Uchwała nr 72/22
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 24 maja 2022 r.

w sprawie Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+
Na podstawie art. 18 pkt 2, w związku z art. 11 ust. 1e i art. 12a ust. 1 i 2 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547), art. 3 pkt 2 i art. 4
ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1057), art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. zmianie ustawy o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1378) oraz § 3 pkt 3
załącznika do uchwały nr 221/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 listopada
2019 r. w sprawie przystąpienia do aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa
Mazowieckiego do 2030 roku oraz określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania tej
aktualizacji (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 13566) – uchwala się, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się Strategię rozwoju województwa mazowieckiego 2030+, w brzmieniu określonym
w załączniku do uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.
§ 3.
Traci moc uchwała nr 158/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października
2013 r. w sprawie Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Mazowieckiego
Ludwik Rakowski

Uzasadnienie
Strategia rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ (dalej SRWM 2030+) jest
podstawowym i najważniejszym dokumentem określającym politykę rozwoju Samorządu
Województwa Mazowieckiego. Dokument ten stanowi punkt odniesienia dla innych
dokumentów programowych i planistycznych województwa.
SRWM 2030+ jest aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030,
przyjętej Uchwałą nr 158/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października
2013 roku.
•
•
•
•
•
•

Głównymi przesłankami aktualizacji dokumentu są:
podział statystyczny województwa mazowieckiego, obowiązujący od 1 stycznia 2018
roku;
perspektywa finansowa UE i kształt polityki spójności na lata 2021-2027;
nowe uwarunkowania formalno-prawne na poziomie krajowym, a przede wszystkim
integracja planowania strategicznego i przestrzennego;
ustalenia nowych (od 2013 roku) dokumentów strategicznych na poziomie krajowym
i unijnym.
SRWM 2030+ została opracowana zgodnie z:
Ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz.
547);
Ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z
2021 r. poz. 1057).

SRWM 2030+ spełnia wymogi określone w art. 31 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 15 lipca 2020
roku o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 12 sierpnia 2020 roku, poz. 1378), która weszła w życie w dniu 13 listopada 2020
roku, dokonując zmian m.in. w ww. ustawach. W związku z podjęciem Uchwały Sejmiku
Województwa Mazowieckiego nr 221/19 Województwa Mazowieckiego z dnia 19 listopada
2019 r. w sprawie przystąpienia do aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa
Mazowieckiego do 2030 roku oraz określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania tej
aktualizacji (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 13566), przed wejściem w życie ww. ustawy zmieniającej,
SRWM 2030+ opracowywana została według procedury sprzed zmiany ustawy o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju. Stanowisko w tej sprawie zajęło Ministerstwo Funduszy i Polityki
Regionalnej odpowiedzialne za przygotowanie zmian ustawy o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju oraz niektórych innych ustaw.
Kwestia terminów dokonywania poszczególnych czynności ustalonych w Harmonogramie
uległa przesunięciu, w związku ze zmianami projektów ustaw o zmianie ustawy o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju – nowym zakresem Strategii i jej charakterem, jako
zintegrowanego dokumentu planowania strategicznego, łączącego treści Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego z treściami dotychczas
właściwymi dla Strategii. Zakres przedmiotowy strategii wojewódzkich nie uwzględnił
ostatecznie wcześniej zapowiadanych inwestycji celu publicznego o znaczeniu
ponadlokalnym – i w związku z tym, nastąpiła zmiana sposobu rozpatrywania uwag
i wniosków z pierwszego etapu konsultacji społecznych, oraz potrzeba uspójnienia sposobu
rozpatrywania w obu etapach. Ostatecznie Zakres przedmiotowy SRWM 2030+ został
dostosowany do zmian ustawowych.
Uwzględniając powyższe uwarunkowania, dokument zawiera: cele rozwoju województwa,
kierunki działań i działania, model struktury funkcjonalno-przestrzennej – odniesione do całego
województwa oraz obszary strategicznej interwencji kierowanej do poszczególnych terytoriów
województwa, posiadających własne endogeniczne uwarunkowania oraz problemy rozwoju.
W SRWM 2030+ układ celów ma charakter hierarchiczno-horyzontalny, celowi głównemu
podporządkowano cele strategiczne, spójne z długookresowymi priorytetami rozwoju
województwa.

