie powinno być podejmowane, 

należy jednak wyraźnie zidentyfikować takie pole konfliktu aby podejmować 

właściwe środki zaradcze).

prognoza oddziaływania na 

środowisko
nie uwzględniono

Określenie przewidywanego znaczącego oddziaływania na środowisko 

stwarza trudności i problemy metodyczne, które wynikają przede 

wszystkim z dużego stopnia ogólności formułowanych kierunków działań i 

działań. Ponadto, zarówno kierunki działań jak i działania są – w wielu 

przypadkach – odniesione do przestrzeni całego województwa lub jego 

wybranych podregionów. Przy takiej ogólności odniesień przestrzennych 

trudno precyzyjnie prognozować wpływ proponowanych działań na 

środowisko przyrodnicze, które charakteryzuje się przestrzennym 

zróżnicowaniem zasobów, walorów oraz zagrożeń. Wpływ odnawialnych 

źródeł energii na zabytki i dobra materialne określony został jako 

minimalny (+/-) , czyli nie wskazano wyłącznie pozytywnych lub 

negatywnych oddziaływań. Uwzględniono przy tym wiele możliwych 

sposobów pozyskania energii. Zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy o 

odnawialnych źródłach energii przez OZE rozumie się m.in. energię 

wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, z biogazu, biopłynów, 

hydroenergię. Nie wszystkie z tych źródeł muszą być widoczne bądź 

związane fizycznie z zabytkiem nieruchomym. Mogą być od niego 

oddalone, bądź zlokalizowane w sposób nie wpływający na wartość 

historyczną czy wizualną zabytku.

195 66.13. 11.10.2021
Narodowy Instytut 

Dziedzictwa
wniosek

Prognoza oddziaływania na środowisko, Działanie 14.4, s. 66 

Kompleksowa termomodernizacja budynków - określono jako nieistotne dla 

zabytków (+/-), a ma negatywny wpływ na wartości zabytkowe budynków.

Wiedza ekspercka instytutu wskazuje, że w większości przypadków jest ono 

negatywne (co nie oznacza, że działanie to nie powinno być podejmowane, 

należy jednak wyraźnie zidentyfikować takie pole konfliktu aby podejmować 

właściwe środki zaradcze).

prognoza oddziaływania na 

środowisko
nie uwzględniono

Przez pojęcie termomodernizacji rozumie się wiele działań (nie tylko 

okładanie ścian obwodowych izolacją). Zastosowanie innych rozwiązań 

może prowadzić do poprawy izolacyjnośći termicznej i właściwości 

użytkowych budynków przy jednoczesnym zachowaniu ich walorów 

historycznych i estetycznych. Efekt prac termomodernizacyjnych zależy 

bezpośrednio od przyjętego rozwiązania, które wynika ze specyfiki 

konkretnego obiektu. Termomodernizacja budynków zabytkowych 

przywraca często walory użytkowe tym obiektom. Dlatego też ewentualny 

negatywny wpływ na zabytkową tkankę równoważony jest przez 

umożliwienie prowadzenia działalności kulturalnej, przez co uznano 

sumarycznie wpływ jako mało istotny (+/-). 
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ochrona zdrowia i pomoc społeczna

196 13.1. 20.09.2021
Mazowiecka Uczelnia 

Publiczna w Płocku
informacja  nie wnosi uwag ogólne do uwzględnienia Przyjęto jako informację.

197 18.1. 29.09.2021

Ministerstwo Rodziny i 

Polityki Społecznej 

Departament Polityki 

Rodzinnej

wniosek

Projekt Strategii, s. 58, akapit 3

Jest: rozwój różnych form wsparcia i pomocy (m.in. (…), asysty rodzinnego

Powinno być:

rozwój różnych form wsparcia i pomocy (m.in. (…), asystenta rodziny.

cele/kierunki działań/działania do uwzględnienia Wnioskowany zapis zostanie przeredagowany.

198 18.2. 29.09.2021

Ministerstwo Rodziny i 

Polityki Społecznej 

Departament Polityki 

Rodzinnej

wniosek
Projekt powinien uwzględniać działania w obszarze deinstytucjonalizacji pieczy 

zastępczej.
cele/kierunki działań/działania nie uwzględniono

Proces deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej jest pojęciem węższym i 

stanowi jeden z wielu obszarów procesu deinstytucjonalizacji. 

Wnioskowana informacja mieści się w zapisach działania 16.6 oraz w 

zapisach obszaru Społeczeństwo.

199 28.1. 03.11.2021 Minister Zdrowia wniosek

W strategii są przewidziane inwestycje dotyczące opieki zdrowotnej, które wydają 

się, iż nie były analizowane pod kątem mapy potrzeb zdrowotnych (MPZ), jak np. 

budowa szpitala klinicznego w Radomiu. Zgodnie z założeniem, w celu 

optymalnego wykorzystania środków publicznych, powinno się finansować z tych 

środków wyłącznie te przedsięwzięcia, które są faktycznie celowe, a wiec 

odpowiadają istniejącym i prognozowanym potrzebom zdrowotnym mieszkańców 

Polski lub danego obszaru. Zatem działania zaplanowane do realizacji w 

systemie ochrony zdrowia powinny wynikać z diagnozy oraz prognozy 

przedstawionej w MPZP. Ponadto wszelkie dokumenty strategiczne powinny być 

zgodne ze średniookresowa strategią rozwoju – Strategią na rzecz 

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

tym celu, do rozważenia poddaję przeprowadzenie, przed określeniem działań do 

realizacji w ramach przedmiotowej strategii, analizy w kontekście MPZ innych 

wiodących dokumentów strategicznych ogólnokrajowych czy sektorowych.

OSI nie uwzględniono Strategia nie przesądza o realizacji inwestycji. 

200 33.11. 07.10.2021

Maciej Pałygiewicz, 

Dyrektor Centrum 

Promocji i Rozwoju

Wyższa Szkoła 

Menedżerska w 

Warszawie

wniosek

3.5. Infrastruktura społeczna, Ochrona zdrowia, str.19

Województwo mazowieckie dysponuje znacznym potencjałem placówek ochrony 

zdrowia, skoncentrowanym głównie w stolicy - należy rozważyć możliwość 

zorganizowania specjalistycznych ośrodków lecznictwa zbiorowego, sieci szpitali 

wojewódzkich obsługujących całe województwo.

diagnoza - wnioski, wyzwania nie uwzględniono

Strategia zawiera zapisy dotyczące równoważenia dostępu do usług 

społecznych, w tym zdrowotnych na terenie całego województwa, co jest 

zgodne z intencją polityki rozwoju województwa a nie centralizację usług 

w konkretnych powiatach. 

Położnictwo i neonatologia to oddziały, które winny charakteryzować się 

wysoką dostępnością. 

201 37.31 07.10.2021 Urząd m.st. Warszawa wniosek

s. 20, 3. Diagnoza – wnioski, wyzwania 

3.5 Pomoc społeczna

Proponujemy dopisać na końcu przedostatniej kropki w 3.5. Pomoc społeczna 

zdanie:

Istnieje również potrzeba zidentyfikowania działań uwzględniających integrację 

grupy szczególnie zagrożonej wykluczeniem, którą mogą być cudzoziemcy. 

Grupa ta może w dłuższej perspektywie czasu może stanowić obciążenie dla 

systemu pomocy społecznej w województwie.

diagnoza - wnioski, wyzwania nie uwzględniono

Zagadnienia dotyczące cudzoziemców znajdują odzwierciedlenie na 

poziomie OSI.

Wnioskowane zapisy mieszczą się także w zapisach działań: 19.1 i 19.2

202 37.49 07.10.2021 Urząd m.st. Warszawa wniosek

s. 49, 7. Kierunki działań i działania rozwojowe do 2030 roku

Należy rozszerzyć działanie 8.6. „Zwiększenie dostępności przestrzeni publicznej 

dla osób o ograniczonej mobilności” na „Zwiększenie dostępności przestrzeni 

publicznej dla osób o ograniczonej mobilności i ze szczególnymi potrzebami”

cele/kierunki działań/działania nie uwzględniono

Pojęcie ograniczonej mobilności odnosi się również do osób ze 

szczególnymi potrzebami. 

Wnioskowane zapisy mieszczą się w zapisach działania 8.6.
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203 37.50 07.10.2021 Urząd m.st. Warszawa wniosek

s. 49, 7. Kierunki działań i działania rozwojowe do 2030 roku

Obszar: Dostępność

Działanie 8.6. Zwiększanie dostępności przestrzeni publicznej dla osób o 

ograniczonej mobilności

Propozycja zmiany obecnego zapisu na: „Zwiększanie dostępności przestrzeni 

publicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami” albo „Zwiększenie dostępności 

przestrzeni z uwzględnieniem różnych potrzeb użytkowników”. 

cele/kierunki działań/działania nie uwzględniono

Pojęcie ograniczonej mobilności odnosi się również do osób ze 

szczególnymi potrzebami. 

Wnioskowane zapisy mieszczą się w zapisach działania 8.6.

204 37.58 07.10.2021 Urząd m.st. Warszawa wniosek

s. 56, 7. Kierunki działań i działania rozwojowe do 2030 roku

Obszar: Społeczeństwo

Kierunek działania 19. Włączenie i integracja społeczna

Proponujemy dodać działanie: „Przeciwdziałanie dyskryminacji i wspieranie 

różnorodności społecznej”. 

cele/kierunki działań/działania nie uwzględniono

Pojęcie przeciwdziałania dyskryminacji i wspierania różnorodności  

społecznej mieści się w zapisach obszaru Społeczeństwo w zakresie 

włączenia i integracji społecznej. 

Wnioskowane zapisy mieszczą się w zapisach działań: 19.1 i 19.2.

205 37.59 07.10.2021 Urząd m.st. Warszawa wniosek

s. 56, 7. Kierunki działań i działania rozwojowe do 2030 roku

Obszar: Społeczeństwo

Kierunek działań: 19. Włączenie i integracja społeczna 

Proponujemy dodać działanie 19.4. Działanie na rzecz integracji cudzoziemców 

ze społeczeństwem przyjmującym (i przyspieszenia procesu uniezależnienia się 

tej grupy od systemu świadczeń socjalnych).

cele/kierunki działań/działania nie uwzględniono

Zagadnienia dotyczące cudzoziemców znajdują odzwierciedlenie na 

poziomie OSI.

Wnioskowane zapisy mieszczą się w zapisach działań:19.1. i 19.2.

206 37.60 07.10.2021 Urząd m.st. Warszawa wniosek

s. 64-65, 8. Obszary strategicznej interwencji 

8.1.1. MOF Warszawy – istniejący biegun wzrostu

s. 70-71, 8.2.7. Warszawski obszar strategicznej interwencji

8.2.8. Warszawsko-wschodni obszar strategicznej interwencji 8.2.9. Warszawsko-

zachodni obszar strategicznej interwencji

Dla MOF Warszawy, bieguna wzrostu, który obejmuje cały RWS zaplanowano: 

„wzmacnianie spójności społecznej dzięki rozwojowi wydajnej infrastruktury 

społecznej i usług publicznych odpowiadających na potrzeby różnych grup 

społecznych, w tym osób starszych”. Niemniej dla poszczególnych OSI 

problemowych wydzielonych na poziomie NUTS3 w ramach RWS zapisy 

odnoszące się do podobnej tematyki są zróżnicowane: dla Warszawy: „a/rozwój 

infrastruktury społecznej dostosowanej do potrzeb różnych grup wiekowych, b/ 

deinstytucjonalizację usług publicznych i rozwój sektora ekonomii społecznej, c/ 

wdrażanie rozwiązań na rzecz srebrnej gospodarki”; dla warszawsko-

wschodniego przewidziano tylko „rozwój infrastruktury społecznej” – wydaje się, 

że powinna być ona uzupełniona o rozwój usług dostosowanych do różnych grup 

wiekowych, np. w gminach zlokalizowanych bliżej Warszawy istnieje potrzeba 

rozwoju żłobków czy przedszkoli, natomiast w gminach zlokalizowanych przy 

wschodniej granicy RWS obserwuje się proces starzenia się społeczeństwa. Dla 

warszawsko-zachodniego wskazano zaś tylko „poprawę dostępności do usług 

publicznych w zakresie edukacji, ochrony zdrowia i opieki senioralnej” – czy 

mieści się w tym również rozwój stosownej infrastruktury? W tym przypadku 

warto się zastanowić, czy nie zostawić ogólnego zapisu dot. infrastruktury/usług 

społecznych tylko w odniesieniu do MOF Warszawy – bieguna wzrostu.

OSI nie uwzględniono

Obszary strategicznej interwencji zostały wskazane na poziomie NUTS 3. 

Dla każdego z OSI przeprowadzono analizę sytuacji społeczno-

gospodarczej i przestrzennej, na podstawie której zdiagnozowano 

potencjały i potrzeby. Zakres działań skierowanych do poszczególnych 

OSI uwzględnia uwarunkowania społeczno-gospodarcze i przestrzenne 

charakterystyczne dla każdego z nich. Dostęp do dobrej jakości usług 

społecznych został ujęty w obszarze Społeczeństwo, kierunek działań 16. 

Podnoszenie standardów funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz 

zmniejszenie różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych i 

opiekuńczych.

207 37.71 07.10.2021 Urząd m.st. Warszawa wniosek

s. 64-65, 8. Obszary strategicznej interwencji 

8.1.1. MOF Warszawy – istniejący biegun wzrostu

s. 70-71, 8.2.7. Warszawski obszar strategicznej interwencji

8.2.8. Warszawsko-wschodni obszar strategicznej interwencji 8.2.9. Warszawsko-

zachodni obszar strategicznej interwencji

Wskazane dla OSI Warszawy „działania integrujące osoby innej narodowości” 

powinny dotyczyć całego RWS.

OSI nie uwzględniono

Obszary strategicznej interwencji zostały wskazane na poziomie NUTS 3. 

Dla każdego z nich przeprowadzono analizę sytuacji społeczno-

gospodarczej i przestrzennej, na podstawie której zdiagnozowano 

potencjały i potrzeby. Zakres działań skierowanych do poszczególnych 

OSI uwzględnia uwarunkowania społeczno-gospodarcze i przestrzenne 

charakterystyczne dla każdego z nich. Brak wskazania kwestii 

związanych z integracją osób innej narodowości w OSI warszawskim 

wschodnim i zachodnim nie wyklucza możliwości realizacji działań w tym 

zakresie. Działanie ujęte jest w ramach obszaru Społeczeństwo (jako 

włączenie i integracja społeczna).
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208 38.5. 08.10.2021

Marek Artur Koniarczyk 

radny Rady Miejskiej w 

Szydłowcu i członek 

Mazowieckiej Rady 

Działalności Pożytku 

Publicznego

wniosek

Radomski obszar strategicznej interwencji

Charakterystyka OSI uzupełnienie treści:

*utrzymujące się wysokie bezrobocie rejestrowane m.in. powiat szydłowiecki 

(najwyższy poziom bezrobocia w Polsce)

Dopisanie punktu 

*słaba dostępność infrastruktury społecznej i medycznej w większości miast 

powiatowych m.in. powiat szydłowiecki

OSI nie uwzględniono

Proponowany punkt zawiera się w zapisach ogólnych pkt. 8.2.4. 

Radomski obszar strategicznej interwencji w zakresie aktywizacji 

społeczno-gospodarczej obszaru.

209 42.9. 08.10.2021

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Zachodniopomorskiego

Wydział Zarządzania 

Strategicznego

wniosek

Str. 19 „Ochrona Zdrowia” 

„Województwo mazowieckie dysponuje znacznym potencjałem placówek ochrony 

zdrowia, skoncentrowanym głównie w stolicy.”

Zapis wymaga poszerzenia m.in. o kwestie specjalizacji szpitali (przywołanie 

liczby/ odsetka szpitali o wysokiej referencji ) – obecne zapisy sugerują że 

mieszkańcy regionu dysponują najlepszą opieką medyczną w kraju, podczas gdy 

właśnie koncentracja placówek wysokospecjalistycznych ma wpływ na 

dostępność „przeciętnych” usług zdrowotnych dla mieszkańca województwa.

diagnoza - wnioski, wyzwania nie uwzględniono

Strategia zawiera odniesienie do zróżnicowania dostępności do usług 

zdrowotnych w odpowiednim do charakteru dokumentu zakresie. Aspekt 

referencyjności poszczególnych szpitali nie jest przedmiotem Strategii. 

Służą temu dokumenty sektorowe.

Wnioskowane zapisy mieszczą się w zapisach obszaru Społeczeństwo.

210 48.1. 08.10.2021

Polski

Związek Pracodawców 

Przemysłu 

Farmaceutycznego

informacja

PZPPF zrzeszający firmy będące partnerem bezpieczeństwa lekowego Polski 

dziękują za możliwość udziału w konsultacji społecznych projektu Strategii 

rozwoju województwa mazowieckiego 2030+. Popieramy wszelkie działania 

mające na celu zwiększenie produkcji leków w Polsce budujące wzrost 

gospodarczy i bezpieczeństwo zdrowotne Polaków. Poniżej przedstawiamy 

zestawienie komentarzy dotyczących sektora farmaceutycznego. Wybrane 

komentarze mogą dotyczyć także innych miejsc w dokumencie niż wskazane w 

kolumnie po lewej stronie.

ogólne do uwzględnienia Przyjęto jako informację.

211 50.3. 08.10.2021

dr hab. Joanna Kolmas, 

Dziekan

Warszawski Uniwersytet 

Medyczny, Wydział 

Farmaceutyczny

wniosek

Rozdział 3.5, Ochrona zdrowia str. 19 - Jak podano w Strategii, „W województwie 

zaznacza się niekorzystna struktura wiekowa kadry medycznej; 27% lekarzy, 

18% pielęgniarek i 14% położnych osiągnęło wiek 65 lat. Wskazuje to potrzebę 

podjęcia działań przyczyniających się do rozwoju kształcenia na kierunkach 

medycznych, co przyczyni się do wzrostu i zastępowalności pokoleniowej 

zasobów kadry medycznej”. 

W Strategii powinno znaleźć się stwierdzenie, ze szczególną rolę w odwróceniu 

tej niekorzystnej tendencji w regionie może odegrać nasza Uczelnia, jako jedyny 

w regionie ośrodek akademicki dedykowany do kształcenia kadry medycznej i 

farmaceutycznej. 

diagnoza - wnioski, wyzwania nie uwzględniono

Nauki farmaceutyczne zawierają się w zakresie nauk medycznych i nauk 

o zdrowiu. 

Informacja mieści się również w zapisach działania: 15.1,18.1.

212 50.4. 08.10.2021

dr hab. Joanna Kolmas, 

Dziekan

Warszawski Uniwersytet 

Medyczny, Wydział 

Farmaceutyczny

wniosek

Rozdział 3.3., Innowacyjność str. 12

Rozdział 7, Kierunki działań, str. 45

Tabela 3. Kierunki działań i działania – konkurencyjne i innowacyjne Mazowsze, 

pkt. 2.4. 

Strategia nie odnosi się do obowiązujących, również w Regionie, Krajowych 

Inteligentnych Specjalizacji (KIS), a w szczególności do KIS 1, Zdrowe 

społeczeństwo, w którym podkreślono szczególną rolę badań, zarówno nad 

lekiem oryginalnym jak i lekiem równoważnym, syntetycznym i 

biotechnologicznym, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony 

zdrowia. 

cele/kierunki działań/działania nie uwzględniono
Szczegółowe zapisy dotyczące inteligentnych specjalizacji zawarte są w 

Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 r.

213 50.5. 08.10.2021

dr hab. Joanna Kolmas, 

Dziekan

Warszawski Uniwersytet 

Medyczny, Wydział 

Farmaceutyczny

wniosek

Rozdział 7, str. 45

Tabela 3. Kierunki działań i działania – konkurencyjne i innowacyjne Mazowsze, 

Priorytetowe kierunki działań, 

2. Rozwój zintegrowanego systemu sprzyjającego generowaniu i absorpcji 

innowacji

Proponuje się dołączyć w tym punkcie Działanie 2.5.: „Wspieranie 

niekomercyjnych badań klinicznych nad nowymi środkami terapeutycznymi i 

nowymi metodami leczenia chorób cywilizacyjnych i społecznych”. 

cele/kierunki działań/działania do uwzględnienia Wnioskowany zapis zostanie przeredagowany.
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214 50.6. 08.10.2021

dr hab. Joanna Kolmas, 

Dziekan

Warszawski Uniwersytet 

Medyczny, Wydział 

Farmaceutyczny

wniosek

Rozdział 7, str. 56

Tabela 6. Kierunki działań i działania – Mazowsze zintegrowane społecznie, 

Kierunki działań (priorytetowe)

15. Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego 

Strategia powinna w uwzględnić znaczenie sektora medycznego i 

farmaceutycznego oraz sektora badań klinicznych dla podniesienia poziomu 

ochrony zdrowia w regionie oraz w celu łagodzenia problemów wynikających ze 

starzenia się społeczeństwa.

cele/kierunki działań/działania
do częściowego 

uwzględnienia

Wnioskowane informacje zostały uwzględnione w zapisach obszaru 

Społeczeństwo.

Strategia podejmuje problem starzejącego się społeczeństwa.

215 50.7. 08.10.2021

dr hab. Joanna Kolmas, 

Dziekan

Warszawski Uniwersytet 

Medyczny, Wydział 

Farmaceutyczny

wniosek

Rozdział 7, str. 56, Obszar Społeczeństwo.

Tabela 6. Kierunki działań i działania – Mazowsze zintegrowane społecznie, 

Kierunki działań (priorytetowe)

16. Podnoszenie standardów funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz 

zmniejszenie różnic w dostępnie do świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych

Ze względów opisanych w pkt 5 należy uwzględnić w strategii niekomercyjne 

badania kliniczne i ich znaczenie dla poprawy stanu opieki zdrowotnej i rozwoju 

sektora medyczno-farmaceutycznego w regionie. 

cele/kierunki działań/działania do uwzględnienia Wnioskowane zapisy zostaną przeredagowane.

216 50.8. 08.10.2021

dr hab. Joanna Kolmas, 

Dziekan

Warszawski Uniwersytet 

Medyczny, Wydział 

Farmaceutyczny

wniosek

Rozdział 7, str. 56

Tabela 6. Kierunki działań i działania – Mazowsze zintegrowane społecznie 

Pkt. 18. Rozwój priorytetowych dla województwa dziedzin nauki

W Strategii nie wymieniono wsparcia dla kształcenia kadry medycznej i 

farmaceutycznej oraz prowadzenia niekomercyjnych badań klinicznych, prac 

naukowych i badawczo-rozwojowych w dziedzinie farmacji.

cele/kierunki działań/działania do uwzględnienia Wnioskowane zapisy zostaną przeredagowane.

217 50.9. 08.10.2021

dr hab. Joanna Kolmas, 

Dziekan

Warszawski Uniwersytet 

Medyczny, Wydział 

Farmaceutyczny

wniosek

Str. 79

Ryc. 12. Programowanie regionalne w systemie zarządzania rozwojem

Na schemacie, w pionie „Kontekst Unii Europejskiej” nie sposób pominąć 

fundamentalny dokument KE: „Strategia Farmaceutyczna dla Europy, stanowiący 

część wiodącego dokumentu „Industrial Strategy for Europe.” 

system realizacji
do częściowego 

uwzględnienia

Strategia Farmaceutyczna dla Europy została uwzględniona przy 

formułowaniu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+ 

Innowacyjne Mazowsze . Na schemacie zaznaczono kluczowe 

dokumenty odnoszące się do kierunków polityki UE, bez odniesienia do 

dokumentów branżowych Strategii.

218 54.5. 10.10.2021

prof. dr hab. Hanna 

Godlewska-Majkowska 

Szkoła Główna Handlowa 

w Warszawie

Pełnomocnik Rektora 

Wicedyrektor Instytutu 

Przedsiębiorstwa

Kolegium Nauk o 

Przedsiębiorstwie

wniosek

W obszarze „Społeczeństwo” dostrzegam zbyt niski poziom szczegółowości 

działań dotyczących tzw. srebrnej gospodarki – czyli wyzwań związanych ze 

starzeniem się społeczeństwa – jest punkt 16.2, skoncentrowany wyłącznie na 

potrzebach zdrowotnych, a pomijający choćby rozwój mieszkań wspomaganych, 

domów wielopokoleniowych etc., by wskazać w tym miejscu jedynie jeden 

pominięty obszar. 

cele/kierunki działań/działania nie uwzględniono

Strategia podejmuje problem starzejącego się społeczeństwa w stopniu 

odpowiednim do charakteru Strategii. 

Wnioskowane zapisy mieszczą się w zapisach działań: 16.2; 16.6; 19.1; 

19.2 oraz w zapisach obszaru Społeczeństwo.

osadnictwo i demografia

219 22.1. 04.10.2021
Świętokrzyskie Biuro 

Rozwoju Regionalnego
wniosek

Rozdział 3, str. 11, pkt. 3.1.

Odpływ ludności odnotowują wszystkie sąsiednie województwa - najwyższy 

województwo świętokrzyskie (-3,4%).

Proponuje się zamienić słowo „odpływ” słowem „ubytek” - gdyż lepiej opisuje ono 

kwestię spadku liczby ludności, o którą w tym przypadku chodzi. 

diagnoza - dokument do uwzględnienia Zapis zostanie przeredagowany.

220 22.2. 04.10.2021
Świętokrzyskie Biuro 

Rozwoju Regionalnego
informacja

Rozdział 3, str. 11, pkt. 3.1.

W przypadku województwa mazowieckiego liczba ludności wzrosła, jednak 

średni przyrost ludności wyniósł jedynie 0,03% (1860 osób), podczas gdy w 

latach 2013-2019 kształtował się na poziomie 0,33% (17,7 tys. osób). W 

przypadku województwa mazowieckiego liczba ludności wzrosła, jednak średni 

przyrost ludności wyniósł jedynie 0,03% (1860 osób), podczas gdy w latach 2013-

2019 kształtował się na poziomie 2,0% (106,3 tys. osób). Sugerujemy ponowne 

przeliczenie, gdyż z naszych analiz wynika dość znacząca różnica w uzyskanych 

wynikach.

diagnoza - dokument
do częściowego 

uwzględnienia

Przedstawione dane i przeliczenia wykonane są prawidłowo, zdanie 

zostanie doprecyzowane poprzez dodanie : […] podczas gdy w latach 

2013-2019 rokrocznie średnio kształtował się […].
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221 22.3. 04.10.2021
Świętokrzyskie Biuro 

Rozwoju Regionalnego
wniosek

10. Wskaźniki realizacji celów Strategii. Tabela 9.

Wskaźniki – DOSTĘPNOŚĆ. 

Wskaźniki celu strategicznego DOSTĘPNE I MOBILNE MAZOWSZE 

Poprawa dostępności i spójności terytorialnej regionu przy ograniczeniu presji na 

przestrzeń i środowisko, kształtowanie ładu przestrzennego 

Sugerujemy uzupełnić przywołane wskaźniki, o jeszcze inne, charakteryzujące 

rozwój zabudowy tak, aby łatwiej było kontrolować, czy jest on zgodny z 

założeniami koncentracji zabudowy, czy nadal postępuje proces rozpraszania 

zabudowy. Jest to istotne dla zachowania ładu przestrzennego, o którym się 

słusznie pisze.

system realizacji nie uwzględniono

 Zastosowane wskaźniki w optymalny i dostępny sposób opisują 

skuteczność realizacji celu strategicznego w obszarze DOSTĘPNOŚĆ: 

Poprawa dostępności i spójności terytorialnej regionu przy ograniczeniu 

presji na przestrzeń i środowisko, kształtowanie ładu przestrzennego. 

Zostały wybrane z uwagi na dostępność i regularność publikacji danych, 

m.in. w Banku Danych Lokalnych GUS.

222 37.22 07.10.2021 Urząd m.st. Warszawa wniosek

s. 9, 3. Diagnoza – wnioski, wyzwania

3.2 Procesy demograficzne

W analizie demograficznej Warszawy i regionu stołecznego należałoby 

uwzględnić dane statystyczne dotyczące cudzoziemców.

diagnoza - wnioski, wyzwania nie uwzględniono

W strategii odniesiono się do migracji cudzoziemców w sposób ogólny, 

odpowiedni do charakteru i skali dokumentu. Ponadto zagadnienie 

dotyczące cudzoziemców znajduje odzwierciedlenie na poziomie OSI.

223 37.23 07.10.2021 Urząd m.st. Warszawa wniosek

s. 9, 3. Diagnoza – wnioski, wyzwania

3.2 Procesy demograficzne, Proponujemy zamienić: „Warszawa przyciąga 

wyselekcjonowanych migrantów” na „Warszawa przyciąga 

wysokokwalifikowanych migrantów” lub „W ramach województwa mazowieckiego 

to Warszawa jest najczęstszym miejscem docelowej migracji cudzoziemców”.

diagnoza - wnioski, wyzwania do uwzględnienia Zapisy zostaną przeredagowane. 

224 37.24 07.10.2021 Urząd m.st. Warszawa wniosek

s. 10, 3. Diagnoza – wnioski, wyzwania

3.2 Procesy demograficzne 

Fragment „Niska dzietność oznacza brak zastępowalności pokoleń w przyszłości 

i powolne (odłożone w czasie) postarzanie się struktury wieku, chyba że zjawisko 

to zostanie skompensowane migracjami.” zamienić na:

„Niska dzietność oznacza brak zastępowalności pokoleń w przyszłości i powolne 

(odłożone w czasie) postarzanie się struktury wieku. Zjawisko to może w pewnym 

stopniu zostać skompensowane migracjami.”

diagnoza - wnioski, wyzwania do uwzględnienia Zapisy zostaną przeredagowane.

225 37.43 07.10.2021 Urząd m.st. Warszawa wniosek

s. 28-40, 4. Model struktury funkcjonalno-przestrzennej

4.6.2. Rekomendacje

Rozdzielić rekomendacje od zasad.

struktura funkcjonalno-

przestrzenna
nie uwzględniono

Zgodnie z ustawą o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1668 ze zm.) model struktury funkcjonalno-przestrzennej formułuje 

ustalenia (rozdział 4.6.1) i rekomendacje (rozdział 4.6.2) w zakresie 

kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie. Jako 

ustalenia w dokumencie przyjęto zadania o charakterze inwestycyjnym 

(ICP o charakterze ponadlokalnym) a jako rekomendacje – zapisy o 

charakterze niewiążącym, wskazujące kierunki działań w zakresie 

kształtowania i prowadzenia polityki rozwoju województwa.

226 38.2. 08.10.2021

Marek Artur Koniarczyk 

radny Rady Miejskiej w 

Szydłowcu i członek 

Mazowieckiej Rady 

Działalności Pożytku 

Publicznego

wniosek

Obszar Dostępność - dopisanie następującej treści:

7.7 Dostosowanie wielu MPZP czy studiów uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego do rzeczywistych potrzeb zagospodarowania 

terenu – zwłaszcza przeszacowanie potrzeb terenów zabudowy mieszkaniowej w 

stosunku do trendów demograficznych danego obszaru.

diagnoza - dokument nie uwzględniono

Wniosek dotyczy lokalnych dokumentów planistycznych i wykracza poza 

zakres Strategii i kompetencje samorządu województwa. Wniosek 

powinien być skierowany do samorządów lokalnych.

227 39.21. 08.10.2021 Instytut Kolejnictwa informacja

Uwagi do Diagnozy do Strategii Str. 65, pkt. 5.11, trzeci akapit 

Zdanie: „Gęstość zaludnienia w miastach była niemal trzydziestokrotnie wyższa 

niż na wsi (odpowiednio 1596 i 58 os./km
2
)., przy czym wskaźnik ten 

podwyższają największe miasta regionu.”. Zbędna kropka po nawiasie.

diagnoza - dokument do uwzględnienia Zapisy zostaną przeredagowane.

228 42.4. 08.10.2021

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Zachodniopomorskiego

Wydział Zarządzania 

Strategicznego

informacja

Str. 9 

Zdanie: „Warszawa przyciąga wyselekcjonowanych migrantów, w tym kosztem 

pozostałych części województwa.” Wydaje się, że użycie terminu 

„wyselekcjonowanych” jest niefortunne. 

diagnoza - wnioski, wyzwania do uwzględnienia Zapisy zostaną przeredagowane.
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Sposób rozstrzygnięcia Uszczegółowienie sposobu rozstrzygnięcia

229 42.5. 08.10.2021

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Zachodniopomorskiego

Wydział Zarządzania 

Strategicznego

wniosek

Str. 10 

„Dzietność ograniczają późne macierzyństwo, ograniczenie liczby dzieci lub 

bezdzietność z wyboru, styl życia nastawiony na samorealizację i karierę 

zawodową, w połączeniu z trudną sytuacją ekonomiczną, zawodową i 

mieszkaniową ludzi młodych.” – zamieszczenie zdania w rozdziale „Diagnoza - 

wnioski, wyzwania” sugeruje że dotyczy to województwa mazowieckiego, 

natomiast nie zostało to poparte żadnymi danymi. Proponujemy albo usunięcie 

nie uzasadnionych danymi wniosków, lub przytoczenie danych. 

diagnoza - wnioski, wyzwania nie uwzględniono

Dane i analizy na temat sytuacji demograficznej województwa 

mazowieckiego zamieszczono w części diagnostycznej, w sposób 

odpowiedni do charakteru i zakresu dokumentu. W strategii rozwoju 

województwa powołano się w sposób ogólny i syntetyczny na wyniki 

badań społecznych i demograficznych opisujących przyczyny niskiej 

dzietności w skali kraju i województwa.

230 46.1. 08.10.2021
Andrzej Nowakowski 

Prezydent Miasta Płocka
wniosek

Str. 8 (3. Diagnoza, 3.1 Osadnictwo)

„Osłabienie znaczenia i pełnionych funkcji społeczno-gospodarczych 

zaobserwowano (zgodnie z SOR i KSRR 2030) w 3 miastach subregionalnych: 

Radomiu, Ciechanowie i Ostrołęce … W miastach tych koncentruje się szereg 

problemów rozwojowych, związanych m.in. z: odpływem ludności do większych 

ośrodków miejskich, wysokim bezrobociem, słabo rozwiniętą siecią połączeń 

kolejowych z innymi miastami, … a także malejącą liczbą przedsiębiorstw. Ze 

względu na rolę, jaką miasta te pełnią w strukturze osadniczej województwa, 

wymagają one szczególnego wsparcia procesów rozwojowych z poziomu 

krajowego i regionalnego.” Nie uwzględniono tu Płocka jako miasta 

wymagającego wsparcia.

diagnoza - wnioski, wyzwania nie uwzględniono

Wymieniony we wniosku zapis dotyczy miast średnich tracących funkcje 

społeczno-gospodarcze. Płock nie został wymieniony w SOR i KSRR 

2030 jako miasto średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze. 

Zaktualizowana lista miast średnich tracących funkcje społeczno-

gospodarcze została umieszczona jako źródło zapisu zostało opisane w 

przypisie 2.

231 46.6. 08.10.2021
Andrzej Nowakowski 

Prezydent Miasta Płocka
wniosek

Str. 14 (3. Diagnoza. 3.4 Dostępność)

Należy dopisać punkt: „Na Mazowszu w skutek chaotycznej urbanizacji 

podmiejskiej nastąpił liniowy rozwój zabudowy wzdłuż głównych dróg. Efektem 

takich działań jest brak prawidłowej obsługi komunikacyjnej nieruchomości i 

realizacja licznych bezpośrednich zjazdów. Takie działania ograniczyły szerokość 

pasów drogowych i wymusiły ograniczenia prędkości stosowane obecnie na 

drogach, co sprawia, że czas podróżowania pomiędzy miastami ulega 

wydłużeniu.”

diagnoza - wnioski, wyzwania nie uwzględniono
Negatywne skutki suburbanizacji są ujęte we wnioskach z diagnozy 

(Rozdział 3.1).

rewitalizacja

232 32.1. 07.10.2021 Gmina Brwinów wniosek

8.2.9. Warszawsko-zachodni obszar strategicznej interwencji; str. 71

Proponowana zmiana zapisów: „Polityka skierowana do tego obszaru powinna 

skutkować poprawą koordynacji rozwoju nowych funkcji, związanych z 

intensywnym procesem urbanizacji, prowadzącym do powstawania konfliktów 

przestrzennych i chaosu przestrzennego. Istotna jest koordynacja w zakresie 

rozwoju oferty inwestycyjnej w podregionie w miejscach o wysokiej atrakcyjności 

dla lokowania działalności gospodarczej, w sposób który nie wywierałyby 

negatywnego wpływu na jakość życia mieszkańców i środowisko przyrodnicze. Z 

uwagi na dynamiczny przyrost liczby mieszkańców oraz rosnącą koncentrację ludności i 

firm w podregionie nasila się potrzeba zapewnienia dostępności infrastruktury 

społecznej, kulturalnej i turystycznej oraz usług publicznych na odpowiednim poziomie, 

jak również wydajności infrastruktury komunikacyjnej i komunalnej. W tym celu 

niezbędna jest m.in. budowa, rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury 

komunalnej, a także rozwój sektora ochrony zdrowia, edukacji, opieki senioralnej, które 

będą decydować o jakości życia w podregionie. W podregionie Warszawskim 

Zachodnim znajdują się tereny zdegradowane, o niskim standardzie zabudowy, z 

kumulacją problemów społeczno-gospodarczych, w związku z powyższym konieczne 

jest również podjęcie działań rewitalizacyjnych. Ważnym obszarem wsparcia będzie 

także współpraca na rzecz ograniczania negatywnego wpływu rozwoju funkcji 

osadniczych na środowisko m.in. poprzez rozwój efektywnego systemu gospodarki 

odpadami i zwiększanie udziału energii pochodzącej z OZE. Mając na uwadze wysokie 

walory środowiska przyrodniczego w podregionie (Puszcza Kampinoska, uzdrowisko 

Konstancin-Jeziorna), kluczowe będzie ich umiejętne wykorzystanie, powiązanie z 

ochroną najcenniejszych zasobów. (…)

OSI nie uwzględniono

Obszary strategicznej interwencji zostały wskazane na poziomie NUTS 3. 

Dla każdego z nich przeprowadzono analizę sytuacji społeczno-

gospodarczej i przestrzennej, na podstawie której zdiagnozowano 

potencjały i potrzeby.

Zakres działań skierowanych do poszczególnych OSI uwzględnia 

uwarunkowania społeczno-gospodarcze i przestrzenne 

charakterystyczne dla każdego z nich.
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233 32.2. 07.10.2021 Gmina Brwinów wniosek

8.2.9. Warszawsko-zachodni obszar strategicznej interwencji; str. 71, punkt 1. 

Równoważenia rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez:

Jest cyt.: „wdrażanie przyjaznych dla środowiska rozwiązań technologicznych w 

przedsiębiorstwach.”

Proponowana zmiana: „Wdrażanie przyjaznych dla środowiska rozwiązań 

technologicznych.” 

OSI nie uwzględniono

Obszary strategicznej interwencji zostały wskazane na poziomie NUTS 3. 

Dla każdego z nich przeprowadzono analizę sytuacji społeczno-

gospodarczej i przestrzennej, na podstawie której zdiagnozowano 

potencjały i potrzeby.

Zakres działań skierowanych do poszczególnych OSI uwzględnia 

uwarunkowania społeczno-gospodarcze i przestrzenne 

charakterystyczne dla każdego z nich.

234 32.3. 07.10.2021 Gmina Brwinów wniosek

8.2.9. Warszawsko-zachodni obszar strategicznej interwencji; str. 71, punkt 1. 

Równoważenia rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez:

Dodanie kropki 5 o treści:

„rewitalizację obszarów zdegradowanych wskazanych w aktualnych programach 

rewitalizacji.”

OSI nie uwzględniono

Obszary strategicznej interwencji zostały wskazane na poziomie NUTS 3. 

Dla każdego z nich przeprowadzono analizę sytuacji społeczno-

gospodarczej i przestrzennej, na podstawie której zdiagnozowano 

potencjały i potrzeby. Zakres działań skierowanych do poszczególnych 

OSI uwzględnia uwarunkowania społeczno-gospodarcze i przestrzenne 

charakterystyczne dla każdego z nich.

235 32.4. 07.10.2021 Gmina Brwinów wniosek

8.2.9. Warszawsko-zachodni obszar strategicznej interwencji; str. 71, punkt 2. 

Zapewnienia dostępności do infrastruktury społecznej i komunalnej poprzez: 

kropka 2.

Jest cyt.: „poprawę dostępności do usług publicznych w zakresie edukacji, 

ochrony zdrowia i opieki senioralnej,”

Proponowana zmiana: „poprawę dostępności do usług publicznych w zakresie 

edukacji, kultury i turystyki, ochrony zdrowia i opieki senioralnej,”

OSI nie uwzględniono

Obszary Strategicznej Interwencji zostały wskazane na poziomie NUTS 

3. Dla każdego z nich przeprowadzono analizę sytuacji społeczno-

gospodarczej i przestrzennej, na podstawie której zdiagnozowano 

potencjały i potrzeby. Zakres działań skierowanych do poszczególnych 

OSI uwzględnia uwarunkowania społeczno-gospodarcze i przestrzenne 

charakterystyczne dla każdego z nich.

236 37.64 07.10.2021 Urząd m.st. Warszawa wniosek

s. 64-65, 8. Obszary strategicznej interwencji 

8.1.1. MOF Warszawy – istniejący biegun wzrostu

s. 70-71, 8.2.7. Warszawski obszar strategicznej interwencji

8.2.8. Warszawsko-wschodni obszar strategicznej interwencji 8.2.9. Warszawsko-

zachodni obszar strategicznej interwencji

Zastanawiające jest wskazanie działań dotyczących „rewitalizację miast i 

obszarów zdegradowanych” tylko w OSI warszawsko- wschodnim. W samej 

Warszawie istnieje wiele terenów, które powinny zostać objętych rewitalizacją. 

Postuluje się o objęcie tym działaniem całego RWS. 

OSI nie uwzględniono

Obszary strategicznej interwencji zostały wskazane na poziomie NUTS 3. 

Dla każdego z OSI przeprowadzono analizę sytuacji społeczno-

gospodarczej i przestrzennej, na podstawie której zdiagnozowano 

potencjały i potrzeby. Zakres działań skierowanych do poszczególnych 

OSI uwzględnia uwarunkowania społeczno-gospodarcze i przestrzenne 

charakterystyczne dla każdego z nich. Brak wskazania kwestii 

rewitalizacji w OSI warszawskim i warszawskim zachodnim nie wyklucza 

możliwości realizacji działań w tym zakresie. Działanie ujęte jest w 

ramach obszaru Dostępność.

237 46.23. 08.10.2021
Andrzej Nowakowski 

Prezydent Miasta Płocka
wniosek

Obszary Strategicznej Interwencji – Płocki obszar strategicznej interwencji – str. 

67, w pkt. 8.2.3. - w wierszu jedenastym po słowach „będzie wspieranie” dodać 

słowa „rozwoju oferty edukacyjnej uczelni wyższych oraz”;

OSI do uwzględnienia Wnioskowany zapis zostanie uwzględniony w zapisach OSI.

238 46.24. 08.10.2021
Andrzej Nowakowski 

Prezydent Miasta Płocka
wniosek

Obszary Strategicznej Interwencji – Płocki obszar strategicznej interwencji – str. 

67, w pkt. 8.2.3. - w wierszu trzynastym po słowach „gałęzie przemysłu.” dodać 

nowe zdanie „Ważne będą także działania w obszarze rewitalizacji na terenie 

Specjalnej Strefy Rewitalizacji”.

OSI do uwzględnienia Wnioskowany zapis zostanie uwzględniony w zapisach OSI.

239 47.1. 08.10.2021 Gmina Miasta Radomia wniosek

Strategia str. 68 

8.2.4 Radomski obszar strategicznej interwencji 

GMR wnosi o rozbudowanie preambuły(…): m.in. poprzez rewitalizację 

zdegradowanej tkanki miejskiej, poprawę dostępności do usług publicznych i 

rozwój infrastruktury społecznej, zwłaszcza w zakresie ochrony zdrowia i usług 

wyższego rzędu, a także wykorzystanie potencjału krajobrazowego celem 

rozwoju turystyki i kultury. Istotnym dla regionu są również działania w zakresie 

błękitno- zielonej infrastruktury i szeroko rozumianej ochrony środowiska. 

OSI
do częściowego 

uwzględnienia
Zapis zostanie uzupełniony o rozwój błękitno-zielonej infrastruktury.

240 53.3. 10.10.2021 Inicjatywa Fala Renowacji wniosek

7. Kierunki działań i działania rozwojowe do 2030 roku

Str. 45 Tabela. Kierunki działań i działania – konkurencyjne i innowacyjne 

Mazowsze

Do działań proponujemy dodać „kompleksową renowację budynków”.

cele/kierunki działań/działania nie uwzględniono
Kompleksowa renowacja budynków mieści się m.in. w działaniu 8.5. 

Kompleksowa rewitalizacja w miastach i miejscowościach wiejskich.
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rolnictwo i obszary wiejskie

241 19.15. 29.09.2021
Ministerstwo Klimatu i 

Środowiska 
wniosek Brak wspomnienia kwestii zakwaszenia gleb. ogólne nie uwzględniono Wniosek nie odpowiada charakterowi i skali Strategii.

242 30.2. 07.10.2021

Łukasz Oleszczak/Sieć 

Badawcza Łukasiewicz – 

Instytut Lotnictwa

wniosek

Str. 48, 1 - jest:

„[…] Będzie temu służyć upowszechnianie doradztwa rolniczego, modernizacja 

infrastruktury związanej z produkcją rolniczą i przechowalnictwem oraz 

wdrożenie innowacji wpisujących się w obszar „bezpieczna żywność”, takich jak 

rolnictwo precyzyjne, z wykorzystaniem m.in. nowoczesnych technik lotniczych i 

satelitarnych.”

Proponujemy:

„Będzie temu służyć upowszechnianie doradztwa rolniczego, modernizacja 

infrastruktury związanej z produkcją rolniczą i przechowalnictwem oraz 

wdrożenie innowacji wpisujących się w obszar „bezpieczna żywność”, takich jak 

rolnictwo precyzyjne, z wykorzystaniem m.in. nowoczesnych technik lotniczych 

(w tym lotnictwa bezzałogowego) i satelitarnych”

cele/kierunki działań/działania do uwzględnienia Zapis zostanie przeredagowany. 

243 37.25 07.10.2021 Urząd m.st. Warszawa wniosek

s. 11, 3. Diagnoza – wnioski, wyzwania

3.3. Gospodarka

Proponujemy dodać pełną nazwę przed skrótem zmieniając zdanie: „Najwyższą 

wartość wskaźnika WDB (…)” na: „Najwyższą wartość wskaźnika wartości 

dodanej brutto (WDB) (…)”

diagnoza - wnioski, wyzwania do uwzględnienia Zapis zostanie przeredagowany.

244 37.26 07.10.2021 Urząd m.st. Warszawa wniosek

s. 11, 3. Diagnoza – wnioski, wyzwania

3.3. Gospodarka

Fragment tekstu:

„Wysoki udział pracujących w rolnictwie nie przekłada się na udział w strukturze 

WDB, przy czym najmniejsze różnice występują w obszarach o dużym udziale 

sektora w WDB, niezależnie od typu prowadzonej gospodarki rolniczej, tj. w 

podregionach ciechanowskim, ostrołęckim i siedleckim.” jest niezrozumiały. 

Należy doprecyzować. Proponujemy:

„Wysoki udział pracujących w rolnictwie nie przekłada się na udział tego sektora 

w WDB województwa. Najmniejsze różnice między udziałem pracujących w 

rolnictwie a udziałem tego sektora w tworzeniu WDB występują w obszarach o 

dużym udziale sektora rolniczego w WDB, niezależnie od typu prowadzonej 

gospodarki rolniczej, tj. w podregionach ciechanowskim, ostrołęckim i 

siedleckim.”

diagnoza - wnioski, wyzwania do uwzględnienia Zapis zostanie przeredagowany.

245 59.2. 10.10.2021

Przezes Stowarzyszenia 

Zwykłego Przyjazna i 

Bezpieczna 7-ka

Krzysztof Bruździak

wniosek

Utworzenie Mławskiego Obszaru Funkcjonalnego z uwagi na szczególny 

charakter i specyfikę dużej koncentracji ferm wielkoprzemysłowych drobiarskich i 

innych jako obszaru wymagającego interwencji.

ogólne nie uwzględniono

 W strukturze funkcjonalno-przestrzennej województwa Strategia 

wskazuje najważniejsze w skali regionu obszary funkcjonalne (ryc. 8, 

str.40). Miejskie obszary funkcjonalne zostały wskazane dla miast 

średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze (wskazanych w SOR 

i KSRR 2030) oraz Płocka, Siedlec i Żyrardowa, które wyznaczono na 

podstawie propozycji włodarzy miast.

246 62.1. 11.10.2021

Łukasz Pietrzak

starszy specjalista 

Wydział Strategii

Departament Strategii i 

Rozwoju

Ministerstwo Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi

wniosek

Str. 13, tiret 9

Proponuje się zamianę sformułowania „Wykształcone kierunki produkcji rolniczej 

przełożyły się na funkcjonowanie na Mazowszu strategicznych obszarów 

żywicielskich…” na „Wykształcone kierunki produkcji rolniczej przełożyły się na 

funkcjonowanie na Mazowszu strategicznych obszarów odpowiedzialnych za 

bezpieczeństwo żywnościowe…”;

diagnoza - wnioski, wyzwania
do częściowego 

uwzględnienia
 Zapis zostanie przeredagowany. 
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247 62.4. 11.10.2021

Łukasz Pietrzak

starszy specjalista 

Wydział Strategii

Departament Strategii i 

Rozwoju

Ministerstwo Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi

wniosek

Str. 48, drugi akapit 

Proponuje się zamianę niewystępującego w prawie krajowym i UE sformułowania 

„…grup producenckich…” na „…grup i organizacji producentów…” lub bardziej 

szczegółowo „…grup producentów rolnych i ich związków, organizacji 

producentów i ich zrzeszeń oraz organizacji międzybranżowych…”;

cele/kierunki działań/działania do uwzględnienia Zapis zostanie przeredagowany. 

248 62.5. 11.10.2021

Łukasz Pietrzak

starszy specjalista 

Wydział Strategii

Departament Strategii i 

Rozwoju

Ministerstwo Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi

wniosek

Str. 69, pierwszy tiret w podpunkcie 8.2.6.

Proponuje się zamianę niewystępującego w prawie krajowym i UE sformułowania 

„…grup producenckich…” na „…grup i organizacji producentów…” lub bardziej 

szczegółowo „…grup producentów rolnych i ich związków, organizacji 

producentów i ich zrzeszeń oraz organizacji międzybranżowych…”;

OSI do uwzględnienia Zapis zostanie przeredagowany. 

249 62.6. 11.10.2021

Łukasz Pietrzak

starszy specjalista 

Wydział Strategii

Departament Strategii i 

Rozwoju

Ministerstwo Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi

wniosek

Str. 73-74, tabela 8 

W tabeli nie ma wskaźnika/ów realizacji celów strategii dotyczących rolnictwa i 

obszarów wiejskich w woj. mazowieckim dla wyzwania w obszarze gospodarka 

(„organizacja rynku rolnego i produktywność rolnictwa”) oraz wymienionych w 

strategii kierunków działań priorytetowych nr 6. „Aktywizacja gospodarcza 

obszarów wiejskich” (działania: 6.1. „Wzmacnianie wykształconych kierunków 

produkcji rolniczej i przemysłu rolno-spożywczego”, 6.2. „Wzmacnianie 

towarowości i produktywności gospodarstw rolnych”, 6.3. „Wspieranie 

dywersyfikacji działalności gospodarczej oraz tworzenie pozarolniczych miejsc 

pracy”).

wskaźniki/monitoring nie uwzględniono

Cele strategiczne, jak również ich uszczegółowienie przez kierunki 

działań i działania, odpowiadają zdiagnozowanym wyzwaniom rozwoju 

województwa. Celom przypisano wskaźniki pozwalające na ich 

monitorowanie w kolejnych latach.

telekomunikacja i informatyzacja

250 3.1. 13.09.2021

Urząd Komunikacji 

Elektronicznej, 

Departament Strategii i 

Analiz

wniosek

Wnioskuje się o wyszczególnienie rozwoju infrastruktury dostępu do internetu 

szerokopasmowego jako jednego z obszarów strategicznej interwencji we 

wskazanych obszarach. Wniosek wynika z faktu, iż analizowany dokument ma, 

między innymi, na celu uwzględnienie celów Unii Europejskiej związanych ze 

wspieraniem cyfrowej gospodarki.

OSI nie uwzględniono

Obszary strategicznej interwencji zostały wskazane na poziomie NUTS 3. 

Dla każdego z nich przeprowadzono analizę sytuacji społeczno-

gospodarczej i przestrzennej, na podstawie której zdiagnozowano 

potencjały i potrzeby.

Zakres działań skierowanych do poszczególnych OSI uwzględnia 

uwarunkowania społeczno-gospodarcze i przestrzenne 

charakterystyczne dla każdego z nich. Dla całego województwa 

wyznaczono kierunek działań 3. Cyfryzacja gospodarki.

251 37.21 07.10.2021 Urząd m.st. Warszawa wniosek

s. 8-27, 3. Diagnoza – wnioski, wyzwania

s. 45-61, 7. Kierunki działań i działanie rozwojowe do 2030 roku

W Strategii całkowicie pominięto zagadnienia sztucznej inteligencji. Należy 

uzupełnić diagnozę oraz kierunki działań w tym zakresie. 

diagnoza - wnioski, wyzwania nie uwzględniono
Informacja mieści się w zapisach działania 4.2. Rozwój przemysłu 

przyszłości opartego o nowoczesne technologie. 

252 37.65 07.10.2021 Urząd m.st. Warszawa wniosek

s. 64-65, 8. Obszary strategicznej interwencji 

8.1.1. MOF Warszawy – istniejący biegun wzrostu

s. 70-71, 8.2.7. Warszawski obszar strategicznej interwencji

8.2.8. Warszawsko-wschodni obszar strategicznej interwencji 8.2.9. Warszawsko-

zachodni obszar strategicznej interwencji

Dla OSI Warszawa przewidziano działania „ułatwianie rozwijania i wdrażania oraz 

transferu innowacji” oraz „wspieranie transformacji cyfrowej i technologicznej”. 

Proponujemy dodać takie działania dla całego RWS.

OSI nie uwzględniono

Obszary strategicznej interwencji zostały wskazane na poziomie NUTS 3. 

Dla każdego z OSI przeprowadzono analizę sytuacji społeczno-

gospodarczej i przestrzennej, na podstawie której zdiagnozowano 

potencjały i potrzeby. Zakres działań skierowanych do poszczególnych 

OSI uwzględnia uwarunkowania społeczno-gospodarcze i przestrzenne 

charakterystyczne dla każdego z nich. Brak wskazania kwestii rozwoju i 

transferu innowacji oraz transformacji cyfrowej i technologicznej w OSI 

warszawskim wschodnim i zachodnim nie wyklucza możliwości realizacji 

działań w tym zakresie. Działanie ujęte jest w ramach obszaru 

Gospodarka.
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transport

253 2.1. 09.09.2021
Iwona Jędrychowska, 

Polregio
wniosek

Proszę o dopisanie przewoźnika POLREGIO, która to Spółka realizuje przewozy 

w relacji Łódź – Warszawa – Łódź 11 parami pociągów stanowiącymi 35% 

całości oferty. Jednocześnie pragnę zaznaczyć, że ŁKA realizuje przewozy tylko 

w dni świąteczne.

diagnoza - dokument do uwzględnienia Zapis zostanie skorygowany.

254 4.1. 14.09.2021

Biuro Planowania 

Przestrzennego 

Województwa Łódzkiego

wniosek

Proponuje się rozszerzenie zapisów projektu SRWM w zakresie odnoszącym się 

do CPK w zakresie, w jakim podkreślono rolę CPK w Strategii Rozwoju 

Województwa Łódzkiego 2030 w celu uspójnienia strategii obu województw.

struktura funkcjonalno-

przestrzenna
nie uwzględniono

Zapisy dotyczące CPK zostały zawarte w projekcie Strategii w 

wystarczającym stopniu szczegółowości - zgodnie ze stanem 

zaawansowania prac nad projektem. W podobny sposób uwzględniono 

inne inwestycje zawarte w dokumentach sporządzanych na szczeblu 

rządowym.

255 4.2. 14.09.2021

Biuro Planowania 

Przestrzennego 

Województwa Łódzkiego

wniosek

Przedstawiony na str. 40 model struktury funkcjonalno-przestrzennej 

województwa nie jest de facto modelem, a prezentuje jedynie istniejące elementy 

struktury funkcjonalno-przestrzennej. Model powinien zawierać przesądzenia w 

ramach układu transportowego oraz uwzględnienie kształtującego się Regionu 

CPK.

struktura funkcjonalno-

przestrzenna
nie uwzględniono

Zawarty w SRWM model struktury funkcjonalno-przestrzennej zgodny 

jest z wymogami ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 

1998 r. Ustawodawca nie określił obligatoryjnego zakresu modelu 

struktury funkcjonalno-przestrzennej. W opracowaniu MFiPR "Modele 

struktury funkcjonalno-przestrzennej w strategiach rozwoju" wskazuje 

się, że model funkcjonalno-przestrzenny powinien być przygotowany w 

zależności od uwarunkowań i potrzeb z użyciem dostępnego, dowolnego 

instrumentarium diagnostycznego oraz w zależności od założonych 

wartości i specyfiki terytoriów.

256 7.1. 17.09.2021 Marcin Bogdaniuk wniosek

Strona 51. Pkt. „w zakresie infrastruktury drogowej”

oraz strona 52 pkt ”oraz istotne inwestycje w dziedzinie dostępności”:

Drogi krajowe przenoszące duży ruch tranzytowy powinny być wyprowadzane 

poza miasta poprzez budowę obwodnic przy zachowaniu braku wpływu na 

środowisko naturalne obszarów chronionych m.in. Natura 2000 lub innych. 