2

SRWM 2030+ jest dokumentem zintegrowanym, tj. określającym cele i kierunki rozwoju
społeczno-gospodarczego województwa w wymiarze przestrzennym (terytorialnym), który
został wzmocniony poprzez uwzględnienie w Strategii modelu struktury funkcjonalnoprzestrzennej województwa, ściśle powiązanego z Planem zagospodarowania
przestrzennego województwa mazowieckiego.
W SRWM 2030+ wskazano kierunki działań i działania w podziale na pięć obszarów
tematycznych: Gospodarka, Dostępność, Środowisko i energetyka, Społeczeństwo oraz
Kultura i dziedzictwo. Politykę rozwoju, wyrażoną w SRWM 2030+, skoncentrowano wokół
działań zorientowanych na pobudzenie aktywności gospodarczej i wspieranie
konkurencyjności we wszystkich podregionach oraz osiąganiu spójności społecznogospodarczej województwa.
SRWM 2030+ zawiera wnioski z diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej w podziale na pięć
obszarów tematycznych: Gospodarka, Dostępność, Środowisko i energetyka, Społeczeństwo
oraz Kultura i dziedzictwo, na podstawie których określono główne wyzwania rozwojowe
województwa mazowieckiego, również w ujęciu horyzontalnym, odnoszącym się do spójności
społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa mazowieckiego.
W wyniku aktualizacji wprowadzona została zmiana tytułu dokumentu polegająca na
dołączeniu znaku ”+” do horyzontu czasowego tj. 2030 roku. Pozostawiono podtytuł
dokumentu „Innowacyjne Mazowsze”. Zmiana tytułu dokumentu uwzględnia nową
perspektywę finansową Unii Europejskiej na lata 2021-2027 w zakresie kierunków działań i
działań, natomiast w zakresie strategicznych celów głównych oraz wizji rozwoju województwa
wykracza poza rok 2030.
SRWM 2030+ uwzględnia cele europejskich i krajowych dokumentów strategicznych, w tym
Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030), Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) i Europejskiego
Zielonego Ładu, jak również główne cele polityki spójności UE na lata 2021-2027.
Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1324/250/21 z dnia 24 sierpnia 2021 r.
przyjął projekt SRWM 2030+ i skierował go do konsultacji społecznych. Proces konsultacji
społecznych rozpoczął się 27 sierpnia 2021 r. i formalnie trwał do dnia 10 października 2021
r. Po formalnym zakończeniu konsultacji nadal przyjmowane były uwagi i opinie do dokumentu,
tak by w największym stopniu uwzględnić zasady partycypacji społecznej i współdziałania
organów i instytucji przy opracowaniu głównego dokumentu polityki rozwoju województwa.
W dniu 27 sierpnia 2021 r. w ogólnopolskim dzienniku Rzeczpospolita ukazało się ogłoszenie
Zarządu Województwa Mazowieckiego informujące o rozpoczęciu procesu konsultacji
społecznych projektu Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+, stanowiącej
aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku, wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko.
Z treścią projektu SRWM2030+ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną
dokumentacją i informacjami związanymi z procesem konsultacji, można było zapoznać się na
stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego
www.bip.mazovia.pl,
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Mazowieckiego www.mazovia.pl, Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego
www.dialog.mazovia.pl (w zakładce „Współpraca”/ „Konsultacje”) oraz na stronach
internetowych
Mazowieckiego
Biura
Planowania
Regionalnego
w Warszawie www.mbpr.pl (w zakładce: Strategia rozwoju województwa mazowieckiego
2030+),
Opinie i uwagi do treści projektu SRWM2030+ wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
można było też wnosić pocztą tradycyjną, ustnie do protokołu w siedzibie Mazowieckiego Biura
Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa lub za
pośrednictwem formularza konsultacyjnego, zamieszczonego na stronie internetowej
Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, www.mbpr.pl (w zakładce:
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Strategia rozwoju województwa
konsultacjespoleczne@mbpr.pl .

mazowieckiego

2030+)

oraz

na

adres

e-mail:

W ramach dyskusji regionalnej nad projektem dokumentu, zorganizowano 8 konferencji
w ośrodkach subregionalnych - w formie tradycyjnej oraz 3 konferencje w formie transmisji
online
z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, instytucji publicznych oraz
przedsiębiorcami z terenu województwa mazowieckiego.
Konferencje w formie tradycyjnej odbyły się w ramach cyklu spotkań „Zdrowie i rozwój
Mazowsza – „eFEktUE” , organizowanego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania
Programów Unijnych.
Terminy i miejsca konferencji:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ciechanów - 15 września 2021 r.
Żyrardów - 16 września 2021 r.
Radom - 17 września 2021 r.
Siedlce - 20 września 2021 r.
Ostrołęka - 22 września 2021 r.
Płock - 24 września 2021 r.
Wołomin - 29 września 2021 r.
Piaseczno – 30 września 2021 r.

Terminy konferencji on-line:
•
•
•

Warszawa – 9 września 2021 r.
Podregiony: Żyrardowski, Płocki i Ciechanowski – 4 października 2021 r.
Podregiony: Radomski, Siedlecki, Ostrołęcki – 5 października 2021 r.

Konferencje dostępne były również w formie online na stronie internetowej
www.funduszedlamazowsza.eu oraz na profilu Mazowieckiej Jednostki Wdrażania
Programów Unijnych w serwisie społecznościowym Facebook.
Projekt SRWM2030+zaprezentowany został również:
• 30 sierpnia 2021 r. na posiedzeniu Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i
Zagospodarowania Przestrzennego Sejmiku Województwa Mazowieckiego;
• 27 września 2021 r . na posiedzeniu Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego,
Polityki Regionalnej oraz Środowiska – Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego;
• 7 października 2021 r. na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury
i Przeciwdziałania Bezrobociu Sejmiku Województwa Mazowieckiego;
• 14 października 2021 r. na posiedzeniu Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego.
Uzgodnienia i pozytywne opinie projektu SRWM2030+:
Projekt SRWM2030+ uzyskał pozytywną opinię:
• Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,
• Rady Działalności Pożytku Publicznego;
• Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Projekt SRWM2030+ został uzgodniony z:
• Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie działającego na obszarze regionu wodnego
Środkowej Wisły;
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• Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w części obszaru znajdującej się na terenie
administrowanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
W trakcie trwających konsultacji społecznych do projektu SRWM 2030+ wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko zgłoszono łącznie 452 opinii (uzgodnień), uwag i wniosków od
68 wnioskodawców, przy czym 9 wnioskodawców złożyło wnioski po terminie – jednak wnioski
te zostały również uwzględnione.
Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1903/277/21 z dnia 7 grudnia 2021 r. przyjął
Informację o wynikach konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa
Mazowieckiego 2030+, stanowiącej aktualizację Strategii Rozwoju Województwa
Mazowieckiego do 2030 roku wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko oraz
Sprawozdanie z przebiegu i wyników drugiego etapu konsultacji tego projektu. Na stronach
internetowych
www.mazovia.pl,
www.bip.mazovia.pl,
www.dialog.mazovia.pl
oraz
www.mbpr.pl umieszczone zostały:
1. Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju
Województwa Mazowieckiego 2030+,
2. Załącznik do Informacji o wynikach konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju
Województwa Mazowieckiego 2030+,
3. Sprawozdanie z przebiegu i wyników drugiego etapu konsultacji projektu Strategii
Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+,
4. Załącznik do Sprawozdania z przebiegu i wyników drugiego etapu konsultacji projektu
Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+.
Projekt SRWM 2030+, uwzględniający uwagi, wnioski i opinie zgłoszone w trakcie konsultacji
społecznych, został przekazany Ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w celu
wydania opinii dotyczącej spójności ze średniookresową strategią rozwoju kraju i krajową
strategią rozwoju regionalnego i uzyskał opinię pozytywną.
Ponadto, stosownie do przepisu art. 54 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247, 784, 922,
1211, 1551 i 1718), organ opracowujący SRWM 2030+ poddał projekt dokumentu, wraz z
prognozą oddziaływania na środowisko, opiniowaniu przez właściwe organy, o których mowa
w art. 57 i art. 58 ww. ustawy (ust. 1) oraz zapewnił możliwość udziału społeczeństwa, zgodnie
z przepisami działu III rozdziałów 1 i 3, w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko
(ust. 2).
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.
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