Zmiany nie mogą być przeniesione na obszary chronione i korytarze ekologiczne.

cele/kierunki działań/działania nie uwzględniono
Zapisy dotyczące przeciwdziałania fragmentacji przestrzeni przyrodniczej 

zostały zawarte w części "Dostępne i mobilne Mazowsze".

257 8.1. 17.09.2021
Ministerstwo 

Infrastruktury
wniosek

Str. 13 pkt. 3.4. Dostępność: 

„Jednocześnie w układzie powiązań międzynarodowych widoczny jest brak 

ustanowionego korytarza bazowego w kierunku Ukrainy (Kijowa), pomimo 

realizacji w tym kierunku infrastruktury transportowej wysokiej klasy” wymaga 

zmiany. 

diagnoza - wnioski, wyzwania nie uwzględniono

Stwierdzenie odnosi się do braku ustanowionego na poziomie 

europejskim multimodalnego korytarza sieci bazowej (takiego jak 

korytarze Bałtyk-Adriatyk, Morze Północne-Bałtyk), w skład którego 

wchodziłyby wspomniane w uwadze połączenia drogowe i kolejowe 

(opisane w tekście jako „infrastruktura transportowa wysokiej klasy”).

258 8.2. 17.09.2021
Ministerstwo 

Infrastruktury
wniosek

Str. 38 rycina Schemat dróg krajowych w sieci TEN-T 

Na obszarze aglomeracji warszawskiej docelowy układ TEN-T obejmować będzie 

wschodnią obwodnicę Warszawy oraz południową obwodnicę S2/A2 bez obecnie 

zaznaczonej na mapie trasy Siekierkowskiej. 

W związku z powyższym proponujemy korektę mapy.

scenariusze do uwzględnienia

Rycina przedstawia stan wyjściowy, obejmujący istniejącą i funkcjonującą 

infrastrukturę transportową. Schemat zostanie skorygowany zgodnie z 

uwagami dotyczącymi przebiegu Trasy Siekierkowskiej.

259 8.3. 17.09.2021
Ministerstwo 

Infrastruktury
wniosek

Str. 38 rycina Schemat linii kolejowych w sieci TEN-T, rycina Schemat dróg 

krajowych w sieci TEN-T

W legendzie tych map wskazane jest że: „sieć kompleksowa obejmuje sieci 

bazowe”. Prosimy o usunięcie stwierdzenia: „obejmuje sieci bazowe”. 

scenariusze do uwzględnienia

Sformułowanie miało na celu zaznaczenie, że korytarze sieci bazowej 

wchodzą w skład sieci kompleksowej, co wynika z art. 6 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 w sprawie unijnych 

wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej. 

Legenda zostanie jednak ujednoznaczniona, tak by ograniczyć ryzyko 

wprowadzenia w błąd.

260 8.4. 17.09.2021
Ministerstwo 

Infrastruktury
wniosek

Str. 86 pkt. 13 

Proponujemy uzupełnić definicję sieci TEN-T o informację, że w jej skład 

wchodzą również porty morskie i terminale intermodalne. 

glosariusz do uwzględnienia Definicja zostanie uzupełniona.

Strona 45



Sposób rozpatrzenia wniosków i uwag, opinii i uzgodnień 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

261 8.5. 17.09.2021
Ministerstwo 

Infrastruktury
wniosek

Rozdział 3.4., str. 13 Dostępność, Dostępne i mobilne Mazowsze. 

Uszczegółowienie kierunków i działań

W projekcie strategii, a w szczególności w części dotyczącej działu 

3.4.„dostępność” nie odniesiono się do strategii sektorowej pn: ”Strategia 

Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r.”

diagnoza - wnioski, wyzwania nie uwzględniono

Zapisy rozdziału zostały przygotowane z uwzględnieniem krajowej 

strategii rozwoju transportu – mieści się ona wśród krajowych 

dokumentów strategicznych wspomnianych we wprowadzeniu do 

dokumentu. Ze względu na dążenie do minimalizacji objętości 

dokumentu, nie zawarto bezpośrednich odniesień do poszczególnych 

dokumentów wyższego rzędu w opisie wniosków z diagnozy. Dokumenty 

te zostały jednak uwzględnione m.in. w podrozdziale 11.3, gdzie 

zaznaczono, że SRWM przenosi na poziom regionalny zapisy 

dokumentów przyjętych przez rząd RP.

262 8.6. 17.09.2021
Ministerstwo 

Infrastruktury
wniosek

Str. 86, Spis Skrótów 

Brakuje wykazu skrótów 

W tekście projektu Strategii znaczenie niektórych skrótów zostało wyjaśnione w 

przypisach a innych nie, np.: 

• str. 18 – BDL

• str. 76 – MBPR

• str. 78; Ryc. 12 – EFMR

• str. 78; Ryc. 12 - EFS

glosariusz do uwzględnienia Wykaz skrótów zostanie uzupełniony o brakujące wyjaśnienia.

263 16.1. 23.09.2021
Urząd Lotnictwa 

Cywilnego
informacja

Do uwzględnienia w Strategii wskazuje się, że: w granicach administracyjnych 

województwa mazowieckiego położonych jest 6 lotnisk: Lotnisko Chopina w 

Warszawie (EPWA), Warszawa Modlin (EPMO), Radom - Sadków (EPRA), 

Płock (EPPL), Piastów k/Radomia (EPRP), Warszawa Babice (EPBC). Wydano 

pozwolenia na założenie 2 nowych lotnisk: lotnisko warszawa-Sobienie i lotnisko 

Chrcynno k/Nasielska. W granicach administracyjnych woj. maz. położone są 62 

lądowiska, w tym: 21 lądowisk samolotowych, 41 lądowisk śmigłowcowych. 

Jednocześnie informuję, że aktualny wykaz lotnisk cywilnych i lądowisk, są 

dostępne na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego w zakładce 

Lotniska/Rejestr lotnisk i ewidencji. W rejonie województwa mazowieckiego 

zainstalowane są lotnicze urządzenia naziemne, informacje o ograniczeniach z 

nimi związanych można pozyskać na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego pod 

ikoną "Mapy Online", gdzie dostępny jest internetowy serwis mapowy Rejestru 

Lotniczych Urządzeń naziemnych (RLUN) i ich powierzchni ograniczających 

zabudowę (BRA).

ogólne
do częściowego 

uwzględnienia
Część dotycząca infrastruktury lotniczej zostanie uzupełniona.

264 23.1. 04.10.2021
GDDKiA_Departament 

Strategii i Studiów
wniosek

Diagnoza str. 54, akapit "Infrastrukturę drogową wchodzącą w skład korytarza 

stanowią autostrada A2 biegnąca od granicy z Niemcami przez Warszawę i dalej, 

jako budowana i planowana - przez Siedlce ku granicy z Białorusią oraz odcinek 

drogi S8 od Warszawy do Ostrowi Mazowieckiej.

Dalszym elementem korytarza jest budowana droga S61 biegnąca w kierunku 

Litwy, z pominięciem Ostrołęki" powinien brzmieć "Infrastrukturę drogową 

wchodzącą w skład korytarza stanowią autostrada A2 biegnąca od granicy z 

Niemcami do Warszawy i dalej od węzła Lubelska do Obwodnicy Mińska 

Mazowieckiego i dalej docelowo, jako projektowana i budowana autostrada - 

przez Siedlce do granicy z Białorusią oraz odcinek drogi S8 od Warszawy do 

Ostrowi Mazowieckiej. Dalszym elementem korytarza jest budowana droga S61 

biegnąca w kierunku Litwy, z pominięciem Ostrołęki".

diagnoza - dokument nie uwzględniono

Przebieg głównych korytarzy transportowych o znaczeniu 

międzynarodowym i krajowym został opisany w projekcie Strategii 

ogólnie, uwzgledniając najwazniejsze relacje i miejscowości.
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265 23.2. 04.10.2021
GDDKiA_Departament 

Strategii i Studiów
wniosek

Diagnozam, str. 57, akapit 1, "W odległości ok. 30-50 km od Warszawy 

przebiega obwodowy ciąg dróg krajowych nr 50 i 62 stanowiących obecnie 

obejście tranzytowe węzła warszawskiego - do czasu ukończenia tzw. 

ekspresowej obwodnicy Warszawy w układzie dróg S2-S8-S17 przebiegających 

przez miasto stołeczne. W ramach prac związanych z Centralnym Portem 

Komunikacyjnym planowana jest budowa obwodnicy aglomeracji warszawskiej w 

standardzie autostrady oraz drogi ekspresowej"

Powinien brzmieć:

"W odległości ok. 30-50 km od Warszawy przebiega obwodowy ciąg dróg 

krajowych nr 50 i 62 stanowiących obecnie obejście tranzytowe węzła 

warszawskiego, które częściowo zostanie zastąpione przez ukończenie tzw. 

ekspresowej obwodnicy Warszawy w układzie dróg S2/S8/S17, a docelowo 

przez tzw. obwodnicę Aglomeracji Warszawskiej w układzie dróg A50/S50, która 

jest planowana w ramach prac związanych z budową Centralnego Portu 

Komunikacyjnego.''

diagnoza - dokument nie uwzględniono

 Sieć drogowa w projekcie Strategii została opisana ogólnie, 

uwzględniając najważniejsze relacje i miejscowości. Szczegółowy opis 

sieci drogowej powinien być zawarty w dokumentach branżowych na 

poziomie krajowym.

266 23.3. 04.10.2021
GDDKiA_Departament 

Strategii i Studiów
wniosek

Diagnoza, str. 57, akapit 3 - „Długość dróg krajowych na terenie województwa 

wynosi 2433 km, w tym 66 km autostrad i 345 km dróg ekspresowych.” powinien 

brzmieć „Długość dróg krajowych na terenie województwa wynosi 2448,3 km, w 

tym 82,3 km autostrad i 384,0 km dróg ekspresowych.”

diagnoza - dokument nie uwzględniono
W diagnozie przyjęto stan aktualności danych na moment jej 

sporządzania.

267 23.4. 04.10.2021
GDDKiA_Departament 

Strategii i Studiów
wniosek

Diagnoza, str. 57, akapit 6 - Zapis:

Długość dróg wojewódzkich wynosi 3058 km (wzrost o 77 km)

powinien brzmieć - długość dróg wojewódzkich wynosi 2959,5 km (spadek o 98 

km).

diagnoza - dokument nie uwzględniono
W diagnozie przyjęto stan aktualności danych na moment jej 

sporządzania.

268 23.5. 04.10.2021
GDDKiA_Departament 

Strategii i Studiów
wniosek

Strategia, str. 16, punkt 4 - "Długość dróg o twardej nawierzchni ulepszonej w 

województwie wzrosła w latach 2011-2019 o 14% - do poziomu 105,2 km/100 

km
2
, długość dróg ekspresowych i autostrad wzrosła z 134 do ponad 410 km, a 

docelowa sieć tych dróg jest w budowie lub posiada bliską perspektywę budowy" 

powinien brzmieć: "Długość dróg o twardej nawierzchni ulepszonej w 

województwie wzrosła w latach 2011-2020 o 14% - do poziomu 107,2 km/100 

km
2
, długość dróg ekspresowych i autostrad wzrosła ze 134 km do 466,3 km, a 

docelowa sieć tych dróg jest w budowie lub posiada bliską perspektywę budowy."

diagnoza - wnioski, wyzwania nie uwzględniono
W diagnozie przyjęto stan aktualności danych na moment jej 

sporządzania.

269 25.1. 04.10.2021
PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. Centrala
wniosek

Str. 49, tabela 4, pkt. 8. 

„Rozwój uporządkowanej sieci osadniczej, sprzyjającej wykorzystaniu transportu 

zbiorowego i ruchowi niezmotoryzowanemu”

Wnosimy o wprowadzenie kolejnych działań o poniższej treści:

 - Zapobieganie powstawaniu konfliktów przestrzennych i funkcjonalnych w 

zasięgu odziaływania infrastruktury transportowej, w szczególności linii 

kolejowych i dróg szybkiego ruchu.

cele/kierunki działań/działania nie uwzględniono

Zapisy dotyczące ochrony przed hałasem ujęto w Tabeli 5. Kierunki 

działań i działania – "zielone, niskoemisyjne Mazowsze" oraz 

uszczegółowieniu kierunku działania i działaniach.

270 25.2. 04.10.2021
PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. Centrala
wniosek

Strona 50:

„Należy dążyć, aby na liniach wchodzących w skład sieci TEN-T pociągi 

pasażerskie kursowały z prędkością handlową powyżej 120 km/h (na liniach 

regionalnych powyżej 100 km/h), a pociągi w ruchu towarowym 100 km/h”.

Proponujemy wskazać na zasadność podwyższania prędkości handlowych, ale 

bez wskazywania konkretnych wartości.

cele/kierunki działań/działania nie uwzględniono

Zgodnie z zapisami projektu Strategii założone prędkości handlowe 

dotyczą połączeń kolejowych umożliwiających skrócenie podróży między 

ośrodkami subregionalnymi, w tym przez Warszawę, a nie w obszarze 

aglomeracji warszawskiej.
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271 25.3. 04.10.2021
PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. Centrala
wniosek

Str. 51

„Efektywne zagospodarowanie przestrzenne powinno wspierać koncentrację 

zabudowy w obszarach obsługiwanych przez transport zbiorowy, zwłaszcza 

szynowy, a wyłączać spod zabudowy obszary do niej niewskazane”.

Należy uszczegółowić przywołany akapit poprzez dodanie tekstu:

„Za takie należy uznać obszary narażone na ponadnormatywne oddziaływanie 

akustyczne pochodzące od linii kolejowych. Lokalizacja terenów o funkcji 

podlegającej ochronie akustycznej w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej 

może prowadzić do niekorzystnego oddziaływania akustycznego na 

mieszkańców tych terenów, a w konsekwencji do wystąpienia konfliktów 

przestrzennych i pogorszenia warunków życia. Planowanie lokalizacji zabudowy 

chronionej akustycznie w sąsiedztwie linii kolejowych powinno być poprzedzone 

pełną analizą istniejących i możliwych do wystąpienia uciążliwości akustycznych i 

wibracyjnych. W przypadku lokalizowania zabudowy chronionej akustycznie w 

zasięgu istniejących uciążliwości akustycznych należy zobowiązywać inwestorów 

do stosowania odpowiednich rozwiązań technicznych zapewniających właściwą 

ochronę terenu oraz właściwe warunki akustyczne w budynkach na wszystkich 

kondygnacjach oraz do zapewnienia właściwej izolacyjności akustycznej 

przegród w budynkach. Powinno też zachęcać do korzystania z najbardziej 

wydajnych i najmniej uciążliwych dla przestrzeni i środowiska środków 

transportu: zbiorowego, rowerowego i ruchu pieszego, poprzez odpowiednie 

rozmieszczenie źródeł i celów podróży oraz połączeń między nimi”.

cele/kierunki działań/działania nie uwzględniono
Wniosek jest zbyt szczegółowy jak na ustalenia Strategii, które określają 

cele, kierunki działania i działania, a nie sposób lokalizacji budynków.

272 25.4. 04.10.2021
PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. Centrala
wniosek

Str. 54: 

„W przebieg korytarza wpisuje się planowane połączenie kolejowe Warszawy z 

Giżyckiem obejmujące modernizacje linii kolejowej nr 29 Tłuszcz – Ostrołęka 

oraz jej przedłużenie z Ostrołęki przez Łomżę do Giżycka.”

Proponuje się wykreślić to zdanie.

cele/kierunki działań/działania nie uwzględniono

Przebieg głównych korytarzy transportowych o znaczeniu 

międzynarodowym i krajowym został opisany w projekcie Strategii 

ogólnie. Modernizacja i przedłużenie linii nr 29 pozwoli na utworzenie 

ciągu kolejowego wysokiej jakości, co wpisuje się w międzynarodowy 

powiązania z krajami bałtyckimi.

273 25.5. 04.10.2021
PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. Centrala
wniosek

Str. 54:

 „W tej relacji istnieją linie kolejowe, lecz nie przewidziano poprawy ich 

standardu.”

Proponuje się zmienić treść na: 

„W tej relacji istnieją linie kolejowe, na których przewidziano prace inwestycyjne 

w dalszej perspektywie.”

cele/kierunki działań/działania nie uwzględniono

Plany zarządcy linii kolejowych nie przewidują istotnej poprawy standardu 

na odcinku Koluszki - Tomaszów Mazowiecki - Radom - Dęblin. W 

opisywanym w projekcie Strategii korytarzu nie zajdzie zatem istotna 

poprawa standardu połączenia kolejowego jeżeli chodzi o prędkości 

maksymalne.

274 25.6. 04.10.2021
PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. Centrala
wniosek

Str. 55:

„W ramach programu Kolej+ planowana jest poprawa parametrów i przywrócenie 

ruchu na odcinku Siedlce – Sokołów Podlaski.”

Proponuje się zmienić treść na: 

„W ramach naboru do programu Kolej+ zgłoszony został projekt obejmujący 

poprawę parametrów i przywrócenie ruchu na odcinku Siedlce – Sokołów 

Podlaski.”

cele/kierunki działań/działania nie uwzględniono

Zadanie zostało ujęte w dokumencie "Zamierzenia inwestycyjne na lata 

2021-2030 z perspektywą do 2040 roku" więc stwierdzenie, że jest 

planowane. jest adekwatne.

275 25.7. 04.10.2021
PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. Centrala
wniosek

Str. 54:

„Elementami tego korytarza jest linia nr 9

Warszawa – Gdańsk planowana do podniesienia prędkości do 200 km/h”

Proponuje się zmienić treść na: 

„Elementami tego korytarza jest linia nr 9

Warszawa – Gdańsk na której częściowo podniesiono prędkość do 200 km/h”

diagnoza - dokument do uwzględnienia Zapis zostanie skorygowany.
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276 25.8. 04.10.2021
PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. Centrala
wniosek

Str. 55:

„Dalszy ciąg w kierunku Łomży i Białegostoku odbywa się drogami krajowymi 

oraz linią kolejową nr 36”.

Proponuje się zmienić treść na: 

Dalszy ciąg w kierunku Łomży i Białegostoku odbywa się drogami krajowymi”

cele/kierunki działań/działania nie uwzględniono

W opisie powiązań pomiędzy ośrodkami odnoszono się do istniejącej 

infrastruktury drogowej i kolejowej, bez względu na to czy jest 

obsługiwana połączeniami czy nie.

277 25.9. 04.10.2021
PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. Centrala
wniosek

Str. 60

5.6.1. Transport kolejowy

Opis istniejącej siatki połączeń

cele/kierunki działań/działania nie uwzględniono
W diagnozie przyjęto stan aktualności danych na moment jej 

sporządzania.

278 25.10. 04.10.2021
PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. Centrala
wniosek

Należy wskazać, że PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. opracowała dwa dokumenty 

strategiczne: Kierunki rozwoju sieci kolejowej w Warszawskim Węźle Kolejowym - 

Master Plan dla transportu kolejowego w aglomeracji warszawskiej oraz PKP 

POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. - zamierzenia inwestycyjne na lata 2021-2030 

z perspektywą do 2040 roku, w których wskazano na potencjalną możliwość 

realizacji projektów inwestycyjnych, jak m.in.:

• Budowa połączenia Płock - Raciąż - Ciechanów - Ostrołęka

• Poprawa dostępności m. Ostrołęka poprzez budowę łącznika, odgałęziającego 

się od linii kolejowej nr 35

• Budowa nowej linii kolejowej Warszawa Wschodnia - Warszawa Wileńska - 

Marki

• Budowa nowej linii kolejowej Zegrze - Serock - Pułtusk - Maków Maz - 

Przasnysz 

• Budowa nowych linii kolejowych Parzniew - Nadarzyn oraz Warszawa Lotnisko 

Chopina - Nadarzyn - Grójec.

W związku z tym zasadne jest, aby stosowne odniesienia i wnioski zawarte w 

tych dokumentach również zostały uwzględnione w Strategii  oraz Diagnozie.

ogólne nie uwzględniono

Odpowiednie zapisy zostały zawarte w diagnozie, w części dotyczącej 

korytarzy regionalnych oraz w kierunkach działań dotyczących 

uzupełniania systemu transportowego o nowe linie kolejowe.

279 25.11. 04.10.2021
PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. Centrala
wniosek

Str. 38

„Transport substancji niebezpiecznych za pośrednictwem tras drogowych i 

kolejowych może stanowić poważne źródło poważnych awarii. Do szczególnie 

newralgicznych miejsc należą: skrzyżowania dróg, wiadukty czy też kolejowe 

węzły punkty przeładunkowe (np. stacja PKP Trzepowo k. Płocka)”.

Proponujemy następująca korektę tekstu:

„Transport substancji niebezpiecznych za pośrednictwem tras drogowych i 

kolejowych może stanowić poważne źródło poważnych awarii. Do szczególnie 

newralgicznych miejsc należą: skrzyżowania dróg, wiadukty czy też kolejowe 

węzły punkty przeładunkowe (np. stacja PKP Trzepowo k. Płocka)”.

prognoza oddziaływania na 

środowisko

do częściowego 

uwzględnienia

Wskazany zapis zostanie przeredagowany. Nie należy jednak wykluczyć 

potencjalnego zagrożenia, które stanowi transport materiałów 

niebezpiecznych z wykorzystaniem taboru kolejowego.

280 25.12. 04.10.2021
PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. Centrala
wniosek

Str. 39

„Mapy akustyczne, stanowiące podstawę do opracowania programu działań 

ograniczających uciążliwości akustyczne, sporządzone zostały dla odcinków linii 

kolejowych nr: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 20, 21 i 447 o łącznej długości 203,961 km.”

Proponujemy następującą korektę tekstu:

„Strategiczne mapy hałasu i mapy akustyczne, stanowiące podstawę do 

opracowania programu działań ograniczających uciążliwości akustyczne, 

sporządzone zostały dla odcinków linii kolejowych nr: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 20, 21, 45, 

440, 445, i 447, 448 i 919 o łącznej długości 309,415 km.”

prognoza oddziaływania na 

środowisko
do uwzględnienia Zapis zostanie doprecyzowany.
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281 26.1. 04.10.2021

Artur Jaroszewski

Przewodniczący Rady 

Miasta Płocka

wniosek

Rozdział 7, str. 62

W wierszu 11 po słowach „Należy wskazać” proponuję wpisać w pierwszej 

kolejności: „budowę linii kolejowej nr 5 Korytów – Płock – Grudziądz”. Dalej w tym 

samym akapicie proponuję dopisać: „przebudowę linii kolejowej nr 33 Kutno – 

Płock – Sierpc – Brodnica, budowę linii kolejowej Płock – Raciąż – Ciechanów – 

Ostrołęka, budowę linii kolejowej Modlin – Wyszogród (połączenie z linią Płock – 

CPK)”.

cele/kierunki działań/działania
do częściowego 

uwzględnienia
Zapis zostanie skorygowany.

282 26.5. 04.10.2021

Artur Jaroszewski

Przewodniczący Rady 

Miasta Płocka

wniosek

Rozdział 8, str. 80, ppkt.1.

W ostatnim akapicie proponuję rozszerzyć treść tj. „rozwój systemu 

komunikacyjnego, w tym budowę układu kolejowego łączącego Płock z 

Warszawą, dróg ekspresowych i dwujezdniowych, obwodnic oraz nowej 

przeprawy mostowej przez Wisłę”.

OSI do uwzględnienia Wnioskowany zapis zostanie przeredagowany w obszarze OSI.

283 26.7. 04.10.2021

Artur Jaroszewski

Przewodniczący Rady 

Miasta Płocka

wniosek

Rozdział 7, str.70

W drugim wierszu dopisać „budowa linii kolejowej nr 5 Korytów – Płock – 

Grudziądz” oraz „przebudowa linii kolejowej nr 33 Kutno – Płock – Sierpc – 

Brodnica, budowa linii kolejowej Płock – Raciąż – Ciechanów – Ostrołęka, 

budowa linii kolejowej Modlin – Wyszogród (połączenie z linią Płock – CPK)”.

prognoza oddziaływania na 

środowisko
nie uwzględniono

Analiza przewidywanego znaczącego oddziaływania na środowisko 

przeprowadzona została w odniesieniu do celów rozwojowych oraz 

przypisanych do nich kierunków działań i działań. Postulowane 

inwestycje mieszczą się w ogólnie sformułowanym działaniu Rozwój 

systemu komunikacyjnego, w tym układu kolejowego, dróg 

ekspresowych i dwujezdniowych  - dedykowanym dla Płockiego OSI. 

284 26.8. 04.10.2021

Artur Jaroszewski

Przewodniczący Rady 

Miasta Płocka

wniosek

Rozdział 7, str.91

W wierszu dziewiątym proponuję po słowie „dwujezdniowych”  dopisać: „ , 

obwodnic oraz nowego mostu przez Wisłę”.

prognoza oddziaływania na 

środowisko
nie uwzględniono

Analiza potencjalnych oddziaływań na poszczególne komponenty 

środowiska przeprowadzona została w punkcie 7. Prognozy w 

odniesieniu do kierunków działań i działań, określonych w Strategii w 

ramach celów rozwojowych oraz adresowanych do obszarów 

strategicznej interwencji. 

285 27.2. 04.10.2021

Krzysztof

Bieńkowski Starosta 

Przasnyski

Powiat

Przasnyski

wniosek

Str. 52. 

W wykazie istotnych inwestycji w dziedzinie dostępności postulujemy dodanie 

budowy linii kolejowej Zegrze - Przasnysz z perspektywą włączenia do linii 

kolejowej nr 035 w m. Chorzele.

cele/kierunki działań/działania nie uwzględniono

Proponowany zapis mieści się w działaniu dotyczącym rozbudowy i 

modernizacji transportu kolejowego, w szczególności poprzez inwestycje 

w linie poprawiające dostępność ośrodków subregionalnych. Strategia 

nie przesądza o lokalizacji konkretnych inwestycji.

286 27.5. 04.10.2021

Krzysztof

Bieńkowski Starosta 

Przasnyski

Powiat

Przasnyski

wniosek

Na stronie 67 w wykazie planowanych działań w ostrołęckim OSI postulujemy 

dodanie w pkt 1 „Poprawy dostępności do infrastruktury komunikacyjnej i 

sieciowej poprzez: dążenie do lepszego skomunikowania obszaru, w tym m.in. z 

Warszawą, przez rozwój infrastruktury kolejowej i zwiększenie liczby połączeń 

kolejowych, w szczególności budowę linii kolejowej Zegrze - Przasnysz oraz 

reaktywację linii kolejowej 035 Ostrołęka - Szczytno.”

OSI nie uwzględniono

Proponowany zapis mieści się w działaniu dotyczącym rozbudowy i 

modernizacji transportu kolejowego, w szczególności poprzez inwestycje 

w linie poprawiające dostępność ośrodków subregionalnych. Strategia 

nie przesądza o lokalizacji konkretnych inwestycji.

287 33.4. 07.10.2021

Maciej Pałygiewicz, 

Dyrektor Centrum 

Promocji i Rozwoju

Wyższa Szkoła 

Menedżerska w 

Warszawie

wniosek

3.4. Dostępność, str. 15, kropka druga od dołu „...Czynnikiem sukcesu jest też 

integracja komunikacji zbiorowej w postaci wspólnego biletu Kolei Mazowieckich, 

Warszawskiej Kolei Dojazdowej i warszawskiej komunikacji miejskiej...”. 

Propozycja – w ramach integracji mobilności Mazowsza należy w przypadku 

WKD rozszerzyć na całą II strefę (do Pruszkowa włącznie) ważność biletów 

Warszawskiej komunikacji miejskiej oraz analogicznie w przypadku KM i SKM do 

nowo wybudowanej stacji Parzniew. Warto rozważyć rozwój sieci autobusów 

ZTM w Warszawie do granic Pruszkowa/ Parzniewa. Istotna kwestią jest też 

rozważenie planowanej rozbudowy torowiska WKD ze stacji końcowej 

Śródmieście do stacji metra Centrum. Dość kosztowną i technicznie 

skomplikowaną propozycję można zastąpić budową krytego naziemnego 

ruchomego chodnika z terenu Dworca Centralnego do stacji metra Centrum.

diagnoza - wnioski, wyzwania nie uwzględniono
Wniosek wykracza poza zakres ustawowy Strategii. Strategia nie 

przesądza o lokalizacji konkretnych inwestycji.
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288 33.5. 07.10.2021

Maciej Pałygiewicz, 

Dyrektor Centrum 

Promocji i Rozwoju

Wyższa Szkoła 

Menedżerska w 

Warszawie

wniosek

3.4. Dostępność, str. 17, kropka druga od góry

Brakuje zintegrowanego systemu informacji komunikacji zbiorowej (szynowej i 

drogowej) w skali województwa. W ramach systemu należy uwzględnić budowę i 

rozwój aplikacji umożliwiającej zaplanowanie podróży na obszarze całego 

województwa obejmującej wszystkie rozkłady jazdy środków komunikacji 

funkcjonujących na terenie województwa wraz z propozycjami punktów 

przesiadkowych oraz wyborem wariantu ekonomicznego (najtańszego) lub 

efektywnego (najszybszy bez względu na cenę). Rozwiązanie to powinno 

umożliwiać zakup jednego biletu (np. przez telefon) na całą zaplanowaną trasę 

przejazdu.

diagnoza - wnioski, wyzwania nie uwzględniono
Zagadnienie o których mowa we wniosku zostały poruszone na str. 14 

Diagnozy.

289 33.6. 07.10.2021

Maciej Pałygiewicz, 

Dyrektor Centrum 

Promocji i Rozwoju

Wyższa Szkoła 

Menedżerska w 

Warszawie

wniosek

3.4. Dostępność, Str. 18, kropka druga od góry 

Coraz większe znaczenie w województwie ma elektromobilność, która w regionie 

Warszawskim stołecznym rozwija się najprężniej spośród regionów Polski. Przy 

planowaniu nowych inwestycji mieszkaniowych oraz przemysłowych należy 

wprowadzić obowiązek przy wydaniu pozwolenia na budowę o zastosowaniu 

minimalnej wymaganej pozwoleniem liczbie miejsc do ładowania pojazdów o 

napędzie elektrycznym, np. 10% miejsc do ładowania w stosunku do całkowitej 

ilość miejsc parkingowych w garażach podziemnych jak i miejsc naziemnych w 

danej inwestycji mieszkaniowej oraz biurowej. W ramach systemu 

elektromobilności warto rozważyć planowanie tras tramwajowych ponad ulicami 

na trasach szynowych podpartych filarami.

diagnoza - wnioski, wyzwania nie uwzględniono

Zagadnienia dotyczące obowiązku zastosowania minimalnej wymaganej 

pozwoleniem liczby miejsc do ładowania pojazdów o napędzie 

elektrycznym przy wydaniu pozwolenia na budowę są zbyt szczegółowe 

jak na ustalenia Strategii i powinny być formułowane w krajowych 

przepisach budowlanych. Zastosowanie budowy tras komunikacji 

szynowej na estakadach jest niecelowe wobec istotnego zwiększenia 

kosztu takiej inwestycji oraz wprowadzania udogodnień dla komunikacji 

indywidualnej, niepożądanej w centrach miast.

290 34.1. 06.10.2021
Polskie Koleje Państwowe 

S.A.
informacja

Polskie Koleje Państwowe S.A., w związku z otrzymanym do zaopiniowania 

projektem Strategii, informuje, iż prowadzi szereg działań mających na celu 

poprawę jakości terenów kolejowych na obszarze województwa poprzez: rozwój 

transportu zbiorowego, tworzenie zintegrowanych centrów przesiadkowych i 

zagospodarowanie nieruchomości Spółki zgodnie z gminnymi politykami 

przestrzennymi, jak również modernizację infrastruktury przy zachowaniu 

dbałości o środowisko przyrodnicze. Jednym z priorytetowych programów 

wdrażanych przez Spółkę jest Program Inwestycji Dworcowych (PID), którego 

najważniejszymi celami są: systemowa poprawa funkcjonowania pasażerskiego 

transportu kolejowego w Polsce, wzrost atrakcyjności w/w transportu osiągnięty 

poprzez wspólne inwestycje PKP S.A. i PKP PLK S.A., przyspieszenie inwestycji 

w infrastrukturę kolejową, efektywna absorbcja funduszy unijnych 

przeznaczonych na kolej. Do ww. Programu na lata 2016 - 2023 z terenu 

województwa mazowieckiego zostało wytypowanych 37 dworców. Szczegółowe 

informacje w zakresie realizowanych projektów inwestycyjnych znajdują się na 

stronie internetowej http://zmieniamydworce.pkp.pl/. Aktualnie PKP S.A 

przygotowuje kontynuację działań modernizowania infrastruktury dworcowej w 

ramach nowego Programu Inwestycji Dworcowych 2024-2030, który uwzględnia 

również komplementarne działania PKP PLK S.A. oraz CPK. PKP S.A. dostrzega 

również możliwości i potrzeby rozwoju infrastruktury transportu intermodalnego 

na terenie województwa. Prowadzone są analizy w zakresie rynku logistycznego, 

w celu określenia możliwości wykorzystania zasobu nieruchomości kolejowych 

pod jego rozwój. PKP S.A. deklaruje otwartość na współpracę w kształtowaniu 

przestrzeni Mazowsza, zwłaszcza w zakresie rozwoju transportu zbiorowego, 

modernizacji infrastruktury i logistyki intermodalnej.

ogólne do uwzględnienia Przyjęto jako informację.

291 37.4 07.10.2021 Urząd m.st. Warszawa wniosek
Potrzebne jest szersze ujęcie kwestii związanych z budową Centralnego Portu 

Komunikacyjnego (CPK) i jego wpływu na rozwój województwa mazowieckiego.
ogólne nie uwzględniono

Zapisy dotyczące CPK zostały zawarte w projekcie Strategii w 

wystarczającym stopniu szczegółowości - zgodnie ze stanem 

zaawansowania prac nad projektem. Przewidywany wpływ projektu na 

rozwój województwa wykracza poza okres obowiązywania Strategii.

292 37.5 07.10.2021 Urząd m.st. Warszawa wniosek

Należy uzupełnić brakujące odniesienia do linii kolejowych przewidzianych do 

realizacji w ramach Koncepcji CPK, tym bardziej, że część z nich jest w ścisłym 

związku z kierunkami rozwoju infrastruktury kolejowej preferowanymi dotychczas 

na poziomie regionalnym.

ogólne
do częściowego 

uwzględnienia
Zapis zostanie skorygowany.
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293 37.12 07.10.2021 Urząd m.st. Warszawa wniosek

s. 53, 7. Kierunki działań i działania rozwojowe do 2030 roku

Dostępne i mobilne Mazowsze: uszczegółowienie kierunków działań i działań

Potrzebna jest modyfikacja zapisów dotyczących planowanych inwestycji w 

obszarze metropolii warszawskiej poprzez wykreślenie fragmentu dotyczącego 

budowy linii kolejowych przez centrum Warszawy oraz dodanie uzupełnienia dot. 

podjęcia prac studialnych dotyczących rozbudowy sieci kolejowej na terenie 

Warszawy pozwalających na wykreowanie nowego układu o charakterze 

średnicowym. Jako istotne inwestycje w dziedzinie dostępności należy wskazać 

rozbudowę linii kolejowych w aglomeracji warszawskiej do układów 

czterotorowych, budowę linii kolejowych do lotniska w Modlinie i Płocka oraz 

przez centrum Warszawy – łączących dworce Wileński z Głównym oraz Gdański 

z Centralnym i linią radomską (nr 8), zwiększenie przepustowości linii nr 9 na 

odcinku Legionowo-Nasielsk, dostosowanie do ruchu pasażerskiego linii 

Warszawa – Konstancin, Wieliszew – Zegrze, Piaseczno – Grójec, budowę sieci 

szkieletowej tras rowerowych określonych w PZPWM, budowę dróg 

ekspresowych S-10, S-12 i Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Na poziomie 

krajowym planowana jest budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Rekomenduje się podjęcie prac studialnych dotyczących rozbudowy sieci 

kolejowej na terenie Warszawy pozwalających na wykreowanie nowego układu o 

charakterze średnicowym – związanego z ryzykiem w pespektywie 

kilkudziesięcioletniej wyczerpania przepustowości istniejącego układu 

średnicowego (dalekobieżnego i podmiejskiego) po jego modernizacji.

cele/kierunki działań/działania
do częściowego 

uwzględnienia
Zapis zostanie skorygowany.

294 37.19 07.10.2021 Urząd m.st. Warszawa wniosek

s. 8-27, 3. Diagnoza – wnioski, wyzwania, s. 45-61, 7. Kierunki działań i działanie 

rozwojowe do 2030 roku

Całkowicie pominięto dynamicznie rosnący sektor transportowy oparty na 

eksploatacji elektrycznych dronów towarowych lub pasażerskich, w tym, jako 

indywidualny transport publiczny – air-taxi. Zarządzanie przestrzenią, wytyczanie 

i obsługa korytarzy przelotowych, lądowiska, stacje ładowania dużej mocy, 

regulacje dotyczące poruszania się auto lotów (skycars) po drogach publicznych 

to obszary, które wymagają nadrzędnych (strategicznych) kierunków 

postępowania. Na szczególną uwagę zasługuje konflikt w dostępie do przestrzeni 

z energetyką wiatrową.

diagnoza - wnioski, wyzwania nie uwzględniono

Wniosek wykracza poza kompetencje samorządu województwa. Krajowe 

akty prawne regulują kwestie związane z organizacją ruchu lotniczego i 

zarządzaniem przestrzenią powietrzną w odniesieniu do bezzałogowych 

statków powietrznych.

295 37.28 07.10.2021 Urząd m.st. Warszawa wniosek

s. 13, 3. Diagnoza – wnioski, wyzwania

3.4. Dostępność

Proponujemy zastąpić „Dostępność” na „System transportowy” lub „Transport”. 

Konsekwentnie należy wprowadzić zmianę w całym tekście strategii. 

diagnoza - wnioski, wyzwania nie uwzględniono
Wskazany rozdział omawia nie tylko system transportowy, ale także 

dostępność transportową i przestrzenną województwa mazowieckiego. 

296 37.51 07.10.2021 Urząd m.st. Warszawa wniosek

s. 50, 7. Kierunki działań i działania rozwojowe do 2030 roku

Fragment: „Działania w obu płaszczyznach spowodują zwiększenie prędkości 

połączeń oraz podniesienie jakości świadczonych usług przewozowych.” zmienić 

na „Działania w obu płaszczyznach spowodują zwiększenie prędkości połączeń, 

podniesienie jakości świadczonych usług przewozowych oraz zmniejszą ruch 

samochodów osobowych, szczególnie do Warszawy.”

cele/kierunki działań/działania nie uwzględniono

Działania zawarte w obszarze Dostępność mają na celu wzrost udziału 

transportu zbiorowego i ruchu niezmotoryzowanego w podziale zadań 

przewozowych, jak wspomniano w uszczegółowieniu kierunków działań. 

Ponadto dotyczą one całego obszaru województwa.

297 38.7. 08.10.2021

Marek Artur Koniarczyk 

radny Rady Miejskiej w 

Szydłowcu i członek 

Mazowieckiej Rady 

Działalności Pożytku 

Publicznego

wniosek

Elementy modelu 

Zaznaczenie na grafice oraz wprowadzenie zapisów tekstowych dotyczących 

korytarza bazowego TEN-T z Radomia do Szydłowca (do granic województwa 

mazowieckiego) wzdłuż drogi ekspresowej S7 aby południe Mazowsza także 

posiadało taki korytarz transportowy łączący z województwem świętokrzyskim i 

dalej z małopolskim niezwykle istotny nie tylko dla Mazowsza ale i dla 

ogólnopolskiej struktury funkcjonalno-przestrzennej.

struktura funkcjonalno-

przestrzenna
nie uwzględniono

Model uwzględnia korytarze bazowe sieci TEN-T wyznaczone w 

Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1315/2013 z 

dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących 

rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej.

298 39.1. 08.10.2021 Instytut Kolejnictwa wniosek
Pkt.3.4, str. 13 - Stosowane pojęcie „dostępności” jest zasadniczo pojęciem 

bardzo szerokim, Proponuje się zmianę na pojęcie precyzujące np. „transport”.
diagnoza - wnioski, wyzwania nie uwzględniono

Wskazany rozdział omawia nie tylko system transportowy, ale także 

dostępność transportową i przestrzenną województwa mazowieckiego. 
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299 39.3. 08.10.2021 Instytut Kolejnictwa wniosek

Str. 74, tabela 9 - Nazwa i badanie wskaźnika 

„Liczba miejscowości objętych zintegrowaną taryfą kolejowo-autobusową”. 

Termin „miejscowość”, wg definicji z ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o 

urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych, obejmuje 

jednostki osadnicze lub inne obszary zabudowane odróżniające się od innych 

miejscowości odrębną nazwą, a przy jednakowej nazwie - odmiennym 

określeniem ich rodzaju. Z tego powodu wskaźnik będzie trudno mierzalny i tym 

samym weryfikowalny. Do rozważenia, sugeruje się przyjęcie wskaźnika na 

poziomie gmin. 

wskaźniki/monitoring do uwzględnienia

Wskaźnik został uogólniony do poziomu gmin. Wartość wyjściowa 

obejmuje gminy, w których funkcjonują przystanki autobusowe i kolejowe 

objęte wspólnym biletem ZTM+KM+WKD.

300 39.4. 08.10.2021 Instytut Kolejnictwa wniosek

Str. 74, tabela 9 - Wskaźnik: 

„Liczba pasażerów komunikacji zbiorowej:

• miejskiej 

• wojewódzkich przewozów kolejowo-autobusowych (KM+WKD)”

Ze względu, że KM i WKD są przewoźnikami kolejowymi za bardziej właściwą 

nazwę wskaźnika proponuje się:

„Liczba pasażerów komunikacji zbiorowej: 

• miejskiej 

• wojewódzkich przewozów kolejowych (KM+WKD) i autobusowych” 

wskaźniki/monitoring nie uwzględniono

Wskaźnik dotyczy wojewódzkich przewozów kolejowo-autobusowych w 

rozumieniu przewozów organizowanych lub współfinansowanych przez 

samorząd województwa. Jego ostateczne brzmienie zależeć będzie od 

przyjętego modelu organizacyjnego wojewódzkich przewozów 

kolejowych.

301 39.5. 08.10.2021 Instytut Kolejnictwa wniosek

Str. 74, tabela 9 - Do ew. korekty wartość wskaźnika:

„Liczby pasażerów wojewódzkich przewozów kolejowo-autobusowych 

(KM+WKD) dla roku bazowego 2019”. Podana wartość wskaźnika 70,7 mln osób 

jest zaniżona. Wg raportów rocznych za rok 2019 spółek KM i WKS jest to wynik 

ponad 70,9 mln (odpowiednio dla spółek: 62 105 138 i 8 797 129 pasażerów). 

Dodatkowo liczba ta nie zawiera liczby pasażerów autobusowych.

wskaźniki/monitoring do uwzględnienia Wartość wskaźnika zostanie skorygowana.

302 39.6. 08.10.2021 Instytut Kolejnictwa wniosek
Str. 74, tabela 9 - Do ew. korekty źródło danych wskaźnika liczby pasażerów 

wojewódzkich przewozów kolejowo-autobusowych (KM+WKD).
wskaźniki/monitoring nie uwzględniono

Wskaźnik dotyczy wojewódzkich przewozów kolejowo-autobusowych w 

rozumieniu przewozów organizowanych lub współfinansowanych przez 

samorząd województwa. Źródło danych zależeć będzie od przyjętego 

modelu organizacyjnego wojewódzkich przewozów kolejowych.

303 39.10. 08.10.2021 Instytut Kolejnictwa wniosek

Uwagi do Diagnozy do Strategii - Str. 55, pkt. 5.3.

Błędnie sformułowane zdanie: „Ich połączenie przebiegające przez stację główną 

w centrum funkcjonuje w postaci dwóch linii tworzących układ czterotorowy z 

oddzieleniem ruchu podmiejskiego i regionalnego od dalekobieżnego.”

diagnoza - dokument do uwzględnienia Zapis zostanie skorygowany.

304 39.11. 08.10.2021 Instytut Kolejnictwa wniosek

Uwagi do Diagnozy do Strategii - Str. 56 

Zdanie niedokładne: „Czołową stacją kończy się linia z Białegostoku”. Bardziej 

właściwym byłoby następujące sformułowanie: „Ciąg z Białegostoku kończy się 

czołową stacją Warszawa Wileńska”.

diagnoza - dokument do uwzględnienia Zapis zostanie skorygowany.

305 39.12. 08.10.2021 Instytut Kolejnictwa wniosek

Uwagi do Diagnozy do Strategii - Str. 56. 

Zdanie: „W 2018 r. w kolejach wąskotorowych w ruchu turystycznym obsłużono 

44 tys. pasażerów.". Proponuje się korektę: „W 2018 r. kolejami wąskotorowymi 

w ruchu turystycznym obsłużono 44 tys. pasażerów.”

diagnoza - dokument do uwzględnienia Zapis zostanie skorygowany.

306 39.13. 08.10.2021 Instytut Kolejnictwa wniosek

Uwagi do Diagnozy do Strategii - Str. 56. 

Formułowanie zdania: „Prędkość rozkładowa (handlowa) potrafi przy tym 

znacząco odbiegać od prędkości maksymalnej, m.in. ze względu na miejscowe 

ograniczenia prędkości oraz brak rozdzielenia ruchu dalekobieżnego od 

aglomeracyjnego.” Proponuje się korektę: „Prędkość rozkładowa (handlowa) 

znacząco odbiega od prędkości maksymalnej, m.in. ze względu na miejscowe 

ograniczenia prędkości oraz dodatkowy czas postoju, spowodowany brakiem 

separacji ruchu dalekobieżnego od aglomeracyjnego.”

diagnoza - dokument nie uwzględniono Zapis jest wystarczająco szczegółowy jak na ustalenia Strategii.
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307 39.14. 08.10.2021 Instytut Kolejnictwa wniosek

Uwagi do Diagnozy do Strategii 

Zdanie: „W 2019 r. pociągami Kolei Mazowieckich przewieziono 61,9 mln 

pasażerów (spadek o 0,5 mln, w dużej mierze ze względu na trwające prace 

budowlane, w tym linii Warszawa-Lublin) i wykonano pracę eksploatacyjną na 

poziomie 17,68 mln pociągokilometrów (wzrost o 0,97 mln).” Wg raportu 

rocznego spółki w roku 2019 liczba pasażerów KM to 62 105 138 osób.

diagnoza - dokument do uwzględnienia Zapis zostanie skorygowany.

308 39.15. 08.10.2021 Instytut Kolejnictwa wniosek

Uwagi do Diagnozy do Strategii, Str. 60, pkt. 5.6.1 2 akapit

Błędne wnioski zastosowano w zdaniu: „Dotyczy to nie tylko rozwiązań 

infrastrukturalnych i taborowych, lecz również organizacyjnych (m.in. w zakresie 

organizacji ruchu – pasy dla autobusów, przewozów – częstotliwość połączeń, i 

taryfowej – dostępność cenowa, zintegrowany system biletowy).”. Proponuje się 

następującą korektę: „Dotyczy to nie tylko rozwiązań infrastrukturalnych i 

taborowych, lecz również organizacyjnych (m.in. w zakresie organizacji 

przewozów – częstotliwość połączeń, i taryfowej – dostępność cenowa, 

zintegrowany system biletowy).”

diagnoza - dokument nie uwzględniono
We wcześniejszym zdaniu stwierdzono, że chodzi o komunikację 

zbiorową, czyli nie tylko kolejową.

309 39.16. 08.10.2021 Instytut Kolejnictwa wniosek

Uwagi do Diagnozy do Strategii - Str. 62, pkt. 5.6.3.

Zdanie: „Szybka Kolej Miejska w Warszawie jest operatorem kolejowym 

funkcjonującym na liniach kolejowych z Warszawy w kierunku Legionowa, 

Sulejówka, Otwocka, Piaseczna i Pruszkowa"  wymaga uściślenia. Stwierdzenie, 

że SKM obsługuje kierunek do Piaseczna jest na wyrost. W kierunku Piaseczna 

SKM obsługuje odcinek zawierający się w granicach Warszawy (z odgałęzieniem 

od przyst. Warszawa Służewiec). Brakuje zaakcentowana obsługi Radzymina 

(miasto powiatu wołomińskiego).

diagnoza - dokument nie uwzględniono Zapis jest wystarczająco szczegółowy jak na ustalenia Strategii.

310 39.17. 08.10.2021 Instytut Kolejnictwa wniosek

Uwagi do Diagnozy do Strategii - Str. 62 

Niewłaściwie sformułowane zdanie, wprowadzające nieścisłość i sugerujące, że 

KM zarządzają stacjami kolejowymi w zdaniu „W województwie istnieje 13 

parkingów przy stacjach kolejowych zarządzanych przez Koleje Mazowieckie 

oraz WKD (w 2013 r. było ich 9)". Proponuje się następującą korektę: „W 

województwie, przy stacjach i przystankach kolejowych, istnieje 13 parkingów 

zarządzanych przez Koleje Mazowieckie oraz WKD (w 2013 r. było ich 9).”

diagnoza - dokument do uwzględnienia Zapis zostanie skorygowany.

311 39.18. 08.10.2021 Instytut Kolejnictwa wniosek

Uwagi do Diagnozy do Strategii - Str. 63 

Zdanie: „Warszawska Kolej Dojazdowa (WKD) zapewnia połączenia Warszawy z 

Grodziskiem Mazowieckim i Milanówkiem obsługując po drodze miejscowości 

zachodniego ramienia aglomeracji.”. W zdaniu należałoby zastosować sam skrót 

WKD. Pierwszy w dokumencie skrót WKD znajduje się dwukrotnie na str. 55, 

gdzie należałoby wskazać całą nazwę ze skrótem.

diagnoza - dokument do uwzględnienia Zapis zostanie skorygowany.

312 39.19. 08.10.2021 Instytut Kolejnictwa wniosek

Uwagi do Diagnozy do Strategii - Str. 63

Zdanie: „Udział podróży koleją w Polsce odnotował przy tym wzrost z 6,7% do 

7,9%50, a samochodowym transportem zbiorowym – spadek z 15,3% do 

12,9%.”. Niewłaściwe jest sformułowanie „samochodowy transport zbiorowy”. 

Proponuje się zmianę zdania następująco:” Udział podróży koleją w Polsce 

odnotował przy tym wzrost z 6,7% do 7,9%, a przewozy autobusowe – spadek z 

15,3% do 12,9%.”

diagnoza - dokument do uwzględnienia Zapis zostanie skorygowany.

313 39.20. 08.10.2021 Instytut Kolejnictwa informacja

Uwagi do Diagnozy do Strategii Str. 64, pkt. 5.9.

Ostatnie zdanie: „Ewentualne decyzje zmierzające do utworzenia drogi wodnej 

uwzględnieniu powinny uwzględniać konieczności zapewnienia równowagi 

ekologicznej i trwałego rozwoju regionów położonych nad Wisłą.” Zbędny wyraz 

„uwzględnieniu”.

diagnoza - dokument do uwzględnienia Zapis zostanie skorygowany.

314 40.1. 08.10.2021

Michał Olszewski – 

Dyrektor Biura Strategii i 

Planowania, 

Projektowania i Inżynierii 

Podprogramu 

Kolejowego.

Centralny Port 

Komunikacyjny Sp. z o.o.

wniosek

Strategia, rozdział 4, mapy na str. 35 – 40 (ryc. 3 – 8) 

Należy wskazać precyzyjnie czy pokazują stan istniejący, czy 

planowany/docelowy/rekomendowany przez Strategię.

scenariusze nie uwzględniono Ryciny przedstawiają stan istniejący.
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315 40.2. 08.10.2021

Michał Olszewski – 

Dyrektor Biura Strategii i 

Planowania, 

Projektowania i Inżynierii 

Podprogramu 

Kolejowego.

Centralny Port 

Komunikacyjny Sp. z o.o.

wniosek

Strategia, rozdział 4, mapa na str. 35 Strategii (Ryc. 3. Struktura użytkowania 

ziemi)

Jeżeli jest to mapa stanu planowanego/rekomendowanego przez Strategię 

wnosimy o jej uzupełnienie poprzez wskazanie „terenu komunikacyjnego” w 

rejonie planowanej lokalizacji CPK.

 

Jednocześnie deklarujemy możliwość przekazania danych dotyczących ww. 

inwestycji w formacie umożliwiającym ich wykorzystanie na potrzeby mapy.

struktura funkcjonalno-

przestrzenna
nie uwzględniono

Mając na uwadze skalę ryciny obecny sposób wskazania jest 

odpowiedni.

316 40.3. 08.10.2021

Michał Olszewski – 

Dyrektor Biura Strategii i 

Planowania, 

Projektowania i Inżynierii 

Podprogramu 

Kolejowego.

Centralny Port 

Komunikacyjny Sp. z o.o.

wniosek

Strategia, rozdział 4, mapa na str. 36 Strategii (ryc. 4 Struktury funkcjonalno-

przestrzenne)

Jeżeli jest to mapa stanu planowanego/rekomendowanego przez Strategię 

wnosimy o jej uzupełnienie poprzez wskazanie „terenu komunikacyjnego” w 

rejonie planowanej lokalizacji CPK. (lokalizacja jak w uwadze 2.)

struktura funkcjonalno-

przestrzenna
nie uwzględniono Rycina przedstawia istniejące klasy pokrycia terenu.

317 40.4. 08.10.2021

Michał Olszewski – 

Dyrektor Biura Strategii i 

Planowania, 

Projektowania i Inżynierii 

Podprogramu 

Kolejowego.

Centralny Port 

Komunikacyjny Sp. z o.o.

wniosek

Strategia, rozdział 4, mapa na str. 38 (ryc. 6 Sieć transportowa województwa 

mazowieckiego) 

Jeżeli jest to mapa stanu planowanego/rekomendowanego przez Strategię 

wnosimy o jej uzupełnienie poprzez wskazanie planowanych Inwestycji i 

Inwestycji Towarzyszących CPK:

1) lotniska;

2) linii kolejowych Warszawa – CPK – Łódź, CMK (Korytów) – CPK – Płock – 

Włocławek/Gdańsk, Ostrołęka – Łomża – Giżycko, CPK – Warka, Radom – 

Kunów, Legionowo – Nasielsk;

3) dróg S10 (Toruń – węzeł z S7) i A50/S50 (Obwodnica Aglomeracji 

Warszawskiej).

Jednocześnie deklarujemy możliwość przekazania danych dotyczących ww. 

inwestycji w formacie umożliwiającym ich wykorzystanie na potrzeby mapy.

struktura funkcjonalno-

przestrzenna
nie uwzględniono Rycina przedstawia stan istniejący.

318 40.5. 08.10.2021

Michał Olszewski – 

Dyrektor Biura Strategii i 

Planowania, 

Projektowania i Inżynierii 

Podprogramu 

Kolejowego.

Centralny Port 

Komunikacyjny Sp. z o.o.

wniosek

Strategia, rozdział 4, mapa na str. 40 (ryc. 8 Model struktury funkcjonalno-

przestrzennej województwa mazowieckiego) 

Jeżeli jest to mapa stanu planowanego/rekomendowanego przez Strategię 

wnosimy o jej uzupełnienie poprzez wskazanie planowanych Inwestycji 

Towarzyszących CPK:

1) linii kolejowych Warszawa – CPK – Łódź, CMK (Korytów) – CPK – Płock – 

Włocławek, Ostrołęka – Łomża, CPK – Warka, Radom – Kunów, Milanów – Biała 

Podlaska – Fronołów, Legionowo – Nasielsk;

2) dróg S10 (Toruń – węzeł z S7) i A50/S50 (Obwodnica Aglomeracji 

Warszawskiej).

Jednocześnie deklarujemy możliwość przekazania danych dotyczących ww. 

inwestycji w formacie umożliwiającym ich wykorzystanie na potrzeby mapy.

struktura funkcjonalno-

przestrzenna
nie uwzględniono

Zawarty w SRWM model struktury funkcjonalno-przestrzennej zgodny 

jest z wymogami ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 

1998 r. Ustawodawca nie określił obligatoryjnego zakresu modelu 

struktury funkcjonalno-przestrzennej. 

W materiale MFiPR "Modele struktury funkcjonalno-przestrzennej w 

strategiach rozwoju" wskazuje się, że model funkcjonalno-przestrzenny 

powinien być przygotowany w zależności od uwarunkowań i potrzeb z 

użyciem dostępnego, dowolnego instrumentarium diagnostycznego oraz 

w zależności od założonych wartości i specyfiki terytoriów.

319 40.6. 08.10.2021

Michał Olszewski – 

Dyrektor Biura Strategii i 

Planowania, 

Projektowania i Inżynierii 

Podprogramu 

Kolejowego.

Centralny Port 

Komunikacyjny Sp. z o.o.

wniosek

Strategia, rozdział 4, mapy na str. 35 – 40 (ryc. 3 – 8) - Jeżeli są to mapy stanu 

istniejącego,

Strategię należy uzupełnić poprzez dodanie analogicznych map dla stanu 

planowanego /rekomendowanego przez Strategię, uwzględniających elementy 

wskazane w uwagach 2 – 5.

struktura funkcjonalno-

przestrzenna
nie uwzględniono

Strategia określa cele, kierunki i działania, lecz nie konkretne inwestycje, 

więc wskazywanie ich na schemacie jest niezasadne. Planowane 

inwestycje zostaną wskazane w dokumentach wdrożeniowych.
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320 40.7. 08.10.2021

Michał Olszewski – 

Dyrektor Biura Strategii i 

Planowania, 

Projektowania i Inżynierii 

Podprogramu 

Kolejowego.

Centralny Port 

Komunikacyjny Sp. z o.o.

wniosek

Strategia, rozdział 4, mapa na str. 39 (ryc. 7 Sieć transportowa województwa 

mazowieckiego). 

W legendzie należy czytelnie doprecyzować, że:

 - planowana lokalizacja CPK: Portu Lotniczego Solidarność z węzłem 

przesiadkowym.

struktura funkcjonalno-

przestrzenna
nie uwzględniono

Na schemacie sieci transportowej nie ma oznaczenia planowanej 

lokalizacji CPK.

321 40.8. 08.10.2021

Michał Olszewski – 

Dyrektor Biura Strategii i 

Planowania, 

Projektowania i Inżynierii 

Podprogramu 

Kolejowego.

Centralny Port 

Komunikacyjny Sp. z o.o.

wniosek

Strategia, rozdział 3 Diagnoza – wnioski, wyzwania,

p. 3.4. Dostępność,

str. 17

 Treść:

Planowana budowa linii kolejowej do lotniska w Modlinie stanowi szansę na 

poprawę jego dostępności i atrakcyjności. Otoczenie lotniska pozwala na jego 

rozbudowę oraz sprzyja rozwojowi strefy okołolotniskowej obejmującej inwestycje 

przemysłowe, bazy logistyczne i centra biznesowe. W podobny sposób może 

rozwijać się otoczenie portu lotniczego w Radomiu.

Wnosimy o uzupełnienie o zdanie podkreślone:

Otoczenie lotniska pozwala na jego rozbudowę oraz sprzyja rozwojowi strefy 

okołolotniskowej obejmującej inwestycje przemysłowe, bazy logistyczne i centra 

biznesowe. Niemniej jednak, kluczową rolę w tym zakresie będzie spełniało 

otoczenie Centralnego Portu Komunikacyjnego. W podobny sposób może 

rozwijać się otoczenie portu lotniczego w Radomiu.

diagnoza - wnioski, wyzwania nie uwzględniono

Zapisy dotyczące CPK zostały zawarte w projekcie Strategii w 

wystarczającym stopniu szczegółowości - zgodnie ze stanem 

zaawansowania prac nad projektem. Przewidywany wpływ projektu na 

rozwój województwa wykracza poza okres obowiązywania Strategii.

322 40.9. 08.10.2021

Michał Olszewski – 

Dyrektor Biura Strategii i 

Planowania, 

Projektowania i Inżynierii 

Podprogramu 

Kolejowego.

Centralny Port 

Komunikacyjny Sp. z o.o.

wniosek

Strategia, rozdział 4 Model struktury funkcjonalno-przestrzennej,

p. 4.1. Struktura użytkowania ziemi, str. 29

Treść:

"Wśród struktur funkcjonalno-przestrzennych województwa mazowieckiego (Ryc. 

4), wskazanych w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa 

mazowieckiego wyróżnia się:

[…]

• obszar wokół Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa/Modlin, do którego 

adresuje się działania zgodne z Regionalnym zintegrowanym planem 

policentrycznego rozwoju obszarów wokół Mazowieckiego Portu Lotniczego 

Warszawa/Modlin" 

prosimy uzupełnić o informację o CPK.

struktura funkcjonalno-

przestrzenna
nie uwzględniono

Zapisy dotyczące CPK zostały zawarte w projekcie Strategii w 

wystarczającym stopniu szczegółowości - zgodnie ze stanem 

zaawansowania prac nad projektem. Przewidywany wpływ projektu na 

rozwój województwa wykracza poza okres obowiązywania Strategii.

323 40.10. 08.10.2021

Michał Olszewski – 

Dyrektor Biura Strategii i 

Planowania, 

Projektowania i Inżynierii 

Podprogramu 

Kolejowego.

Centralny Port 

Komunikacyjny Sp. z o.o.

wniosek

Strategia, rozdział 4 Model struktury funkcjonalno-przestrzennej,

p. 4.4. Powiązania komunikacyjne, str. 30/31

Wnosimy o uzupełnienie o fragment podkreślony:

"w tym korytarze Morze Bałtyckie - Morze Adriatyckie i Morze Bałtyckie - Morze 

Północne, uzupełniane przez korytarze transportowe o znaczeniu 

międzyregionalnym i regionalnym, tworzone przez istniejącą i planowaną 

infrastrukturę transportową (m.in. w ramach inwestycji związanych z budową 

CPK) na obszarze województwa mazowieckiego."

struktura funkcjonalno-

przestrzenna
nie uwzględniono

Opis zawiera ogólne kierunki powiązań bez wskazywania konkretnych 

planowanych inwestycji.
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324 40.11. 08.10.2021

Michał Olszewski – 

Dyrektor Biura Strategii i 

Planowania, 

Projektowania i Inżynierii 

Podprogramu 

Kolejowego.

Centralny Port 

Komunikacyjny Sp. z o.o.

wniosek

Strategia, rozdział 7. Kierunki działań i działania rozwojowe do 2030 roku, str. 47

Wnosimy o korektę zgodnie z poniższym:

Konkurencyjne i innowacyjne Mazowsze: uszczegółowienie kierunków działań i 

działań

[…]

Do umiędzynarodowienia i wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej obszaru przede 

wszystkim przyczyni się także utworzenie strefy aktywizacji gospodarczej wokół 

Centralnego Portu Komunikacyjnego, a także wokół lotniska w Modlinie, 

przekładające się na i zwiększenie jej dostępności transportowej. 

cele/kierunki działań/działania nie uwzględniono

Zapisy dotyczące CPK zostały zawarte w projekcie Strategii w 

wystarczającym stopniu szczegółowości - zgodnie ze stanem 

zaawansowania prac nad projektem. Przewidywany wpływ projektu na 

rozwój województwa wykracza poza okres obowiązywania Strategii.

325 40.12. 08.10.2021

Michał Olszewski – 

Dyrektor Biura Strategii i 

Planowania, 

Projektowania i Inżynierii 

Podprogramu 

Kolejowego.

Centralny Port 

Komunikacyjny Sp. z o.o.

wniosek

Strategia, rozdział 7. Kierunki działań i działania rozwojowe do 2030 roku, str. 52

Wnosimy o uzupełnienie o fragment podkreślony:

Rezultatem podejmowanych działań powinien być wzrost udziału transportu 

zbiorowego i ruchu niezmotoryzowanego w podziale zadań przewozowych […].

W skali międzynarodowej, istotne będzie dokończenie infrastruktury wchodzącej 

w skład transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, m.in. budowa linii KDP 

Warszawa – CPK – Łódź – Poznań/Wrocław.

cele/kierunki działań/działania nie uwzględniono
Przywołany zapis stanowi uszczegółowienie kierunków działań i działań 

bez wskazywania konkretnych inwestycji.

326 40.13. 08.10.2021

Michał Olszewski – 

Dyrektor Biura Strategii i 

Planowania, 

Projektowania i Inżynierii 

Podprogramu 

Kolejowego.

Centralny Port 

Komunikacyjny Sp. z o.o.

wniosek

Strategia, rozdział 7. Kierunki działań i działania rozwojowe do 2030 roku, str. 51

Wnosimy o uzupełnienie o podkreślenie:

W przypadku transportu towarów, istotne znaczenie będzie miało zapewnienie 

warunków do zwiększenia udziału transportu multimodalnego. W tym celu należy 

rozwijać centra logistyczne w pobliżu węzłów kolejowych, lotnisk jak też 

multimodalne punkty przeładunkowe. Obwodowe linie kolejowe powinny być 

remontowane i modernizowane w celu umożliwienia efektywnego transportu 

towarów.

cele/kierunki działań/działania do uwzględnienia Przywołany w uwadze zapis zostanie rozszerzony o dodanie lotnisk.

327 40.14. 08.10.2021

Michał Olszewski – 

Dyrektor Biura Strategii i 

Planowania, 

Projektowania i Inżynierii 

Podprogramu 

Kolejowego.

Centralny Port 

Komunikacyjny Sp. z o.o.

wniosek

Strategia, rozdział 7. Kierunki działań i działania rozwojowe do 2030 roku, str. 52

Wnosimy o uzupełnienie o fragment podkreślony:

Dostępne i mobilne Mazowsze: uszczegółowienie kierunków działań i działań 

[…] Jako istotne inwestycje w dziedzinie dostępności należy wskazać rozbudowę 

linii kolejowych w aglomeracji warszawskiej do układów czterotorowych, budowę 

linii kolejowych do lotniska w Modlinie i Płocka oraz przez centrum Warszawy – 

łączących dworce Wileński z Głównym oraz Gdański z Centralnym i linią 

radomską (nr 8), zwiększenie przepustowości linii nr 9 na odcinku Legionowo-

Nasielsk, dostosowanie do ruchu pasażerskiego linii Warszawa – Konstancin, 

Wieliszew – Zegrze, Piaseczno – Grójec, budowę sieci szkieletowej tras 

rowerowych określonych w PZPWM, budowę dróg ekspresowych S-10, S-12 i 

Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Na poziomie krajowym planowana jest 

budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz związanych z nim Inwestycji 

Towarzyszących (linii KDP Warszawa – CPK – Łódź, Korytów – CPK – Płock – 

Włocławek/Gdańsk, Ostrołęka – Łomża – Giżycko, CPK – Warka, Radom – 

Kunów, Milanów – Biała Podlaska – Fronołów oraz dróg S10 (Toruń – węzeł z 

S7) i A50/S50 (Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej).

cele/kierunki działań/działania
do częściowego 

uwzględnienia
Zapis zostanie skorygowany.

328 40.15. 08.10.2021

Michał Olszewski – 

Dyrektor Biura Strategii i 

Planowania, 

Projektowania i Inżynierii 

Podprogramu 

Kolejowego.

Centralny Port 

Komunikacyjny Sp. z o.o.

wniosek

Strategia, rozdział 8. Obszary strategicznej interwencji

8.2.2. Ostrołęcki obszar strategicznej interwencji, str. 67

 Prosimy o uzupełnienie o fragment podkreślony:

1. Poprawy dostępności do infrastruktury komunikacyjnej i sieciowej poprzez:

[…]

• dążenie do lepszego skomunikowania obszaru, w tym m.in. z Warszawą, przez 

rozwój infrastruktury kolejowej (w tym budowę linii kolejowej Ostrołęka – Łomża – 

Giżycko) i zwiększenie liczby połączeń kolejowych,

OSI nie uwzględniono

Proponowany zapis mieści się w zapisach ogólnych dotyczących 

inwestycji towarzyszących CPK. Strategia nie przesądza o lokalizacji 

konkretnych inwestycji. 
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329 40.16. 08.10.2021

Michał Olszewski – 

Dyrektor Biura Strategii i 

Planowania, 

Projektowania i Inżynierii 

Podprogramu 

Kolejowego.

Centralny Port 

Komunikacyjny Sp. z o.o.

wniosek

Strategia, rozdział 8. Obszary strategicznej interwencji

8.2.3. Płocki obszar strategicznej interwencji, str. 67

Prosimy o uzupełnienie o fragment podkreślony:

Ukierunkowanie planowanych działań w płockim obszarze strategicznej 

interwencji dotyczyć będzie w szczególności:

1. Poprawy jakości i dostępności komunikacyjnej obszaru poprzez:

• rozwój systemu komunikacyjnego, w tym układu kolejowego (m.in. budowę linii 

kolejowej CPK – Płock – Włocławek/Gdańsk), dróg ekspresowych (m.in. drogi 

S10) i dwujezdniowych

OSI nie uwzględniono

Proponowany zapis mieści się w zapisach ogólnych dotyczących 

inwestycji towarzyszących CPK. Strategia nie przesądza o lokalizacji 

konkretnych inwestycji. 

330 40.17. 08.10.2021

Michał Olszewski – 

Dyrektor Biura Strategii i 

Planowania, 

Projektowania i Inżynierii 

Podprogramu 

Kolejowego.

Centralny Port 

Komunikacyjny Sp. z o.o.

wniosek

Strategia, rozdział 8. Obszary strategicznej interwencji

8.2.4. Radomski obszar strategicznej interwencji, str. 68

Prosimy o modyfikację tekstu jak niżej:

Ukierunkowanie planowanych działań w radomskim obszarze strategicznej 

interwencji dotyczyć będzie w szczególności:

[…]

2. Rozwoju infrastruktury transportowej poprzez:

• rozwój transportu kolejowego z wykorzystaniem linii kolejowych nowych (CPK – 

Warka i Radom – Kunów) i zmodernizowanych linii kolejowych oraz uzupełnienie 

sieci przystanków w celu utworzenia atrakcyjnej oferty przewozowej,

OSI nie uwzględniono

Proponowany zapis mieści się w zapisach ogólnych dotyczących 

inwestycji towarzyszących CPK. Strategia nie przesądza o lokalizacji 

konkretnych inwestycji. 

331 40.18. 08.10.2021

Michał Olszewski – 

Dyrektor Biura Strategii i 

Planowania, 

Projektowania i Inżynierii 

Podprogramu 

Kolejowego.

Centralny Port 

Komunikacyjny Sp. z o.o.

wniosek

Strategia, rozdział 8. Obszary strategicznej interwencji

8.2.5. Siedlecki obszar strategicznej interwencji, str. 69

Prosimy o uzupełnienie o fragment podkreślony:

1. Rozwoju gospodarczego obszaru poprzez:

• budowę linii kolejowej Milanów – Biała Podlaska - Fronołów

OSI nie uwzględniono

Proponowany zapis mieści się w zapisach ogólnych dotyczących 

inwestycji towarzyszących CPK. Strategia nie przesądza o lokalizacji 

konkretnych inwestycji. 

332 40.19. 08.10.2021

Michał Olszewski – 

Dyrektor Biura Strategii i 

Planowania, 

Projektowania i Inżynierii 

Podprogramu 

Kolejowego.

Centralny Port 

Komunikacyjny Sp. z o.o.

wniosek

Strategia, rozdział 8. Obszary strategicznej interwencji

8.2.6. Żyrardowski obszar strategicznej interwencji, str. 69

Prosimy o uzupełnienie o fragment podkreślony:

1. Tworzenia warunków dla rozwoju specjalizacji podregionu poprzez:

• zwiększenie oferty terenów inwestycyjnych, w tym rozwój strefy wokół CPK

OSI nie uwzględniono

Obecny zapis w wystarczającym stopniu opisuje planowane działania w 

zakresie dostępności w OSI żyrardowskim. Obszary strategicznej 

interwencji zostały wskazane na poziomie NUTS 3. Dla każdego z nich 

przeprowadzono analizę sytuacji społeczno-gospodarczej i 

przestrzennej, na podstawie której zdiagnozowano potencjały i potrzeby. 

Przewidywany wpływ projektu na rozwój województwa wykracza poza 

okres obowiązywania Strategii.

333 40.20. 08.10.2021

Michał Olszewski – 

Dyrektor Biura Strategii i 

Planowania, 

Projektowania i Inżynierii 

Podprogramu 

Kolejowego.

Centralny Port 

Komunikacyjny Sp. z o.o.

wniosek

Strategia, rozdział 8. Obszary strategicznej interwencji

8.2.9. Warszawsko-zachodni obszar strategicznej interwencji, str. 71

Prosimy o uzupełnienie o fragment podkreślony:

1. Równoważenia rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez:

[…]

• rozwój strefy wokół CPK, oraz związanych z CPK połączeń kolejowych i 

drogowych,

• rozwój strefy okołolotniskowej lotniska Warszawa-Modlin, w tym 

bezpośredniego połączenia kolejowego z lotniskiem,

[…]

OSI nie uwzględniono

Obecny zapis w wystarczającym stopniu opisuje planowane działania w 

zakresie dostępności w OSI warszawskim zachodnim. Obszary 

strategicznej interwencji zostały wskazane na poziomie NUTS 3. Dla 

każdego z nich przeprowadzono analizę sytuacji społeczno-gospodarczej 

i przestrzennej, na podstawie której zdiagnozowano potencjały i potrzeby. 

Przewidywany wpływ projektu na rozwój województwa wykracza poza 

okres obowiązywania Strategii.

334 40.21. 08.10.2021

Michał Olszewski – 

Dyrektor Biura Strategii i 

Planowania, 

Projektowania i Inżynierii 

Podprogramu 

Kolejowego.

Centralny Port 

Komunikacyjny Sp. z o.o.

wniosek

Strategia, rozdział 14. Spis skrótów, str. 86

Wnosimy o dodanie pozycji:

CPK Centralny Port Komunikacyjny

KDP Kolej Dużych Prędkości

glosariusz
do częściowego 

uwzględnienia

Skróty zostaną ujęte w słowniku skrótów, o ile znajdą się w tekście 

Strategii.
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335 42.6. 08.10.2021

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Zachodniopomorskiego

Wydział Zarządzania 

Strategicznego

wniosek

Str. 13 – Diagnoza, str. 41 – Scenariusze rozwoju - Rozdział 3.4 Dostępność

Projekt SRWM pomija zupełnie aspekt planowanej budowy Centralnego Portu 

Komunikacyjnego. Zaplanowana na rok 2027 inwestycja będzie miała istotne 

znaczenie nie tylko dla całej zachodniej części regionu, ale zmieni zakres 

dostępności komunikacyjnej całego regionu. W całej treści SRWM inwestycja 

jest zaznaczona lakonicznie jednym zdaniem na str. 52. Inwestycja została 

również pomięta w „Scenariuszach rozwoju (…)”. 

diagnoza - wnioski, wyzwania nie uwzględniono

Zapisy dotyczące CPK zostały zawarte w projekcie Strategii w 

wystarczającym stopniu szczegółowości - zgodnie ze stanem 

zaawansowania prac nad projektem. Przewidywany wpływ projektu na 

rozwój województwa wykracza poza okres obowiązywania Strategii.

336 42.7. 08.10.2021

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Zachodniopomorskiego

Wydział Zarządzania 

Strategicznego

wniosek

Str. 15

Fragment: „W połączeniu z brakiem efektywnej obsługi transportem zbiorowym 

(kogo? jakim transportem?) oraz (brakiem?) atrakcyjnych (przecinek) 

regionalnych i aglomeracyjnych tras rowerowych, niekontrolowana 

suburbanizacja wpływa na obniżenie jakości ulic miejskich.” jest mało czytelny. 

Należy doprecyzować zgodnie ze wskazaniami w nawiasach.

diagnoza - wnioski, wyzwania do uwzględnienia Zapis zostanie skorygowany.

337 42.8. 08.10.2021

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Zachodniopomorskiego

Wydział Zarządzania 

Strategicznego

wniosek

Str. 16

Fragment: „W przypadku obwodnic, ich efekt jest niweczony tam, gdzie brak 

(jest) rozwiązań planistycznych zapobiegających powstaniu nowej zabudowy 

przy nowej drodze.” jest mało czytelny. Należy doprecyzować zgodnie ze 

wskazaniem w nawiasie.

diagnoza - wnioski, wyzwania do uwzględnienia Zapis zostanie skorygowany.

338 42.19. 08.10.2021

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Zachodniopomorskiego

Wydział Zarządzania 

Strategicznego

wniosek

Str. 74

W tabeli 9 pojawiają się skróty KM oraz WKD, których brak jest w wykazie 

skrótów

glosariusz do uwzględnienia Wykaz skrótów zostanie uzupełniony o brakujące wyjaśnienia.

339 43.1. 08.10.2021
Wójt Gminy 

Nieporęt/Gmina Nieporęt
wniosek

Str. 52

Istotne inwestycje w dziedzinie dostępności - rozbudowa i modernizacja szlaku 

żeglownego na Kanale Żerańskim (Królewskim) oraz na wodach Zalewu 

Zegrzyńskiego.

cele/kierunki działań/działania nie uwzględniono
Zapisy dotyczące turystycznych szlaków wodnych zostały zawarte w 

części Kultura i dziedzictwo.

340 43.2. 08.10.2021
Wójt Gminy 

Nieporęt/Gmina Nieporęt
wniosek

Str. 52 

Istotne inwestycje w dziedzinie dostępności - przesądzenie o ostatecznej 

lokalizacji planowanej drogi ekspresowej S10.

cele/kierunki działań/działania nie uwzględniono
Wniosek wykracza poza zakres ustawowy Strategii. Strategia nie 

przesądza o lokalizacji konkretnych inwestycji.

341 44.1. 08.10.2021

Gmina Łomianki, 

reprezentowana przez 

Burmistrz Łomianek

wniosek

Rozdz. 7, str. 52

Opis istotnych inwestycji w dziedzinie dostępności (ostatni akapit na stronie 52) 

wymienia szereg inwestycji drogowych takich jak droga ekspresowa S-10, S-12, 

czy Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej. Opis ten powinien zostać uzupełniony 

o budowę drogi ekspresowej S-7.

cele/kierunki działań/działania do uwzględnienia Zapis zostanie skorygowany.

342 46.3. 08.10.2021
Andrzej Nowakowski 

Prezydent Miasta Płocka
wniosek

Str. 14 (3. Diagnoza. 3.4 Dostępność)

"Płock do 2021 r. był największym miastem w Polsce pozbawionym 

międzymiastowej komunikacji kolejowej (z wyjątkiem organizowanej przez Koleje 

Mazowieckie)." - cały czas jest, taki zapis sugeruje, że w 2021 roku zaszły 

radykalne zmiany.

diagnoza - wnioski, wyzwania do uwzględnienia Zapis zostanie skorygowany.

343 46.7. 08.10.2021
Andrzej Nowakowski 

Prezydent Miasta Płocka
wniosek

Str. 17, tiret 3 (3. Diagnoza. 3.4 Dostępność)

Należy wskazać również na konieczność wzmocnienia komunikacji poprzez 

dostosowanie istniejących przepraw mostowych do separacji ruchu 

samochodowego, pieszego i rowerowego. W tym kluczowych na rzece Wiśle np. 

most Legionów Piłsudskiego. 

diagnoza - wnioski, wyzwania do uwzględnienia Zapis zostanie skorygowany.
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344 46.11. 08.10.2021
Andrzej Nowakowski 

Prezydent Miasta Płocka
wniosek

Str. 40, rycina 8

Brak wskazania drogi S10 sieć kompleksowa TEN-T prowadzonej przez Płock, 

brak kolei dużych prędkości CPK-Płock-Włocławek.

struktura funkcjonalno-

przestrzenna
nie uwzględniono

Zawarty w SRWM model struktury funkcjonalno-przestrzennej zgodny 

jest z wymogami ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 

1998 r. Ustawodawca nie określił obligatoryjnego zakresu modelu 

struktury funkcjonalno-przestrzennej. W materiale MFiPR "Modele 

struktury funkcjonalno-przestrzennej w strategiach rozwoju" wskazuje 

się, że model funkcjonalno-przestrzenny powinien być przygotowany w 

zależności od uwarunkowań i potrzeb z użyciem dostępnego, dowolnego 

instrumentarium diagnostycznego oraz w zależności od założonych 

wartości i specyfiki terytoriów.

345 46.12. 08.10.2021
Andrzej Nowakowski 

Prezydent Miasta Płocka
wniosek

Obszar Dostępność - str. 52

W ostatnim akapicie - po słowach: „Należy wskazać” proponuję wpisać w 

pierwszej kolejności: „budowę linii kolejowej nr 5 Korytów – Płock – Grudziądz” 

(zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.04.2019 w sprawie 

wykazu linii kolejowych o znaczeniu krajowym). Dalej w tym samym akapicie 

proponuję dopisać: „przebudowę linii kolejowej nr 33 Kutno – Płock – Sierpc – 

Brodnica, budowę linii kolejowej Płock – Raciąż – Ciechanów – Ostrołęka, 

budowę linii kolejowej Modlin – Wyszogród (połączenie z linią Płock – CPK)” 

(zgodnie z dokumentem PKP PLK S.A. Zamierzenia inwestycyjne na lata 2021-

2030 z perspektywą do 2040 roku). Również w miejscu wskazania drogi 

ekspresowej S10 należy wskazać przebieg przez Płock. W ramach poprawy 

komunikacji podmiejskiej należy wskazać konieczność przebudowy dróg 

wlotowych do miast subregionalnych np. ul. Wyszogrodzkiej w Płocku ze 

środków budżetu centralnego.

cele/kierunki działań/działania do uwzględnienia Zapis zostanie skorygowany.

346 47.7. 08.10.2021 Gmina Miasta Radomia wniosek

Strategia str. 68 

8.2.4 Radomski obszar strategicznej interwencji. 

1. Rozwój infrastruktury transportowej 

Gmina Miasta Radomia wnosi o rozszerzenie obszaru poprzez zastosowanie 

następującej treści: 

• rozwój zintegrowanego, niskoemisyjnego systemu transportu publicznego m.in. 

w oparciu o węzły przesiadkowe, w tym węzeł o znaczeniu regionalnym przy 

dworcu w Radomiu, wraz z możliwością budowy systemu tramwajowego, zakupu 

taboru, ITS, stacje ładujące. 

OSI
do częściowego 

uwzględnienia
Zapis zostanie uzupełniony o zakup taboru, stacje ładujące.

347 47.8. 08.10.2021 Gmina Miasta Radomia wniosek

Strategia str. 68 

8.2.4 Radomski obszar strategicznej interwencji. 

1. Rozwój infrastruktury transportowej 

Gmina Miasta Radomia wnosi o rozszerzenie obszaru poprzez zastosowanie 

następującej treści: 

• budowę i rozbudowę dróg krajowych i wojewódzkich, w tym mostów przez 

Wisłę, a także dróg powiatowych i gminnych przyczyniających się do wzrostu 

gospodarczego. 

OSI
do częściowego 

uwzględnienia

Zapis zostanie skorygowany w zakresie poprawy dostępności do terenów 

inwestycyjnych.

348 47.9. 08.10.2021 Gmina Miasta Radomia wniosek

Strategia str. 68

8.2.4 Radomski obszar strategicznej interwencji. 

1. Rozwój infrastruktury transportowej 

Gmina Miasta Radomia wnosi o rozszerzenie obszaru poprzez zastosowanie 

następującej treści: 

• Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa ruchu m.in. budowa 

obwodnic w celu eliminacji uciążliwości transportu samochodowego. 

OSI nie uwzględniono
Treść uwagi zawiera się już w opisie OSI radomskiego oraz w kierunkach 

działań w części "Dostępność".

349 47.10. 08.10.2021 Gmina Miasta Radomia wniosek

Strategia str. 68 

8.2.4 Radomski obszar strategicznej interwencji. 

1. Rozwój infrastruktury transportowej

Gmina Miasta Radomia wnosi o rozszerzenie obszaru poprzez zastosowanie 

następującej treści: 

• budowę sieci dróg dla rowerów i ciągów pieszo-rowerowych o znaczeniu 

komunikacyjnym i turystycznym a także zapewniającą połączenie między 

miejscowościami podregionu oraz siecią europejskich tras rowerowych EuroVelo.

OSI
do częściowego 

uwzględnienia

Zapis zostanie skorygowany w zakresie ciągów pieszych i połączeń 

wewnątrz miast.
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350 51.1. 11.10.2021 Maciej Krogulec wniosek

Rozdz. 7, str. 52 - Opis istotnych inwestycji w dziedzinie dostępności (ostatni 

akapit na stronie 52) wymienia szereg inwestycji drogowych takich jak droga 

ekspresowa S-10, S-12, czy Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej.

Opis ten powinien zostać uzupełniony o przebudowę drogi krajowej nr 7 DK7 do 

standardu drogi klasy S w starym śladzie aż do miejscowości Kiełpin w Gminie 

Łomianki i budowę łącznicy S7 od Kiełpina do S8 w Dzielnicy Bemowo m.st. 

Warszawy. 

cele/kierunki działań/działania
do częściowego 

uwzględnienia
Zapis zostanie skorygowany.

351 55.1. 10.10.2021
Urząd Transportu 

Kolejowego
wniosek

Rozdział 3.4. tiret 4 - Uwaga dotyczy zdania: „Brakuje połączenia obwodowego w 

relacji Płock – Ciechanów – Ostrołęka, które poprawiłoby dostępność do kolei w 

północnej części województwa, konieczne jest także bezpośrednie połączenie w 

relacji Warszawa – Płock, wyprostowanie przebiegu linii Warszawa – Ciechanów, 

skrócenie relacji Warszawa – Rzeszów poprzez budowę linii Radom – Kunów 

oraz pełna modernizacja linii kolejowej nr 8 na odcinku Radom – Kielce”.

Proponowana modyfikacja: „Brakuje połączenia obwodowego w relacji Płock – 

Ciechanów – Ostrołęka, które poprawiłoby dostępność do kolei w północnej 

części województwa, konieczne jest także zapewnienie większej liczby 

bezpośrednich połączeń w relacjach Warszawa – Płock i Warszawa Ostrołęka, 

wyprostowanie przebiegu linii Warszawa – Ciechanów, skrócenie relacji 

Warszawa – Rzeszów poprzez budowę linii Radom – Kunów oraz pełna 

modernizacja linii kolejowej nr 8 na odcinku Radom – Kielce”.

struktura funkcjonalno-

przestrzenna
nie uwzględniono

Przywołane w uwadze zapisy dotyczą układu sieci kolejowej w 

województwie, natomiast analiza sieci połączeń została zawarta w 

następnym tirecie.

352 55.2. 10.10.2021
Urząd Transportu 

Kolejowego
wniosek

Rozdział 3.4. tiret 13

Według pkt 3.4. tiret 13 projektu Strategii transport aglomeracyjny jest 

organizowany w rozumieniu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym jedynie 

w aglomeracji warszawskiej. Proponowana ewentualna korekta tego zapisu.

diagnoza - wnioski, wyzwania do uwzględnienia Zapis zostanie skorygowany.

353 55.3. 10.10.2021
Urząd Transportu 

Kolejowego
wniosek

Rozdział 8.2.6.- Zaproponowane kierunki działań nie uwzględniają inwestycji 

kolejowych.
OSI nie uwzględniono

Obecny zapis w wystarczającym stopniu opisuje planowane działania w 

zakresie dostępności w OSI żyrardowskim. Obszary Strategicznej 

Interwencji zostały wskazane na poziomie NUTS 3. Dla każdego z nich 

przeprowadzono analizę sytuacji społeczno-gospodarczej i 

przestrzennej, na podstawie której zdiagnozowano potencjały i potrzeby.

354 55.4. 10.10.2021
Urząd Transportu 

Kolejowego
wniosek

Rozdział 8.2.9. - Ryc. 12. Programowanie regionalne w systemie zarządzania 

rozwojem nie zawiera odniesienia do programu „Kolej Plus”
OSI nie uwzględniono

Obecny zapis w wystarczającym stopniu opisuje planowane działania w 

zakresie dostępności w OSI warszawskim wschodnim. Obszary 

Strategicznej Interwencji zostały wskazane na poziomie NUTS 3. Dla 

każdego z nich przeprowadzono analizę sytuacji społeczno-gospodarczej 

i przestrzennej, na podstawie której zdiagnozowano potencjały i potrzeby.

355 55.5. 10.10.2021
Urząd Transportu 

Kolejowego
wniosek

Pominięcie istniejącej infrastruktury: rozbudowa linii kolejowej nr 29 Tłuszcz – 

Ostrołęka (zwiększenie przepustowości linii kolejowej oraz zwiększenie liczby 

połączeń za sprawą budowy drugiego toru szlakowego – co najmniej do stacji 

Wyszków).

ogólne nie uwzględniono

W Strategii zawarto działanie dotyczące rozbudowy i modernizacji 

transportu kolejowego, w szczególności poprzez inwestycje w linie 

poprawiające dostępność ośrodków subregionalnych. Strategia nie 

przesądza o lokalizacji konkretnych inwestycji.

356 55.6. 10.10.2021
Urząd Transportu 

Kolejowego
wniosek

Pominięcie istniejącej infrastruktury: rozbudowa linii kolejowej nr 6 na odcinku 

Zielonka – Tłuszcz (zwiększenie przepustowości linii kolejowej oraz zwiększenie 

liczby połączeń za sprawą budowy dwóch dodatkowych torów szlakowych).

ogólne nie uwzględniono

W Strategii zawarto działanie dotyczące rozbudowy i modernizacji 

transportu kolejowego, w szczególności poprzez inwestycje w linie 

poprawiające dostępność ośrodków subregionalnych. Strategia nie 

przesądza o lokalizacji konkretnych inwestycji.

357 55.7. 10.10.2021
Urząd Transportu 

Kolejowego
wniosek

Pominięcie istniejącej infrastruktury: elektryfikacja linii kolejowej nr 36 Łapy – 

Ostrołęka (linia przechodzi częściowo przez terytorium województwa 

podlaskiego, jej funkcjonowanie ma znaczenie w przypadku objazdów dla linii 

kolejowej nr 6 stanowiącej część międzynarodowego korytarza transportowego 

Rail Baltica).

ogólne nie uwzględniono

W Strategii zawarto działanie dotyczące rozbudowy i modernizacji 

transportu kolejowego, w szczególności poprzez inwestycje w linie 

poprawiające dostępność ośrodków subregionalnych. Strategia nie 

przesądza o lokalizacji konkretnych inwestycji.
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358 57.5. 10.10.2021
  Urząd Gminy Żabia 

Wola
wniosek

W ramach zmniejszenia dysproporcji związanych z dostępnością komunikacyjną 

(niwelacja białych stref transportowych) należy przewidzieć budowę połączenia 

szynowego łączącego centrum Warszawy z miejscowościami oddalonymi na 

południowy zachód, w kierunku Gminy Żabia Wola i Gminy Mszczonów. 

ogólne nie uwzględniono

W Strategii zawarto działanie dotyczące rozbudowy i modernizacji 

transportu kolejowego, w szczególności poprzez inwestycje w linie 

poprawiające dostępność ośrodków subregionalnych. Strategia nie 

przesądza o lokalizacji konkretnych inwestycji.

359 58.1. 10.10.2021 Kamil Szmit wniosek

Dostępne i mobilne Mazowsze: uszczegółowienie kierunków działań i działań, 

strona 50

Proszę, aby zintegrowany system regionalnego transportu publicznego opierał 

się również na rozwoju komunikacji autobusowej na terenach wiejskich i 

integracji biletowej, także na metropolitarnej części województwa.

OSI nie uwzględniono

Zapisy dotyczące rozwoju transportu publicznego obejmują całe 

województwo oraz każdy podsystem, również autobusowy. Ponadto 

działania dotyczące rozwoju wydajnego systemu obsługi transportowej w 

skali metropolitalnej zawarto w części dotyczącej miejskiego obszaru 

funkcjonalnego Warszawy.

360 58.2. 10.10.2021 Kamil Szmit wniosek

Dostępne i mobilne Mazowsze: uszczegółowienie kierunków działań i działań, 

strona 50

Proszę wprowadzić założenie w integracji systemów transportowych polegające 

na tym, iż podróż różnymi rodzajami publicznego transportu zbiorowego 

pomiędzy tymi samymi gminami i na terenie tej samej gminy powinna odbywać 

się na podstawie tego samego biletu długookresowego. Codzienna podróż 

pociągiem kolei regionalnych i lokalną publiczną komunikacją zbiorową powinna 

odbywać się na podstawie tego samego biletu, w szczególności na obszarach 

podmiejskich.

cele/kierunki działań/działania nie uwzględniono

Zapisy ogólne dotyczące integracji systemów transportowych w 

płaszczyźnie taryfowo-biletowej zostały zawarte w kierunkach działań 

Dostępne i mobilne Mazowsze.

361 58.3. 10.10.2021 Kamil Szmit wniosek

Współpraca międzyregionalna, strona 73 

Proszę o wprowadzenie konkretów na temat połączeń komunikacyjnych jako 

płaszczyzny współpracy międzyregionalnej. Proszę o dopisanie rozwiązań 

polegających na wspólnej obsłudze odcinków linii kolejowych na granicy 

województwa przez przewoźników realizujących przewozy na rzec różnych 

województw z ofertą wspólnego długookresowego biletu.

wskaźniki/monitoring nie uwzględniono
Wniosek dotyczy zapisów planu rozwoju transportu zbiorowego 

sporządzanego zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym.

362 59.1. 10.10.2021

Przezes Stowarzyszenia 

Zwykłego Przyjazna i 

Bezpieczna 7-ka

Krzysztof Bruździak

wniosek

Włączenie w istniejący układ komunikacyjny jako jego istotny element po 

dokonaniu modernizacji kolei wąskotorowych ze szczególnym uwzględnieniem 

Mławskiej Kolei Dojazdowej celem likwidacji istniejącego wykluczenia 

komunikacyjnego poszczególnych gmin wzdłuż jej przebiegu oraz zapewnienia 

połączenia z planowanymi liniami kolejowymi w ramach realizacji szlaku Kolei 

Północnego Mazowsza zapewniającego także łączność z istniejącymi ośrodkami 

miejskimi jak i Ostrołęką.

ogólne
do częściowego 

uwzględnienia

W dokumencie znajdują się ogólne zapisy dotyczące renowacji linii o 

znaczeniu lokalnym. Jednocześnie zostaną zawarte zapisy dotyczące 

turystycznego znaczenia kolei lokalnych.

363 64.1. 11.10.2021

Przedsiębiorstwo 

Państwowe „Porty 

Lotnicze”

wniosek

Diagnoza do strategii Str. 63 - 64 Rozdział 5.8.

lnfrastruktura lotnicza

Wymieniono istniejące porty lotnicze:

-Lotnisko Chopina w Warszawie, 

-Port Lotniczy Warszawa-Modlin 

-Port Lotniczy Warszawa-Radom (obecnie rozbudowywany)

Brak jest informacji dot. potrzeby ograniczenia negatywnego odziaływania na 

środowisko związanego z planowaną realizacją CPK.

diagnoza - wnioski, wyzwania nie uwzględniono

Diagnoza dotyczy stanu istniejącego. Zagadnienia związane wpływem 

oddziaływania CPK na środowisko zostały opisane w prognozie 

oddziaływania na środowisko.

364 64.2. 11.10.2021

Przedsiębiorstwo 

Państwowe „Porty 

Lotnicze”

wniosek

Jako mocną stronę wskazano: Funkcjonowanie największego portu lotniczego w 

kraju i komplementarnego wobec niego lotniska Warszawa-Modlin. W punkcie 

dodatkowo należy wskazać:

- lotnisko Warszawa-Radom, którego wybudowanie i uruchomienie planowane 

jest w 2023 r.,

- lotnisko CPK, którego wybudowanie planowane jest w 2027 r. i uruchomienie w 

2028 r.

diagnoza - wnioski, wyzwania nie uwzględniono Diagnoza dotyczy stanu istniejącego.

365 64.3. 11.10.2021

Przedsiębiorstwo 

Państwowe „Porty 

Lotnicze”

wniosek

W treści dokumentu zamieszczono jedynie zapisy zwracające uwagę na 

negatywny wpływ planowanej budowy CPK na środowisko. Należy rozwinąć ten 

kontekst o pozytywny wpływ na rozwój regionu oraz wpływ na ruch lotniczy i inne 

lotniska.

ogólne nie uwzględniono

Zapisy dotyczące CPK zostały zawarte w projekcie Strategii w 

wystarczającym stopniu szczegółowości - zgodnie ze stanem 

zaawansowania prac nad projektem. Przewidywany wpływ projektu na 

rozwój województwa wykracza poza okres obowiązywania Strategii.
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366 64.4. 11.10.2021

Przedsiębiorstwo 

Państwowe „Porty 

Lotnicze”

wniosek

3.4.Dostępność 

Brak jest informacji nt. pozytywnych efektów związanych np. z aktywizacją 

regionu. Niedostateczna informacja n/t możliwości rozwojowych po uruchomieniu 

CPK (o CPK jest mowa tylko raz w ostatnim zdaniu na str. 52).

diagnoza - wnioski, wyzwania nie uwzględniono

Zapisy dotyczące CPK zostały zawarte w projekcie Strategii w 

wystarczającym stopniu szczegółowości - zgodnie ze stanem 

zaawansowania prac nad projektem. Przewidywany wpływ projektu na 

rozwój województwa wykracza poza okres obowiązywania Strategii.

367 64.5. 11.10.2021

Przedsiębiorstwo 

Państwowe „Porty 

Lotnicze”

wniosek

3.1. Osadnictwo 

Jako problemy rozwojowe wskazano m.in. słabo rozwiniętą sieć połączeń 

kolejowych, co dotyczyć ma także Radomia i Ostrołęki. Po czym w pkt 3.4 

Dostępność, drugi punkt na 14 str., mówi się o węzłach kolejowych w Radomiu i 

Ostrołęce. W dalszej treści mowa o rozwiniętej sieci kolejowej w tych miastach, a 

jednocześnie w pkt 3.4

Dostępność, trzeci punkt na str.14, daje pewne wyjaśnienie tej sytuacji.

diagnoza - wnioski, wyzwania nie uwzględniono

Istnienie węzła kolejowego w danym ośrodku osadniczym nie oznacza, 

że jest on obsługiwany połączeniami kolejowymi w ilości odpowiedniej do 

jego wielkości i znaczenia w sieci osadniczej województwa i kraju co 

wykazano w Diagnozie sytuacji społeczno-gospodarczej województwa 

mazowieckiego.

368 64.6. 11.10.2021

Przedsiębiorstwo 

Państwowe „Porty 

Lotnicze”

informacja
Brak odniesienia do planów budowy i sytuacji po jego wybudowaniu, np. 

planowanego zamknięcia lub ograniczenia działalności Lotniska Chopina.  
diagnoza - wnioski, wyzwania nie uwzględniono

Zapisy dotyczące CPK zostały zawarte w projekcie Strategii w 

wystarczającym stopniu szczegółowości - zgodnie ze stanem 

zaawansowania prac nad projektem. Przewidywany wpływ projektu na 

rozwój województwa wykracza poza okres obowiązywania Strategii.

369 64.7. 11.10.2021

Przedsiębiorstwo 

Państwowe „Porty 

Lotnicze”

informacja

Na początku mowa o 2-óch portach lotniczych, a w ostatnim zdaniu jest 

informacja o 3-cim w Radomiu. Wobec bliskiej perspektywy otwarcia lotniska w 

Radomiu, należy uwzględnić jego wpływ i w strategii odnieść się w jaki sposób 

województwo wykorzysta szanse jaki nowy port wykreuje.

diagnoza - wnioski, wyzwania nie uwzględniono

W działaniach dotyczących OSI radomskiego zawarto działania 

dotyczące rozwoju strefy okołolotniskowej oraz budowy bazy logistycznej, 

wykorzystującej węzłowe położenie Radomia w istniejącej i planowanej 

sieci transportowej kraju.

370 64.9. 11.10.2021

Przedsiębiorstwo 

Państwowe „Porty 

Lotnicze”

wniosek

str. 47, przedostatni akapit 

Do umiędzynarodowienia i wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej OWM przyczynić 

ma się aktywizacja gospodarcza wokół lotniska w Modlinie i zwiększenie jej 

dostępności transportowej. Brak podobnych odniesień do lotniska w Radomiu, 

tym bardziej, że jest o tym mowa w punkcie 8.2.4. Radomski obszar strategicznej 

interwencji.

cele/kierunki działań/działania nie uwzględniono

Przywołany w uwadze zapis dotyczy uszczegółowienia działań w OMW. 

Podobny zapis został zawarty w części 8.2.4 o czym autor wspomina w 

uwadze.

371 64.10. 11.10.2021

Przedsiębiorstwo 

Państwowe „Porty 

Lotnicze”

wniosek
8.2.4. Radomski obszar strategicznej interwencji

Brak informacji o rozbudowywanym lotnisku w Radomiu.
OSI nie uwzględniono

W działaniach dotyczących OSI radomskiego zawarto działania 

dotyczące rozwoju strefy okołolotniskowej oraz budowy bazy logistycznej, 

wykorzystującej węzłowe położenie Radomia w istniejącej i planowanej 

sieci transportowej kraju.

372 67.1. 08.11.2021
Prezydent Miasta 

Ostrołęki
wniosek

Dostępne i mobilne Mazowsze: uszczegółowienie kierunków działań i działania

W akapicie dotyczącym istotnych inwestycji w dziedzinie dostępności, proszę o 

wskazanie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki oraz budowy nowej przeprawy 

mostowej w jednostce. Są to bowiem niezwykle istotne zadania, których 

realizacja wpłynie w znacznym stopniu na rozwój nie tylko miasta i jego obszaru 

funkcjonalnego, ale całego Mazowsza północno-wschodniego, stając się 

istotnym czynnikiem przepływu impulsów rozwojowych.

cele/kierunki działań/działania nie uwzględniono

Proponowany zapis mieści się w kierunku działań dotyczącym 

udrożnienia systemu tranzytowego i ograniczenia ruchu tranzytowego na 

pozostałych trasach. Strategia nie przesądza o lokalizacji konkretnych 

inwestycji

turystyka i sport

373 15.1. 06.10.2021
Urząd Miejski w Radomiu - 

Biuro Sportu
wniosek

Temat rozwoju kultury fizycznej, sportu i szeroko rozumianej aktywności fizycznej 

został pominięty w Strategii.
ogólne nie uwzględniono

Wnioskowana informacja mieści się w zapisach działań: 16.4, 21.2, a 

także zapisach obszarów Społeczeństwo oraz Kultura i dziedzictwo

374 19.37. 29.09.2021
Ministerstwo Klimatu i 

Środowiska 
wniosek

str. 26 Turystyka

Potencjał zasobów przyrodniczych jest nie do przecenienia. W rozwoju różnych 

form wypoczynku w tym „turystyki kwalifikowanej” jest jego podstawą w 

połączeniu potencjału przyrodniczego z kulturowym, który łączy się w jedną 

całość i wpływa znacząco na Model struktury funkcjonalno–przestrzennej.

diagnoza - dokument nie uwzględniono

Diagnoza odnosi się do różnych form turystyki, której rozwój opiera się 

na potencjale przyrodniczym, jak i kulturowym. Wnioskowana informacja 

mieści się także w zapisach działania 21.3. oraz zapisach obszaru 

Kultura i dziedzictwo.  
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375 27.6. 04.10.2021

Krzysztof

Bieńkowski Starosta 

Przasnyski

Powiat

Przasnyski

wniosek

Na stronie 67 w wykazie planowanych działań w ostrołęckim OSI postulujemy 

dodanie w pkt 2 „Wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego” podpunktu 

o brzemieniu „budowę nowej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej poprzez 

wykorzystanie walorów naturalnych np. budowę zbiorników retencyjno-

rekreacyjnych przy rzekach.”

OSI nie uwzględniono

Zapisy dotyczące planowanych działań w ostrołęckim OSI zawarte w 

Strategii ujęte są w sposób ogólny, odpowiedni do charakteru i skali 

dokumentu. Treść postulatu mieści się w zakresie istniejących już, 

ogólnych zapisów Strategii.

376 37.62 07.10.2021 Urząd m.st. Warszawa wniosek

s.64-65, 8. Obszary strategicznej interwencji 

8.1.1. MOF Warszawy – istniejący biegun wzrostu

s. 70-71, 8.2.7. Warszawski obszar strategicznej interwencji

8.2.8. Warszawsko-wschodni obszar strategicznej interwencji 8.2.9. Warszawsko-

zachodni obszar strategicznej interwencji

Dla OSI warszawsko-wschodniego wskazano „poprawę jakości infrastruktury 

turystycznej”. 

Ze względu na podobną liczbę ludności w warszawsko-wschodnim i zachodnim 

oraz możliwość/chęć warszawiaków do uprawiania turystyki rekreacyjnej w całym 

RWS, wydaje się, że wsparcie rozwoju/poprawy jakości infrastruktury 

turystycznej powinno być przewidziane dla całego RWS. 

OSI nie uwzględniono

Obszary strategicznej interwencji zostały wskazane na poziomie NUTS 3. 

Dla każdego z OSI przeprowadzono analizę sytuacji społeczno-

gospodarczej i przestrzennej, na podstawie której zdiagnozowano 

potencjały i potrzeby. Zakres działań skierowanych do poszczególnych 

OSI uwzględnia uwarunkowania społeczno-gospodarcze i przestrzenne 

charakterystyczne dla każdego z nich. Brak wskazania kwestii poprawy 

jakości infrastruktury turystycznej w OSI warszawskim i warszawskim 

zachodnim nie wyklucza możliwości realizacji działań w tym zakresie. 

Działanie ujęte jest w ramach obszaru Kultura i dziedzictwo.

377 46.10 08.10.2021
Andrzej Nowakowski 

Prezydent Miasta Płocka
wniosek

Str. 27 (Diagnoza turystyka)

Należy dodać tiret: „Unikatowy walor turystyczny posiada Płock, który jest 

średniowieczną siedzibą władców Polski i będąc wówczas miastem stołecznym. 

Dziś płockie Wzgórze Tumskie jest wpisane na listę Pomników Historii, a zbiory 

Muzeum Mazowieckiego są największymi zbiorami secesji w Polsce. Miasto jest 

atrakcyjnym miejscem turystyki weekendowej, a w szczególności wyjątkowo 

aktywne w ramach organizowanych letnich festiwali.” 

diagnoza - wnioski, wyzwania
do częściowego 

uwzględnienia

Wnioskowany zapis został uwzględniony w zapisach obszaru Turystyka.

Wnioskowany zapis mieści się również w zapisach działania 21.3 oraz w 

zapisach obszaru Kultura i dziedzictwo. 

378 64.8. 11.10.2021

Przedsiębiorstwo 

Państwowe „Porty 

Lotnicze”

informacja
3.8 Turystyka, str. 26, drugi punkt, 9-ty wers

Błąd nazwie miejscowości: jest "Kadziło", powinno być "Kadzidło" 
diagnoza - wnioski, wyzwania do uwzględnienia Wnioskowany zapis zostanie przeredagowany.

wnioski wielotematyczne

379 24.1. 08,10,2021

Prezes Urzędu Regulacji 

Energetyki

dr inż. Rafał Gawin
wniosek

W rozdziale 13 „Glosariusz” proponuję:

1) aktualizację następujących definicji w związku z nowelizacją aktów prawnych i 

wynikającą z tego zmianą treści definicji legalnych, na które powołuje się projekt 

dokumentu:

a) definicji krajobrazu kulturowego określonej w art. 3 pkt 14 ustawy z dnia 23 

lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 

710, z późn. zm.),

b) definicji odnawialnego źródła energii. Ponadto należy zmienić odniesienie do 

aktu prawnego, albowiem obecnie definicja odnawialnego źródła energii znajduje 

się w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach 

energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610, z późn. zm.), dalej zwaną „ustawą OZE”, do 

której odwołuje się ustawa - Prawo energetyczne.

2) wykorzystanie definicji legalnych na potrzeby wyjaśnienia znaczenia 

następujących pojęć:

a) kogeneracji – definicja została zawarta w art. 3 pkt 33 ustawy – Prawo 

energetyczne,

b) mikroinstalacji – definicja została zawartej w art. 2 pkt 19 ustawy OZE.

c) prosumenta – definicja została zawarta w art. 2 pkt 27a ustawy OZE.

3) W definicji sieci energetycznych zmianę wyrażenia „paliwa płynne” na 

wyrażenie „paliwa ciekłe”. Zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne 

paliwa dzieli się na paliwa stałe, ciekłe i gazowe. Ustawa ta nie posługuje się 

terminem „paliwa płynne”.

glosariusz do uwzględnienia

W rozdziale Glosariusz zostały zaktualizowane definicje: 

krajobraz kulturowy, 

odnawialne źródło energii (OZE),

kogeneracja,

mikroinstalacja,

prosument energii odnawialnej, jak również w definicji sieci 

energetycznych zmieniono wyrażenie "paliwa płynne" na "paliwa ciekłe". 

Ponadto zmiany zostaną uwzględnione w całym tekście Strategii oraz 

Diagnozie, a także na Ryc. 20.
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380 26.6. 04.10.2021

Artur Jaroszewski

Przewodniczący Rady 

Miasta Płocka
wniosek

Rozdział 8, str. 81, pkt.2.

Na końcu po słowach „rynku pracy” proponuję dopisać: 

„- wzmacnianie potencjału uczelni wyższych, w tym zapewnienie atrakcyjnej 

oferty edukacyjnej oraz współpracy B + R,

 - rewitalizację miast oraz rozwój usług wyższego rzędu.”.

OSI do uwzględnienia Wnioskowany zapis zostanie przeredagowany w obszarze OSI.

381 33.7. 07.10.2021

Maciej Pałygiewicz, 

Dyrektor Centrum 

Promocji i Rozwoju

Wyższa Szkoła 

Menedżerska w 

Warszawie

wniosek

3.5. Infrastruktura społeczna, Edukacja, str.19 

Wspólna strategia innowacyjna powiatów Mazowsza powinna mieć na celu 

poprawę transferu wiedzy i technologii w regionie. Bazując na istniejących 

atutach regionu w dziedzinie nauki i badań, nowe wyniki badań mają być szybciej 

wprowadzane na rynek za pośrednictwem regionalnych firm i wykorzystywane do 

opracowywania i wprowadzania nowych, ulepszonych produktów i procesów. 

Nacisk kładziony musi być na klastry: Gospodarka zdrowotna, ICT, media i 

branże kreatywne, Transport, mobilność i logistyka, Energetyka, Optyka. 

Wiodącą instytucją promującą transfer wiedzy powinien być powołany na wstępie 

procesu transformacji Instytut Transformacji Mazowsza np. w ramach struktur 

Zarządu Województwa Mazowieckiego, wokół którego tworzone powinny być 

klastry obszarowe i tematyczne.

diagnoza - wnioski, wyzwania nie uwzględniono

Strategia nie wskazuje konkretnych projektów, inicjatyw, inwestycji, 

instytucji i organizacji.

Wnioskowane zapisy mieszczą się w zapisach działań:4.4,15.1.

382 37.1. 07.10.2021 Urząd m.st. Warszawa wniosek

Należy wprowadzić zmiany w dokumencie zgodne ze standardami dostępności:

• zmienić w dokumencie czcionkę z szeryfowej na bezszeryfową;

• poprawić kontrast treści w tekście i na ilustracjach (np. czerwony w kolorach 

śródtytułów czy nazwy powiatów na ryc. 1 w stosunku do tła);

• zastosować rozróżnienie cech nie tylko kolorami (np. wykres 9 na str. 5 – 

wszystkie punkty węzłowe są rombami, a mogłyby być różnymi figurami, dla 

rozróżnienia dla osób, które nie widzą barw);

• dodanie odstępów między akapitami – wiele jest dosyć długich, co utrudnia 

czytanie.

ogólne do uwzględnienia

Dokument zostanie dostosowany w niezbędnym zakresie do wymagań 

WCAG 2.1 oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej 

stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

383 37.2 07.10.2021 Urząd m.st. Warszawa wniosek

W ramach zapisów SRWM 2030+ należy mocniej zaakcentować kwestię 

zróżnicowania wewnętrznego województwa mazowieckiego i uwzględnić ją w 

całym dokumencie, w szczególności na poziomie planowanych działań.

ogólne nie uwzględniono

Potrzeba zwiększenia spójności terytorialnej województwa 

mazowieckiego została ujęta w wizji rozwoju oraz w celu głównym 

Strategii. W Strategii wielokrotnie wskazuje się na przestrzenne 

zróżnicowanie rozwoju województwa mazowieckiego. Widoczne jest to 

zarówno we wnioskach z diagnozy, jak też w uszczegółowieniach 

kierunków działań i działań. Zróżnicowanie wewnętrzne województwa 

zostało ujęte również przy wskazaniu obszarów strategicznej interwencji.

384 37.3 07.10.2021 Urząd m.st. Warszawa wniosek

Należy zwiększyć szczegółowość przestrzenną analiz. Zjawiska powinny być 

prezentowane na poziomie gmin i powiatów – analizie powinny podlegać ich 

zbiorowości w zależności od intensywności danego zjawiska w skali całego 

województwa.

Przyjęty poziom „ogólności przestrzennej” diagnozy do strategii rozwoju i 

wniosków z diagnozy zawartych w samej SRWM właściwie uniemożliwia 

skorzystanie z nich przy pracach nad strategiami ponadlokalnymi i strategiami 

rozwoju gmin.

ogólne nie uwzględniono

Poziom szczegółowości zagadnień ujętych w Strategii i diagnozie jest 

odpowiedni do charakteru i skali dokumentu. Przedstawione w diagnozie 

zjawiska prezentowane są na różnym poziomie statystycznym, w tym 

wielokrotnie gmin i powiatów.

385 37.6 07.10.2021 Urząd m.st. Warszawa wniosek

s. 28-40

4. Model struktury funkcjonalno-przestrzennej

Należy uzupełnić Model struktury funkcjonalno-przestrzennej o wszystkie 

obowiązkowe elementy, w tym przede wszystkim te będące skutkiem działań 

zaplanowanych do realizacji w ramach SRWM 2030+, jak i kluczowych działań 

planowanych do realizacji przez podmioty zewnętrzne. Obecnie jedynym 

elementem „na przyszłość” jest oznaczone sygnaturowo położenie CPK (ale w 

tym miejscu bez planowanych inwestycji towarzyszących (drogowych i 

kolejowych), które zostały wymienione jako planowane do realizacji kluczowe 

inwestycje w zakresie dostępności (s. 62).

struktura funkcjonalno-

przestrzenna
nie uwzględniono

Zawarty w SRWM model struktury funkcjonalno-przestrzennej jest 

zgodny z wymogami ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 

czerwca 1998 r. Ustawodawca nie określił obligatoryjnego zakresu 

modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej.

W przywołanym materiale MFiPR wskazuje się, że model funkcjonalno-

przestrzenny powinien być przygotowany w zależności od uwarunkowań i 

potrzeb z użyciem dostępnego, dowolnego instrumentarium 

diagnostycznego oraz w zależności od założonych wartości i specyfiki 

terytoriów.
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386 37.8 07.10.2021 Urząd m.st. Warszawa wniosek

s. 41-42

5. Scenariusze Rozwoju Województwa Mazowieckiego

W ramach opisu poszczególnych scenariuszy należy uzupełnić przesłanki, na 

których spełnieniu oparty jest dany scenariusz (ich katalog znajduje się zarówno 

w liście wyzwań dla województwa, jak i w analizie SWOT).

W ramach opisu scenariuszy powinna także zostać dokonana ocena, który 

scenariusz jest najbardziej prawdopodobny.

scenariusze nie uwzględniono

Strategia nie określa prawdopodobieństwa wystąpienia poszczególnych 

scenariuszy, a jedynie wskazuje możliwe kierunki działań w ramach 

danego scenariusza i ich ewentualne następstwa, pozwalając na wybór 

bądź odrzucenie danego kierunku.

387 37.9 07.10.2021 Urząd m.st. Warszawa wniosek

s. 41-42

5. Scenariusze Rozwoju Województwa Mazowieckiego

Należy uzupełnić katalog scenariuszy o scenariusz „kryzysowy” opierający się na 

spełnieniu się przesłanek negatywnie wpływających na rozwój województwa 

(przedłużająca się epidemia covid, ograniczenie wsparcia z UE, niekorzystny 

rozwój sytuacji migracyjnej).

scenariusze nie uwzględniono

Scenariusz „dynamiczny” spełnia przesłanki dotyczące scenariusza 

kryzysowego, które wymieniono we wniosku, np. presja inwestycyjna na 

środowisko naturalne i przestrzeń, problemy związane z dostępnością i 

terytorialną niespójnością rozwoju, problemy społeczne, spadek poziomu 

życia mieszkańców, wyludnianie, itd.

388 37.10 07.10.2021 Urząd m.st. Warszawa wniosek

s. 41-42

5. Scenariusze Rozwoju Województwa Mazowieckiego

Należy ponownie przeanalizować i dokonać ew. korekt zaprezentowanych w 

SRWM 2030+ scenariuszy rozwoju na podstawie powiązania scenariuszy z 

przesłankami, których spełnienie się implikuje ich wystąpienie.

scenariusze nie uwzględniono

Strategia nie określa prawdopodobieństwa wystąpienia poszczególnych 

scenariuszy, a jedynie wskazuje możliwe kierunki działań w ramach 

danego scenariusza i ich ewentualne następstwa, pozwalając na wybór 

bądź odrzucenie danego kierunku.

389 37.11 07.10.2021 Urząd m.st. Warszawa wniosek

s. 44

6. Cele rozwojowe województwa mazowieckiego

Ryc. 9 Struktura celów rozwojowych

Należy skonkretyzować określone w strategii cele strategiczne. W obecnej wersji 

cele nie spełniają podstawowych cech dobrze sformułowanego celu zgodnie z 

regułą SMART. 

cele/kierunki działań/działania nie uwzględniono

Poziom ogólności celów strategicznych jest odpowiedni do charakteru i 

skali Strategii. Do każdego celu został sformułowany konkretyzujący opis. 

Cele strategiczne, jak również ich uszczegółowienie przez kierunki 

działań i działania, odpowiadają zdiagnozowanym wyzwaniom rozwoju 

województwa. Celom przypisano wskaźniki pozwalające na ich 

monitorowanie w kolejnych latach, wraz z wartością docelową i 

jednostkami miary.

390 37.13 07.10.2021 Urząd m.st. Warszawa wniosek

s. 61-71

8. Obszary strategicznej interwencji

Należy uzupełnić podbudowę diagnostyczną dla przyjętej delimitacji OSI. Ani w 

diagnozie ani w strategii nie zostało zwarte uzasadnienie dla przyjętej delimitacji 

OSI. OSI „miejskie obszary funkcjonalne” nie zostały nawet scharakteryzowane w 

ramach diagnozy do SRWM. Ponadto delimitacja OSI miejskich obszarów 

funkcjonalnych jest niejednolita dla poszczególnych obszarów. 

Strategię należy uzupełnić o informację w jaki sposób dokonano delimitacji oraz 

jakimi kryteriami się kierowano.

OSI nie uwzględniono

Obszary strategicznej interwencji zostały wskazane na poziomie NUTS 3. 

Dla każdego z nich przeprowadzono analizę sytuacji społeczno-

gospodarczej i przestrzennej, na podstawie której zdiagnozowano 

potencjały i potrzeby. Ponadto obszary te zostały wyznaczone zgodnie z 

zapisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa, a także KSRR 2030. Delimitacja miejskich obszarów 

funkcjonalnych miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze 

oraz Płocka, Siedlec i Żyrardowa oparta jest na propozycjach włodarzy 

miast.

Działania dla każdego OSI są odzwierciedleniem ich charakteru, a 

kierunki działań w poszczególnych obszarach tematycznych kierowane 

są do całego województwa.

391 37.14 07.10.2021 Urząd m.st. Warszawa wniosek

s.70-71

8. Obszary strategicznej interwencji 

8.2.7. Warszawski obszar strategicznej interwencji

8.2.8. Warszawsko-wschodni obszar strategicznej interwencji  - Dzielenie RWS 

na 3 OSI problemowe w granicach podregionów NUTS3 wydaje się niewłaściwe. 

Bardziej dostosowany do istniejących potrzeb rozwojowych byłoby wyznaczenie 

w SRWM 2030+ obszaru strategicznej interwencji „zewnętrzny pierścień 

metropolii” obejmującego gminy wchodzące w skład RWS, a leżące poza 

Warszawskim Obszarem Funkcjonalnym.

OSI nie uwzględniono

Obszary strategicznej interwencji zostały wskazane na poziomie NUTS 3. 

Dla każdego z nich przeprowadzono analizę sytuacji społeczno-

gospodarczej i przestrzennej, na podstawie której zdiagnozowano 

potencjały i potrzeby. Ponadto obszary te zostały wyznaczone zgodnie z 

zapisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa, a także KSRR 2030.

Wskazane w projekcie Strategii OSI Warszawski zachodni i Warszawski 

wschodni wynikają z różnych uwarunkowań i zróżnicowania społeczno-

gospodarczego tych obszarów, co obserwowane jest np. w udziale w 

tworzeniu PKB kraju: m. st. Warszawa – 13,6%, podregion Warszawski 

zachodni – 2,3%, Warszawski wschodni – 1,4%.
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392 37.15 07.10.2021 Urząd m.st. Warszawa wniosek

s.64-65 oraz s. 70-71

8. Obszary strategicznej interwencji 

8.1.1. MOF Warszawy – istniejący biegun wzrostu

8.2.7. Warszawski obszar strategicznej interwencji

8.2.8. Warszawsko-wschodni obszar strategicznej interwencji 8.2.9. Warszawsko-

zachodni obszar strategicznej interwencji

Należy przeprowadzić ponowną analizę zaproponowanych działań i dostosować 

je do faktycznie występujących potrzeb rozwojowych w całej metropolii 

warszawskiej (RWS). 

Przyjęta delimitacja OSI problemowych wyznaczonych w ramach RWS może 

utrudnić współpracę metropolitalną ze względu na niejasny klucz przydzielania 

proponowanych działań do poszczególnych OSI i duże zróżnicowanie ich 

katalogu pomiędzy m.st. Warszawą, podregionem warszawskim wschodnim i 

warszawskim zachodnim.

OSI nie uwzględniono

Obszary strategicznej interwencji zostały wskazane na poziomie NUTS 3. 

Dla każdego z nich przeprowadzono analizę sytuacji społeczno-

gospodarczej i przestrzennej, na podstawie której zdiagnozowano 

potencjały i potrzeby.

Zakres działań skierowanych do poszczególnych OSI uwzględnia 

uwarunkowania społeczno-gospodarcze i przestrzenne 

charakterystyczne dla każdego z nich. 

393 37.16 07.10.2021 Urząd m.st. Warszawa wniosek

s. 73

10. Wskaźniki

Brakuje wskaźników przypisanych do celu głównego, celów szczegółowych, 

kierunków działań i działań oraz określenia ich wartości docelowych. Należy 

poszerzyć listę wskaźników, tak aby pokrywały w miarę możliwości 

zaadresowane w ramach kierunku działań działania.

cele/kierunki działań/działania nie uwzględniono

Realizacja celu głównego odbywać się będzie poprzez pięć celów 

strategicznych. Celom przypisano wskaźniki pozwalające na ich 

monitorowanie w kolejnych latach. Do każdego wskaźnika została 

przypisana wartość bazowa (w zależności od dostępności za 2018, 2019 

lub 2020 rok) oraz docelowa (na 2030 r.).

394 37.17 07.10.2021 Urząd m.st. Warszawa wniosek

s. 8-27

3. Diagnoza – wnioski i wyzwania oraz Diagnoza sytuacji społeczno-

gospodarczej województwa do SRWM 2030+

Pomimo rozbudowanej diagnozy przeprowadzonej dla potrzeb Strategii, w 

analizach brakuje spozycjonowania województwa mazowieckiego na tle innych 

regionów w Polsce i Europie. Brakuje rankingów i benchmarkingu.

diagnoza - wnioski, wyzwania nie uwzględniono

W Strategii jak i w diagnozie, tam gdzie jest to zasadne, znajdują się 

odniesienia do pozycji rozwoju województwa na tle regionów Polski i UE. 

W diagnozie wykorzystano m.in. ranking innowacyjności regionów UE 

(European Innovation Scoreboard 2021).

395 37.18 07.10.2021 Urząd m.st. Warszawa wniosek

s. 8-27

3. Diagnoza – wnioski i wyzwania 

Uzupełnienie skrótu diagnozy w SRWM o analizę SWOT

diagnoza - wnioski, wyzwania nie uwzględniono

Analiza SWOT znajduje się w części diagnostycznej dokumentu, a na jej 

podstawie zostały sformułowane wnioski z diagnozy. Nie zachodzi 

potrzeba powtarzania tych samych treści w różnych częściach 

dokumentu.

396 37.20 07.10.2021 Urząd m.st. Warszawa wniosek

s. 8-27, 3. Diagnoza – wnioski, wyzwania 

s. 45-61, 7. Kierunki działań i działanie rozwojowe do 2030 roku

W zakresie magazynowania elektryczności, magazynowania ciepła w tym 

sezonowego, retencjonowania wód opadowych tak bieżącego jak sezonowego 

oraz magazynowania wody, brak czytelnych wskazań, jak mają być realizowane 

przestrzennie te funkcje. Ze względu na wymagane bardzo duże kubatury, 

szczególnego znaczenia nabiera wielofunkcyjne, skoordynowane w czasie, 

wykorzystanie terenów i przestrzeni (nad- i podziemnej).

diagnoza - wnioski, wyzwania nie uwzględniono
Wniosek nie odpowiada charakterowi i skali Strategii. Zagadnienia te 

zawarte są w dokumentach planistycznych na poziomie lokalnym.

397 37.38 07.10.2021 Urząd m.st. Warszawa wniosek

s. 27, 3. Diagnoza – wnioski, wyzwania

Tabela 1. Wyzwania dla rozwoju województwa mazowieckiego – synteza 

wniosków z diagnozy

Niepoprawna struktura dokumentu. Należy wydzielić kolejny podrozdział 

dotyczący wniosków z diagnozy.

diagnoza - wnioski, wyzwania do uwzględnienia Zapisy zostaną przeredagowane.
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398 37.39 07.10.2021 Urząd m.st. Warszawa wniosek

s. 27, 3. Diagnoza – wnioski, wyzwania

Tabela 1. Wyzwania dla rozwoju województwa mazowieckiego – synteza 

wniosków z diagnozy

Niepoprawnie sformułowane wyzwania np. stan/jakość środowiska nie jest 

wyzwaniem. Poprawnie sformułowane wyzwanie powinno brzmieć: poprawa 

stanu/jakości środowiska. Jeżeli to strzałka miała by oznaczać „poprawę” to w 

przypadku społeczeństwa obywatelskiego co oznacza trend ze strzałką do góry?

Wyzwaniem nie jest dynamika rozwoju gospodarczego po pandemii 

koronawirusa COVID-19. Dynamika oznacza siłę z jaką zmienia się zjawisko. Nie 

musi oznaczać pozytywnej zmiany.

diagnoza - wnioski, wyzwania nie uwzględniono

W przyjętej formule wszystkie wyzwania sformułowane są w sposób 

najbardziej ogólny, tj. z zastosowaniem równoważnika zdania (zamiast 

całych zdań) i strzałek, które w najbardziej syntetyczny i czytelny sposób 

obrazują oczekiwane trendy w zakresie wskazanych wyzwań. Strzałka w 

górę oznacza: wzrost/poprawę.

399 37.40 07.10.2021 Urząd m.st. Warszawa wniosek

s. 27, 3. Diagnoza – wnioski, wyzwania

Tabela 1. Wyzwania dla rozwoju województwa mazowieckiego – synteza 

wniosków z diagnozy

Niezrozumiałe oznaczenie/ wykorzystanie „strzałki” w kolumnie „trend”. W 

przypadku każdego z wyzwań trend oznaczony jest strzałką do góry – rozumiem, 

że chcemy osiągnąć poprawę/wzrost ale czy to oznacza wzrost/poprawę w 

zakresie danego wyzwania?

diagnoza - wnioski, wyzwania nie uwzględniono
Strzałki w najbardziej syntetyczny i czytelny sposób obrazują trendy. Są 

ogólnie przyjętym symbolem wzrostu/spadku.

400 37.41 07.10.2021 Urząd m.st. Warszawa wniosek

s. 27, 3. Diagnoza – wnioski, wyzwania

Tabela 1. Wyzwania dla rozwoju województwa mazowieckiego – synteza 

wniosków z diagnozy

Niedopasowanie tytułu do treści tabeli. W tytule jest odniesienie do syntezy 

wniosków z diagnozy tymczasem w tabeli znajdują się tylko wyzwania, 

dodatkowo nie zawsze sformowane poprawnie.

diagnoza - wnioski, wyzwania do uwzględnienia Tytuł zostanie przeredagowany.

401 37.42 07.10.2021 Urząd m.st. Warszawa wniosek

s. 29, Ryc. 1. Model relacji systemu społeczeństwo – gospodarka – środowisko i 

interakcji Warszawa z OMW - Region

Usunąć Rycinę 1

struktura funkcjonalno-

przestrzenna
nie uwzględniono

Ryc. 1 służy poprawie czytelności modelu relacji systemu społeczeństwo-

gospodarka-środowisko i interakcji Warszawa z OMW.

402 37.44 07.10.2021 Urząd m.st. Warszawa wniosek

s.41-42, 5. scenariusze rozwoju województwa mazowieckiego

Niepoprawna struktura dokumentu. Należy wydzielić kolejny podrozdział 

dotyczący syntezy scenariuszy i wyboru jednego z nich.

scenariusze nie uwzględniono Rozdział dotyczący scenariuszy nie dzieli się na podrozdziały.

403 37.69 07.10.2021 Urząd m.st. Warszawa wniosek

s. 64-65, 8. Obszary strategicznej interwencji 

8.1.1. MOF Warszawy – istniejący biegun wzrostu

s. 70-71, 8.2.7. Warszawski obszar strategicznej interwencji

8.2.8. Warszawsko-wschodni obszar strategicznej interwencji 8.2.9. Warszawsko-

zachodni obszar strategicznej interwencji

Doprecyzowania wymagają zapisy dotyczące infrastruktury 

technicznej/komunalnej/usługowej. Czy pod zapisem dla OSI warszawsko-

zachodniego „rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej” mieszczą się 

działania wskazane dla warszawsko-wschodniego: „budowa i rozbudowa 

infrastruktury komunalnej” oraz „budowa i rozbudowa infrastruktury transportowej 

na obszarach wykluczenia transportowego” (obszary wykluczenia 

transportowego też mogą występować w warszawskim zachodnim). 

OSI nie uwzględniono

Obszary strategicznej interwencji zostały wskazane na poziomie NUTS 3. 

Dla każdego z OSI przeprowadzono analizę sytuacji społeczno-

gospodarczej i przestrzennej, na podstawie której zdiagnozowano 

potencjały i potrzeby. Zakres działań skierowanych do poszczególnych 

OSI uwzględnia uwarunkowania społeczno-gospodarcze i przestrzenne 

charakterystyczne dla każdego z nich.

Infrastruktura techniczna to zgodnie z definicją wszelkie urządzenia, sieci 

przesyłowe i związane z nimi obiekty świadczące niezbędne usługi dla 

danej jednostki przestrzenno-gospodarczej w zakresie energetyki, 

dostarczania ciepła, wody, usuwania ścieków i odpadów, transportu, 

teletechniki itp.

404 37.72 07.10.2021 Urząd m.st. Warszawa wniosek

s. 86, Spis skrótów 

Uzupełnienie wstępu lub glosariusza o wyjaśnienie dotyczące nazw stosowanych 

odnośnie RWS

glosariusz do uwzględnienia Zapisy zostaną ujednolicone.
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405 38.1. 08.10.2021

Marek Artur Koniarczyk 

radny Rady Miejskiej w 

Szydłowcu i członek 

Mazowieckiej Rady 

Działalności Pożytku 

Publicznego

wniosek

Procesy demograficzne

Dopisanie następującej treści:

*Wzrasta świadomość prozdrowotna Mazowszan. Rośnie liczba osób 

korzystających z badań profilaktycznych. Jednakże przeżywalność osób w 

starszym wieku wypada mniej korzystnie niż przeciętnie w kraju. Największą 

liczbę zgonów powodują choroby określane mianem cywilizacyjnych (tj. choroby 

układu krążenia, nowotwory złośliwe), a także urazy i zatrucia. Głównymi 

przyczynami chorobowymi powodującymi niezdolność do pracy, są schorzenia 

układu krążenia, narządu ruchu, psychiczne i neurologiczne, onkologiczne, 

układu oddechowego. Rośnie skala problemu otyłości 

w populacji dzieci i młodzieży. 

*Dostęp do lekarzy specjalistów oraz pomoc udzielana przez ratowników 

medycznych jest jednym z gorszych w kraju szczególnie na południu Mazowsza. 

* Wśród powodów przyznania świadczeń społecznych od wielu lat w 

województwie na czele utrzymuje się ubóstwo oraz długotrwała lub ciężka 

choroba. 

* Mazowszanie należą do tych mieszkańców Polski, których wydatki na zdrowie 

są umiarkowane. 

diagnoza - dokument nie uwzględniono
Wnioskowane informacje mieszczą się w zapisach działań: 16.2, 16.5, 

19.2 oraz zapisach obszaru Społeczeństwo.

406 38.6. 08.10.2021

Marek Artur Koniarczyk 

radny Rady Miejskiej w 

Szydłowcu i członek 

Mazowieckiej Rady 

Działalności Pożytku 

Publicznego

informacja

W aktualizacji Strategii brak jest pkt dotyczącego :

 Silne i słabe strony województwa, szanse i zagrożenia w jego otoczeniu 

Prezentowane silne i słabe strony, szanse i zagrożenia rozwoju Mazowsza 

powinny być wynikiem analiz przeprowadzonych w ramach ewaluacji Strategii 

rozwoju województwa mazowieckiego. Powinny uwypuklać one najważniejsze 

czynniki endo- (silne i słabe strony) oraz egzogenne (szanse i zagrożenia) 

rozwoju regionu. Powinny być pogrupowane tematycznie i w ten sposób 

przedstawione – ich kolejność nie powinna stanowić hierarchii ważności.

ogólne nie uwzględniono
Analiza silnych stron, słabych stron, szans i zagrożeń zawarta jest w 

diagnozie społeczno-gospodarczej.

407 39.8. 08.10.2021 Instytut Kolejnictwa informacja

Cały dokument, Str. 8-26 - Wady graficzne tekstu 

Brak ujednolicenia pogrubień znaków interpunkcyjnych (.,). Pogrubione podtytuły 

lub ich części kończone są pogrubioną bądź nie pogrubioną kropką, ew. 

stosowany jest pogrubiony bądź nie pogrubiony przecinek.

Można również w niepogrubionym tekście znaleźć pogrubioną kropkę, np. 

- str.14 ostatni wypunkt, po wyrazie „zabudowane”,

- str. 16 na końcu przedostatniego wypunktu, 

- str. 17, 2 wypunkt po wyrazie „elektryczną”,

- str. 58, 9 wers po wyrazie „rehabilitacji”.

ogólne do uwzględnienia Zapisy zostaną skorygowane.

408 39.9. 08.10.2021 Instytut Kolejnictwa informacja

Cały dokument - wady graficzne w tabelach 

Brak wyrównania tekstu i linii dzielących, np.:

- str. 45, działanie 8.5.,

- str. 56, brak linii dzielącej kierunki działań 15. i 16.,

- str. 56 brak wyrównania i stosowanych odstępów działań 17.1., 18.1.,19.1.,

- str. 59, działanie 20.3.

ogólne do uwzględnienia Zapisy zostaną skorygowane.

409 42.1. 08.10.2021

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Zachodniopomorskiego

Wydział Zarządzania 

Strategicznego

wniosek

Str. 5 – str. 48

Ujednolicenie zastosowania słowa „region”. Np. na str. 6 używany w odniesieniu 

do całości województwa, w dalszych częściach do regionów Mazowieckiego 

regionalnego i Warszawskiego stołecznego. 

ogólne nie uwzględniono

O ile nie zostało to doprecyzowane w tekście, słowo "region" odnosi się 

do województwa (jako regionu administracyjnego). W przypadku 

jednostek statystycznych NUTS 2, zawsze doprecyzowane jest, iż chodzi 

o region Warszawski stołeczny lub Mazowiecki regionalny. Dzięki temu 

zapisy Strategii nie wykluczają się w tym zakresie.

410 42.2. 08.10.2021

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Zachodniopomorskiego

Wydział Zarządzania 

Strategicznego

wniosek

Str. 5 – str. 48 - Str. 5 „Wprowadzenie”

Na str. 78 zapisano „Komplementarność działań i efekty synergii możliwe są do 

uzyskania tylko przy współpracy pionowej, obejmującej rząd (…)”, podczas gdy 

we „Wprowadzeniu” strona rządowa nie została wskazana jako partycypator w 

procesie jej powstawania.

wizja do uwzględnienia Zapisy zostaną uzupełnione
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411 42.13. 08.10.2021

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Zachodniopomorskiego

Wydział Zarządzania 

Strategicznego

wniosek

Str. 27 - Tabela 1. Wyzwania dla rozwoju województwa mazowieckiego – synteza 

wniosków z diagnozy.

Brak źródła pod tabelą. Ponadto nie jest jasne co oznacza kolumna trend w 

odniesieniu do wyzwań? Chodzi o dotychczasową tendencję rozwojową 

poszczególnych wyzwań czy może o oczekiwaną/pożądaną? W tekście powinno 

się znaleźć odwołanie do tabeli oraz krótkie jej objaśnienie. 

diagnoza - wnioski, wyzwania nie uwzględniono

W przyjętej formule wszystkie wyzwania sformułowane są w sposób 

najbardziej ogólny, tj. z zastosowaniem równoważnika zdania (zamiast 

całych zdań) i strzałek, które w najbardziej syntetyczny i czytelny sposób 

obrazują oczekiwane trendy w zakresie wskazanych wyzwań. Strzałka w 

górę oznacza: wzrost/poprawę. Tabela stanowi uproszczoną syntezę 

wniosków z diagnozy. 

412 42.14. 08.10.2021

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Zachodniopomorskiego

Wydział Zarządzania 

Strategicznego

informacja

Str. 43

Tabela 2 oraz wszystkie kolejne powinny zostać opatrzone źródłem (Źródło: 

opracowanie własne)

scenariusze
do częściowego 

uwzględnienia

Tabele zawierające dane pochodzące ze źródeł zewnętrznych zostaną 

opatrzone odpowiednimi przypisami. Brak przypisu oznacza, że tabela 

stanowi opracowanie własne.

413 42.15. 08.10.2021

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Zachodniopomorskiego

Wydział Zarządzania 

Strategicznego

informacja
Str. 46

„Wspieran y będzie”. Uwaga techniczna, rozdzielono wyraz.
cele/kierunki działań/działania do uwzględnienia Zapis zostanie skorygowany.

414 42.16. 08.10.2021

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Zachodniopomorskiego

Wydział Zarządzania 

Strategicznego

informacja
Str. 47

„OWM” – zmiana na OMW (Obszar Metropolitalny Warszawy)
cele/kierunki działań/działania do uwzględnienia Zapis zostanie skorygowany.

415 42.17. 08.10.2021

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Zachodniopomorskiego

Wydział Zarządzania 

Strategicznego

wniosek

Str. 55

Wielokrotnie w treści dokumentu akcentowano problem „województwa dwóch 

prędkości” w odniesieniu do regionów województwa mazowieckiego. System 

monitorowania powinien odnosić się do aspektu przestrzennego.

cele/kierunki działań/działania nie uwzględniono

Strategia odnosi się do województwa mazowieckiego jako jednego, 

integralnego regionu, w którym wyróżniono dwie jednostki statystyczne 

NUTS 2. Szczegółowy monitoring dla każdej z nich powinien być ujęty w 

dokumentach wykonawczych.

416 42.18. 08.10.2021

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Zachodniopomorskiego

Wydział Zarządzania 

Strategicznego

wniosek

Str. 73

„10. Wskaźniki realizacji celów Strategii” - Wielokrotnie w treści dokumentu 

akcentowano problem „województwa dwóch prędkości” w odniesieniu do 

regionów województwa mazowieckiego. System monitorowania powinien odnosić 

się do aspektu przestrzennego, o którym również jest mowa na str. 73, tak, aby 

uniknąć monitorowania realizacji strategii przez pryzmat zwiększającej się roli 

regionu Warszawskiego stołecznego (a to zakłada jeden ze scenariuszy – 

dynamiczny), i utrwalającego się regionalnego zróżnicowania. Brak aspektu 

przestrzennego uniemożliwi porównywanie zaplanowanych efektów z 

rzeczywistymi osiągnięciami. 

wskaźniki/monitoring nie uwzględniono

Strategia odnosi się do województwa mazowieckiego jako jednego, 

integralnego regionu, w którym wyróżniono dwie jednostki statystyczne 

NUTS 2. Szczegółowy monitoring dla każdej z nich powinien być ujęty w 

dokumentach wykonawczych.

417 42.20. 08.10.2021

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Zachodniopomorskiego

Wydział Zarządzania 

Strategicznego

wniosek

Str. 77

Podrozdział 11.2 Regulacje prawne odnosi się do podstaw prawnych 

sporządzania strategii rozwoju województwa, dlatego też proponuje się 

przeniesienie tego punktu na początek dokumentu, np. po wprowadzeniu.

ogólne nie uwzględniono
Struktura dokumentu jest zgodna z Ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie województwa.
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418 45.1. 08.10.2021

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Podlaskiego

wniosek

9. Współpraca międzyregionalna, s. 72-73

Proponujemy dodać 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”. Ważne będzie także dalsze wzmacnianie 

powiązań komunikacyjnych między miastami położonymi w obszarach na styku 

województwa mazowieckiego i podlaskiego, a także tworzenie i rozwój 

ponadregionalnych produktów turystycznych (np. Wielkiego Gościńca 

Litewskiego), w tym w oparciu o powiązania historyczne i kulturowe”.

współpraca nie uwzględniono

Strategia nie wskazuje konkretnych projektów, inicjatyw, inwestycji, 

instytucji i organizacji.

Wnioskowane zapisy mieszczą się w zapisach rozdziału 9, w działaniach: 

21.3, 21.4, 21.8. oraz zapisach obszaru Kultura i dziedzictwo . 

419 46.25. 08.10.2021
Andrzej Nowakowski 

Prezydent Miasta Płocka
wniosek

Str. 67, pkt. 8.2.3 (Płocki obszar strategicznej interwencji) - Działanie 1 otrzymuje 

brzmienie:

„1.Poprawa dostępności komunikacyjnej obszaru oraz działania na rzecz 

efektywności energetycznej i sieci infrastrukturalnych” wraz zachowaniem 

występujących w projekcie podpunktów i z dopisaniem:

• uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych,

• rozdział kanalizacji ogólnospławnej na terenach zurbanizowanych,

• działania na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej budynków 

publicznych i mieszkaniowych.

OSI
do częściowego 

uwzględnienia

Wnioskowany zapis został uwzględniony w zapisach OSI.

Proponowane działania są domeną działań lokalnych.

420 46.26. 08.10.2021
Andrzej Nowakowski 

Prezydent Miasta Płocka
wniosek

Str. 67, pkt. 8.2.3 (Płocki obszar strategicznej interwencji) - Działanie „2. Poprawy 

dostępności i jakości usług publicznych poprzez” zastąpić zapisem: „2. Rozwój 

funkcji społeczno-gospodarczych obszaru ze szczególnym uwzględnieniem 

rewitalizacji.” wraz z zachowaniem występujących w projekcie podpunktów i z 

dopisaniem:

• Zapewnienie wysokiej jakości budynków i obiektów kultury, sportu i edukacji,

• Wysoka jakość świadczenia usług edukacyjnych.

• Przekształcanie miejskich przestrzeni w lepiej przystosowane do potrzeb 

społecznych,

• Udostępnianie terenów zieleni i rekreacji dla mieszkańców.

OSI do uwzględnienia Wnioskowane zapisy zostaną uwzględnione w zapisach OSI.
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421 47.12. 08.10.2021 Gmina Miasta Radomia wniosek

Strategia str. 65, 8.1.2 MOF 

GMR wnosi o rozbudowanie zaproponowanych działań możliwych do realizacji w 

ramach MOF: 

• rozwoju transportu publicznego poprzez zakup taboru niskoemisyjnego wraz z 

powstaniem infrastruktury towarzyszącej w skali ponadlokalnej na rzecz 

niwelowania wykluczenia transportowego, zwłaszcza małych miast i obszarów 

wiejskich; 

• rozwoju lokalnych rynków pracy i aktywizacji zawodowej mieszkańców, w tym w 

zakresie dostosowania oferty edukacyjnej poprzez poprawę stanu infrastruktury 

edukacyjnej i jej doposażenie w celu dostosowania do wymogów rynku pracy, 

rozwój doradztwa zawodowego w celu zapewnienia równowagi popytowo-

podażowej na rynku pracy i niwelowania zjawiska bezrobocia strukturalnego; 

• zwiększeniu atrakcyjności inwestycyjnej i rozwoju przedsiębiorczości poprzez 

przygotowanie/uzbrajanie terenów inwestycyjnych, wsparcie rozwoju 

przedsiębiorstw w celu rozwoju nowych gałęzi gospodarki, w tym w zakresie 

przemysłów przyszłości oraz czystych, zielonych inwestycji; 

• zapewnieniu wysokiej dostępności usług publicznych i infrastruktury społecznej, 

dzięki jej budowie i modernizacji, zwłaszcza na obszarach zmagających się z 

problemem spadku liczby ludności, w przypadku których współpraca 

ponadlokalna przyczyni się do poprawy efektywności prowadzonych działań; 

• poprawie jakości środowiska przyrodniczego m.in. w oparciu o rozwój zielonej i 

niebieskiej infrastruktury, efektywność energetyczną, inwestycje w OZE, 

likwidowanie źródeł niskiej emisji oraz transport bezemisyjny i niskoemisyjny, w 

tym budowa ścieżek rowerowych łączących miasta z terenami podmiejskimi. 

OSI nie uwzględniono
Wymienione w omawianym rozdziale zapisy mają charakter ogólny, a ich 

rozwinięcie zawarto w częściach dotyczących poszczególnych OSI.

422 48.2. 08.10.2021

Polski

Związek Pracodawców 

Przemysłu 

Farmaceutycznego

wniosek

Zważywszy na znaczenie sektora farmaceutycznego w zapewnieniu 

bezpieczeństwa lekowego, wartość wytworzonego przez branże PKB i eksportu, 

innowacyjność i zatrudnienie wysoko wykwalifikowanej kadry poza Warszawą, 

proponujemy szersze odwołania do współpracy z branżą i perspektyw wsparcia 

rozwoju sektora farmaceutycznego. Sektor farmaceutyczny jest istotny dla 

realizacji celów Strategii w obszarach: Gospodarka, Środowisko i Energetyka 

oraz Społeczeństwo.

ogólne do uwzględnienia Wnioskowane zapisy zostały uwzględnione poprzez wprowadzenie 

działania 15.11 .

423 48.3. 08.10.2021

Polski

Związek Pracodawców 

Przemysłu 

Farmaceutycznego

wniosek

Proponujemy wskazać możliwość synchronizacji działań i synergii finasowania 

dzięki współpracy samorządu z instytucjami centralnymi ulokowanymi w 

Warszawie. W przypadku wspierania rozwoju sektorów farmaceutycznego 

możliwa jest współpraca z Ministerstwem Rozwoju i Technologii, Ministerstwem 

Zdrowia, Agencją Badań Medycznych, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, a 

także Głównym Inspektorem Farmaceutycznym, Urzędem Rejestracji Produktów 

Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

ogólne
do częściowego 

uwzględnienia

Strategia nie wskazuje konkretnych projektów, inicjatyw, inwestycji, 

instytucji i organizacji.

Wnioskowana informacja została uwzględniona poprzez wprowadzenie 

działania 15.11 

424 48.7. 08.10.2021

Polski

Związek Pracodawców 

Przemysłu 

Farmaceutycznego

wniosek

Rozdział 7, str. 56, Tabela 6. Kierunki działań i działania Mazowsze

zintegrowane społecznie 

Proponujemy uwzględnienie roli sektora farmaceutycznego w rozwiązywaniu 

problemów związanych ze starzeniem się społeczeństwa.

Ze względu na starzenie się populacji, zapotrzebowanie na leki będzie rosło. 

Sektor produkcji leków generycznych – zapewniających kosztowo efektywną 

terapię dla pacjentów musi odpowiedzieć na te wyzwania.

cele/kierunki działań/działania
do częściowego 

uwzględnienia

Wnioskowane zapisy zostały uwzględnione poprzez wprowadzenie 

działania 15.11 

 Zapisy Strategii w obszarze Społeczeństwo odnoszą się do problemu 

starzejącego się społeczeństwa.
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425 49.1. 08.10.2021

Prezes

Urzędu Regulacji 

Energetyki

dr inż. Rafał Gawin

wniosek

W rozdziale 13 „Glosariusz” proponuję:

1) aktualizację następujących definicji w związku z nowelizacją aktów prawnych i 

wynikającą z tego zmianą treści definicji legalnych, na które powołuje się projekt 

dokumentu:

a) definicji krajobrazu kulturowego określonej w art. 3 pkt 14 ustawy z dnia 23 

lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 

710, z późn. zm.),

b) definicji odnawialnego źródła energii. Ponadto należy zmienić odniesienie do 

aktu prawnego, albowiem obecnie definicja odnawialnego źródła energii znajduje 

się w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach 

energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610, z późn. zm.), dalej zwaną „ustawą OZE”, do 

której odwołuje się ustawa - Prawo energetyczne.

2) wykorzystanie definicji legalnych na potrzeby wyjaśnienia znaczenia 

następujących pojęć:

a) kogeneracji – definicja została zawarta w art. 3 pkt 33 ustawy – Prawo 

energetyczne,

b) mikroinstalacji – definicja została zawartej w art. 2 pkt 19 ustawy OZE.

c) prosumenta – definicja została zawarta w art. 2 pkt 27a ustawy OZE.

3) W definicji sieci energetycznych zmianę wyrażenia „paliwa płynne” na 

wyrażenie „paliwa ciekłe”. Zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne 

paliwa dzieli się na paliwa stałe, ciekłe i gazowe. Ustawa ta nie posługuje się 

terminem „paliwa płynne”.

glosariusz do uwzględnienia

W rozdziale Glosariusz zostały zaktualizowane definicje: 

krajobraz kulturowy, 

odnawialne źródło energii (OZE),

kogeneracja,

mikroinstalacja,

prosument energii odnawialnej, 

jak również w definicji sieci energetycznych zmieniono wyrażenie "paliwa 

płynne" na "paliwa ciekłe" . Ponadto zmiany zostaną uwzględnione w 

całym tekście Strategii oraz Diagnozie, a także na Ryc. 20.

426 50.1. 08.10.2021

dr hab. Joanna Kolmas, 

Dziekan

Warszawski Uniwersytet 

Medyczny, Wydział 

Farmaceutyczny

informacja

Uwaga ogólna - Wydział Farmaceutyczny Warszawskiego Uniwersytetu 

Medycznego w pełni popiera plany i działania zawarte w przedstawionym do 

dyskusji projekcie pt. „Strategia rozwoju województwa mazowieckiego 2030+”. W 

szczególności Wydział popiera działania zmierzające do wykorzystania 

potencjału naukowego i dydaktycznego Uczelni do dalszej integracji ośrodka 

akademickiego z jednostkami przemysłowymi i do rozwoju potencjału 

przemysłowego firm farmaceutycznych w regionie. Przedstawione w formularzu 

komentarze mają na celu zwrócenie uwagi na szczególną rolę Uczelni i Wydziału 

w rozwoju regionu, podniesieniu potencjału przemysłowego i innowacyjności 

ośrodków farmaceutycznych, zgodnie z mottem Strategii, jakim jest „Innowacyjne 

Mazowsze”. 

ogólne do uwzględnienia Przyjęto jako informację.

427 50.2. 08.10.2021

dr hab. Joanna Kolmas, 

Dziekan

Warszawski Uniwersytet 

Medyczny, Wydział 

Farmaceutyczny

wniosek

Komentarz ogólny - W projekcie Strategii, o charakterze dość ogólnym, nie 

zwrócono wystarczającej uwagi na szczególną rolę farmacji akademickiej i 

przemysłowej w kluczowych obszarach strategii, takich jak „Gospodarka” i 

„Społeczeństwo”. W szczególności, należy zwrócić uwagę na rolę farmacji w 

realizacji celu głównego Strategii, jakim jest „Zapewnienie wysokiej jakości życia”. 

W Strategii zawarta została informacja, że Liderem innowacyjności w Polsce jest 

region Warszawski stołeczny, który konkuruje z rozwiniętymi regionami UE”, a 

nasza Uczelnia wnosi istotny wkład w innowacyjność regionu poprzez 

wprowadzanie nowych metod leczenia i nowych metod badań nad lekiem.  Z 

uwagi na znaczenie obszaru medycznego i farmaceutycznego w zapewnieniu 

odpowiedniego poziomu ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa lekowego regionu 

i kraju, a także dla rozwoju innowacyjności i kształcenia wysoko wykwalifikowanej 

kadry dla potrzeb ośrodków klinicznych oraz licznych firm farmaceutycznych w 

regionie proponuje się zwrócenie w Strategii większej uwagi na obecne działania, 

rolę w realizacji Strategii i perspektywy wsparcia dla akademickiego i 

przemysłowego obszaru medycznego i farmaceutycznego. 

ogólne
do częściowego 

uwzględnienia

Wnioskowane zapisy zostały uwzględnione poprzez wprowadzenie 

działania 15.11 

Wnioskowana informacja mieści się w zapisach działania 15.1.
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428 54.1. 10.10.2021

prof. dr hab. Hanna 

Godlewska-Majkowska 

Szkoła Główna Handlowa 

w Warszawie

Pełnomocnik Rektora 

Wicedyrektor Instytutu 

Przedsiębiorstwa

Kolegium Nauk o 

Przedsiębiorstwie

wniosek

W kontekście uwagi na s. 41 Projektu Strategii: wydaje się, że jej autorzy nie 

mogą pomijać ostatnich niekorzystnych wydarzeń w Polsce, tj. wyroku (?) 

instytucji pełniącej funkcję polskiego TK o wyższości prawa polskiego nad 

prawem unijnym – a zwłaszcza możliwych negatywnych konsekwencji. Jest to 

istotne ze względu na wskazanie (s. 80) środków UE jako jednego ze źródeł 

finansowania Strategii. W scenariuszu katastroficznym działania rządu i TK 

oznaczają polexit, a w scenariuszu negatywnym – wstrzymanie lub znaczące 

opóźnienie zatwierdzenia KPO, zastosowanie reguły „pieniądze za 

praworządność”, pogorszenie się klimatu inwestycyjnego oraz spadek zaufania 

inwestorów do polskiego wymiaru sprawiedliwości (a także państwa en bloc). 

Żaden z tych scenariuszy nie jest oczywiście obojętny dla szans rozwojowych 

Mazowsza, w tym zwłaszcza (ale nie wyłącznie) dla celu „zielone i niskoemisyjne 

Mazowsze” czy też „Konkurencyjne i innowacyjne Mazowsze”. Uwzględnienie w 

planie finansowania Strategii środków z KPO i Zielonego Ładu jako „pewnych” 

może być – w obliczu wspomnianych wyżej posunięć władz krajowych – zbyt 

optymistycznym założeniem.

scenariusze nie uwzględniono

Zagrożenia dla prowadzonej polityki rozwoju w województwie 

mazowieckim ujęte zostały w analizie SWOT w diagnozie społeczno-

gospodarczej.

429 54.3. 10.10.2021

prof. dr hab. Hanna 

Godlewska-Majkowska 

Szkoła Główna Handlowa 

w Warszawie

Pełnomocnik Rektora 

Wicedyrektor Instytutu 

Przedsiębiorstwa

Kolegium Nauk o 

Przedsiębiorstwie

wniosek

W dokumencie nie ma odniesień dotyczących wspierania gospodarki 

współdzielenia – tymczasem jej potencjał można wykorzystać, aby np. obniżać 

emisje gazów cieplarnianych czy ślad węglowy (np. dzielona mobilność). 

Promocja idei „używaj zamiast posiadać” mogłaby wspomóc inicjatywy tego 

rodzaju podejmowane również przez podmioty prywatne, ale i samodzielnie przez 

samorządy (np. miejskie systemy car sharingowe). 

ogólne nie uwzględniono
Odniesienie do pojazdów współdzielonych znajduje się w 

uszczegółowieniu kierunków działań i działań w obszarze Dostępność.

430 56.1. 10.10.2021

Państwowa Uczelnia 

Zawodowa im. Ignacego 

Mościckiego w 

Ciechanowie

wniosek

7. Kierunki działań i działania rozwojowe do 2030 roku. „Konkurencyjne i 

innowacyjne Mazowsze: uszczegółowienie kierunków działań” - Państwowa 

Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie w sposób 

pozytywny odnosi się do założeń związanych z kierunkami działań. Warto 

podkreślić w tym punkcie, że istotne jest wzmacnianie tego rodzaju rozwiązań i 

inicjatyw poza regionem Warszawskim co będzie znaczącym wsparciem dla 

pozostałych regionów gdzie również powinna intensywnie rozwijać się lokalna 

gospodarka. Uczelnia w 2021 roku podjęła działania aby uruchomić w regionie 

takie miejsce jak Centrum Innowacji i Transferu Technologii którego celem będzie 

efektywne łączenie dydaktyki i nauki z biznesem w procesie budowania 

nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki oraz lepsze wykorzystanie potencjału 

intelektualnego i technicznego uczelni, a także transfer do gospodarki wyników 

badań naukowych i prac rozwojowych PUZ w Ciechanowie. Centrum Innowacji i 

Transferu Technologii wspierać będzie współpracę uczelni z otoczeniem 

społeczno-gospodarczym oraz rozwój przedsiębiorczości przede wszystkim w 

województwie mazowieckim. Misją Centrum Innowacji i Transferu Technologii 

PUZ w Ciechanowie będzie wspieranie rozwoju innowacyjnego przedsiębiorstw 

oraz inicjowanie współpracy. Wizją jest stworzenie nowoczesnego i przyjaznego 

miejsca skutecznej identyfikacji potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego w 

zakresie innowacyjnych rozwiązań, ich ochrony oraz oceny możliwości 

wdrożenia. W związku z tym wpisane w projekcie strategii rozwoju województwa 

mazowieckiego 2030+ założenia związane z tego rodzaju działaniami mają 

bardzo ważną rolę dla regionów takich jak np. ciechanowski. 

ogólne nie uwzględniono

Strategia nie wskazuje konkretnych projektów, inicjatyw, inwestycji, 

instytucji i organizacji.

Wnioskowane zapisy mieszczą się w zapisach działań 2.4; 16.1.

431 57.1. 10.10.2021
  Urząd Gminy Żabia 

Wola
wniosek

W dokumencie proponowany jest pomysł na wdrażanie polityki spójności ze 

środków FEM, w którym to modelu nie widać wyraźnie, z których środków będzie 

finansowany rozwój w gminach wiejskich, a taką gminą jest Gmina Żabia Wola, 

zlokalizowana na terenie NUTS 2 Region centralny a nienależących do 

Instrumentu Terytorialnego jakim jest ZIT Warszawski. 

ogólne nie uwzględniono
Wniosek nie odpowiada charakterowi i skali Strategii. 

Do rozpatrzenia w regionalnych dokumentach programowych.
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432 57.2. 10.10.2021
  Urząd Gminy Żabia 

Wola
wniosek

W danym dokumencie dość skromnie są potraktowane tereny wiejskie i potrzeba 

stworzenia na nich wszelkiej infrastruktury techniczno-społecznej. Brak 

uwzględnienie inwestycji w zakresie budownictwa mieszkaniowego, socjalnego, 

jak również inwestycji w zakresie turystyki i kultury oraz sportu. 

cele/kierunki działań/działania nie uwzględniono

Wnioskowane zapisy mieszczą się w zapisach działań: 16.1; 16.4; 16.6; 

19.2; 21.1; 22.1, a także w zapisach obszaru Społeczeństwo oraz Kultura 

i dziedzictwo.

433 57.3. 10.10.2021
  Urząd Gminy Żabia 

Wola
inne

Gmina Żabia Wola, będzie znajdowała się w NUTS 2, co powoduje dużo 

mniejszy poziom dofinansowania, a jednocześnie Gmina Żabia Wola nie została 

uwzględniona w Instrumencie Terytorialnym ZIT, co powoduje ograniczenie 

możliwości sięgania po dodatkowe środki finansowe. Czy przewiduje się 

rozszerzenie tych terenów o takie tereny jak nasza gmina? 

ogólne nie uwzględniono

Strategia nakreśla kierunki i zasady wsparcia w ramach polityki rozwoju 

prowadzonej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ujęciu 

terytorialnym, jednak szczegółowe zapisy zostaną rozstrzygnięte w 

Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 

oraz dokumentach wykonawczych.

434 57.4. 10.10.2021
  Urząd Gminy Żabia 

Wola
informacja

W projekcie strategii mowa jest o wyznaczaniu w miejscowych planach miejsc 

zieleni ogólnodostępnych. Z tym zawsze jest problem – po pierwsze właściciele 

takich gruntów przeważnie protestują przy sporządzaniu planów a po drugie 

włodarze często przychylają się do uwag właścicieli – zawsze chodzi o to samo, 

brak środków w budżecie gminy a co za tym idzie brak jest możliwości 

pozyskania środków zewnętrznych na taki cel tj. zakup nieruchomości. Niedawno 

na konferencji, w której uczestniczyłam poruszali ten temat wójtowie. Z jednej 

strony jest presja na zabezpieczanie takich terenów z drugiej strony wójtowie 

zostają z problemem sami. W konsultowanym dokumencie Strategii również nie 

ma propozycji możliwości rozwiązania tych problemów, gdzie ma być osiągnięty 

określony efekt przy określonym działaniu. 

ogólne do uwzględnienia Przyjęto jako informację.

435 60.2. 10.10.2021

dr hab. Piotr J. Rudzki

Komisja ds. Współpracy z 

Otoczeniem 

Gospodarczym przy 

Komitecie Terapii i Nauk o 

Leku PAN

wniosek

W projekcie Strategii słowo „farmaceutyczny” pojawia się tylko raz. 

Uwzględniając znaczenie sektora w zakresie: bezpieczeństwa lekowego, 

wartości wytworzonego PKB i eksportu, innowacyjności i edukacji, zatrudnienia 

wysoko wykwalifikowanej kadry poza Warszawą postulujemy o szersze 

odwołania do działania, roli i perspektyw wsparcia dla sektora farmaceutycznego. 

Sektor farmaceutyczny pełni istotną rolę dla realizacji celów Strategii w 

obszarach: Gospodarka, Środowisko i Energetyka oraz Społeczeństwo.

ogólne
do częściowego 

uwzględnienia

Wnioskowane zapisy zostały uwzględnione poprzez wprowadzenie 

działania 15.11 .

Wnioskowana informacja mieści się w zapisach działania: 2.4 i 15.1.

436 60.3. 10.10.2021

dr hab. Piotr J. Rudzki

Komisja ds. Współpracy z 

Otoczeniem 

Gospodarczym przy 

Komitecie Terapii i Nauk o 

Leku PAN

wniosek

Strategia nie wskazuje w wystarczającym stopniu na możliwość synchronizacji 

działań i synergii finasowania poprzez współpracę samorządu z instytucjami 

centralnymi ulokowanymi w Warszawie. W przypadku wspierania rozwoju 

sektorów farmaceutycznego i badań klinicznych można współpracować z 

instytucjami centralnymi, np.: Ministerstwem Zdrowia i innymi ministerstwami, 

Agencją Badań Medycznych, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, a także 

Głównym Inspektorem Farmaceutycznym, Urzędem Rejestracji Produktów 

Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 

ogólne
do częściowego 

uwzględnienia

Strategia nie wskazuje konkretnych projektów, inicjatyw, inwestycji, 

instytucji i organizacji. 

Wnioskowane zapisy zostały uwzględnione poprzez wprowadzenie 

działania 15.11. 

437 60.4. 10.10.2021

dr hab. Piotr J. Rudzki

Komisja ds. Współpracy z 

Otoczeniem 

Gospodarczym przy 

Komitecie Terapii i Nauk o 

Leku PAN

wniosek

Rozdział 3.3., str. 12-13

Rozdział 7, str. 45-48

Tabela 3. Kierunki działań i działania – konkurencyjne i innowacyjne Mazowsze

Strategia nie uwzględnia potencjału sektora farmaceutyczno-

biotechnologicznego w poprawie wskaźników innowacyjności regionu, także w 

odniesieniu do innych regionów UE. 

diagnoza - wnioski, wyzwania
do częściowego 

uwzględnienia

Wnioskowane zapisy zostały uwzględnione poprzez wprowadzenie 

działania 15.11

Wnioskowana informacja mieści się w zapisach działania: 2.4.; 15.1.

438 60.5. 10.10.2021

dr hab. Piotr J. Rudzki

Komisja ds. Współpracy z 

Otoczeniem 

Gospodarczym przy 

Komitecie Terapii i Nauk o 

Leku PAN

wniosek

Rozdział 7, str. 45-48

Tabela 3. Kierunki działań i działania – konkurencyjne i innowacyjne Mazowsze

Rozdział 7, str. 56

Tabela 6. Kierunki działań i działania – Mazowsze zintegrowane społecznie 

W Strategii nie uwzględniono znacznie badań klinicznych dla osiągnięcia celów 

„Konkurencyjne i innowacyjne Mazowsze” ani „Mazowsze zintegrowane 

społecznie”.

cele/kierunki działań/działania do uwzględnienia Wnioskowany zapis zostanie przeredagowany.
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Sposób rozpatrzenia wniosków i uwag, opinii i uzgodnień 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 60.8. 10.10.2021

dr hab. Piotr J. Rudzki

Komisja ds. Współpracy z 

Otoczeniem 

Gospodarczym przy 

Komitecie Terapii i Nauk o 

Leku PAN

wniosek

Rozdział 7, str. 56

Tabela 6. Kierunki działań i działania – Mazowsze zintegrowane społecznie 

Strategia powinna w uwzględniać znaczenie sektora farmaceutycznego oraz 

sektora badań klinicznych w rozwiązywaniu problemów spowodowanych 

starzeniem się społeczeństwa.

cele/kierunki działań/działania do uwzględnienia

Wnioskowane informacje zostały uwzględnione w zapisach obszaru 

Społeczeństwo.

 Strategia podejmuje problem starzejącego się społeczeństwa.

440 60.9. 10.10.2021

dr hab. Piotr J. Rudzki

Komisja ds. Współpracy z 

Otoczeniem 

Gospodarczym przy 

Komitecie Terapii i Nauk o 

Leku PAN

wniosek

Rozdział 7, str. 56

Tabela 6. Kierunki działań i działania – Mazowsze zintegrowane społecznie 

Pkt. 18.Rozwój priorytetowych dla województwa dziedzin nauki

W Strategii nie wymieniono wsparcia dla kształcenia kadry medycznej, w tym 

farmaceutów oraz prowadzenia prac naukowych i badawczo-rozwojowych w 

zakresie farmacji.

cele/kierunki działań/działania do uwzględnienia

Wnioskowane informacje zostały uwzględnione w zapisach obszaru 

Społeczeństwo. 

Wnioskowana informacja mieści się w zapisach działania 18.1

441 60.10. 10.10.2021

dr hab. Piotr J. Rudzki

Komisja ds. Współpracy z 

Otoczeniem 

Gospodarczym przy 

Komitecie Terapii i Nauk o 

Leku PAN

wniosek

Rozdział 7, str. 56

Tabela 6. Kierunki działań i działania – Mazowsze zintegrowane społecznie 

Pkt. 18.Rozwój priorytetowych dla województwa dziedzin nauki

W Strategii nie uwzględniono wsparcia dla towarzystw naukowych, np. w 

zakresie tworzenia struktur terenowych w miastach innych niż Warszawa.

cele/kierunki działań/działania nie uwzględniono

Strategia nie wskazuje konkretnych projektów, inicjatyw, inwestycji, 

instytucji i organizacji.

Wnioskowane zapisy mieszczą się w zapisach działań: 2.4; 21.4.

442 61.2. 11.10.2021

Milena Gruszczyńska/

Urząd Miejski w 

Szydłowcu 

wniosek

Str. 44

Obszar społeczeństwo, Kultura i dziedzictwo

Brak działań mówiących o możliwości inwestowania w nową infrastrukturę 

techniczną /budownictwo.

Dotyczy to szczególnie działań dotyczących nowych budynków 

szpitalnych/leczniczych/żłobkowych/przedszkoli/szkół/budownictwa socjalnego. 

Wyszczególnienie tego typu działań do poszczególnych kierunków zwiększy 

szanse uzyskania dofinansowania.

cele/kierunki działań/działania nie uwzględniono
Wnioskowany zapis mieści się w zapisach działań: 16.1; 16.6; 21.2; 22.1, 

a także zapisach obszaru Społeczeństwo oraz Kultura i dziedzictwo.

443 65.1. 14.10.2021 Gmina Celestynów  informacja

Wyrażamy aprobatę dla wyznaczonego w projekcie Strategii rozwoju 

województwa mazowieckiego 2030+ celu głównego tj. zapewnienie wysokiej 

jakości życia poprzez trwały i zrównoważony przestrzennie rozwój województwa, 

służący wzrostowi znaczenia regionu w Europie i na świecie, przy poszanowaniu 

zasobów środowiska. Stoimy na stanowisku, że projekt Strategii słusznie zakłada 

przede wszystkim realizację polityki spójności terytorialnej oraz polityki 

inteligentnego i zrównoważonego rozwoju Mazowsza. Popieramy założenia 

strategii, które ukierunkowują warszawski wschodni obszar strategicznej 

interwencji woj. mazowieckiego (do którego został zaliczony rn.in. obszar Gminy 

Celestynów) w szczególności na poprawienie dostępności do infrastruktury 

społecznej, komunalnej i transportowej  zapobiegając tym samym wykluczeniu 

komunikacyjnemu obszarów podwarszawskich oraz wzmocnieniu gospodarek 

samorządów lokalnych. Ze względu na potencjał wynikający z sąsiedztwa 

Warszawy, popieramy pogląd wyrażony w projekcie Strategii, mówiący o tym, że 

podregion warszawski wschodni jest ważnym obszarem tranzytowym l wymaga 

skoordynowanej współpracy samorządów na rzecz rozwoju oferty inwestycyjnej 

w celu zapewnienia terenów pod nowe inwestycje, przy jednoczesnym 

poszanowaniu walorów środowiska przyrodniczego i ładu przestrzennego.

ogólne do uwzględnienia Przyjęto jako informację.

nie dotyczy (brak uwag)

444 1.1. 08.09.2021
Nadwiślański Oddział 

Straży Granicznej
informacja nie wnosi uwag nie dotyczy (brak uwag) do uwzględnienia Przyjęto jako informację.

445 5.1. 13.09.2021
Podsekretarz Stanu w 

Ministerstwie Finansów
informacja  nie wnosi uwag nie dotyczy (brak uwag) do uwzględnienia Przyjęto jako informację.
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Sposób rozpatrzenia wniosków i uwag, opinii i uzgodnień 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

446 6.1. 08.10.2021

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Dolnośląskiego Karolina 

Pasik

Zastępca Dyrektora 

Wydział Rozwoju 

Regionalnego

Departament Gospodarki

informacja nie wnosi uwag nie dotyczy (brak uwag) do uwzględnienia Przyjęto jako informację.

447 9.1. 14.09.2021 Ministerstwo Finansów informacja  nie wnosi uwag nie dotyczy (brak uwag) do uwzględnienia Przyjęto jako informację.

448 10.1. 11.10.2021

Krajowa Izba 

Gospodarcza Elektroniki i 

Telekomunikacji 

informacja  nie wnosi uwag nie dotyczy (brak uwag) do uwzględnienia Przyjęto jako informację.

449 11.1. 11.10.2021
Muzeum Romantyzmu w 

Opinogórze
informacja

Przyjęte w scenariuszu zachowawczym założenia w pełni wpisują się i dotyczą 

planów muzeum.
nie dotyczy (brak uwag) do uwzględnienia Przyjęto jako informację.

450 12.1. 20.09.2021

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Lubelskiego w Lublinie

informacja  nie wnosi uwag nie dotyczy (brak uwag) do uwzględnienia Przyjęto jako informację.

451 29.1. 06.10.2021
Medyczna Szkoła 

Policealna w Płocku
informacja nie zgłasza uwag nie dotyczy (brak uwag) do uwzględnienia Przyjęto jako informację.

452 31.1. 07.10.2021
Ministerstwo 

Sprawiedliwości
informacja nie zgłasza uwag nie dotyczy (brak uwag) do uwzględnienia Przyjęto jako informację.
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