Załącznik nr 2 do uchwały nr 1903/277/21
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 7 grudnia 2021 r.

Sprawozdanie z przebiegu i wyników drugiego etapu konsultacji projektu Strategii Rozwoju
Województwa Mazowieckiego 2030+ stanowiącej aktualizację Strategii Rozwoju
Województwa Mazowieckiego do 2030 roku wraz z Prognozą Oddziaływania na
Środowisko
Sprawozdanie dotyczy drugiego etapu konsultacji projektu Strategii Rozwoju Województwa
Mazowieckiego 2030+ (dalej SRWM2030+) – po przyjęciu projektu SRWM2030+ przez Zarząd
Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1324/250/21 z dnia 24 sierpnia 2021 r. – i skierowaniu do
konsultacji społecznych. Sprawozdanie stanowi podsumowanie przebiegu konsultacji, statystyczne
podsumowanie wyników konsultacji, wskazanie sposobu rozpatrzenia zgłoszonych wniosków, uwag,
opinii i uzgodnień, które posłużyły do uzupełniania i korekty projektu SRWM2030+.

Podstawa prawna
Podstawą prawną działań podejmowanych w związku z przygotowaniem projektu aktualizacji
Strategii rozwoju województwa mazowieckiego są następujące przepisy:
• art. 41 ust. 2 pkt 4 w związku art. 10a ust. 1 i 2 oraz art. 11 ust. 1e ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668, z późn. zm.),
• art. 6 oraz art. 6a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.
U. z 2021 r. poz. 1057),
• art. 46 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn.
zm.),

• § 4 pkt 4 załącznika do uchwały nr 221/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19
listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa
mazowieckiego do 2030 roku oraz określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania tej
aktualizacji (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 13566),
• § 6 ust. 1 uchwały nr 176/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2011 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Województwa
Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6987)
• § 2 uchwały nr 1324/250/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 sierpnia 2021 r.
w sprawie przyjęcia projektu Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+
stanowiącej aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku wraz z
prognozą oddziaływania na środowisko oraz przekazania go do konsultacji społecznych

Przebieg konsultacji
Proces konsultacji społecznych rozpoczął się 27 sierpnia 2021 r. – i formalnie trwał do dnia 10
października 2021 r.; po formalnym zakończeniu nadal przyjmowane były uwagi i opinie do
dokumentu, tak by w największym stopniu uwzględnić zasady partycypacji społecznej i
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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: Strategia rozwoju województwa
mazowieckiego 2030+) oraz na adres e-mail: konsultacjespoleczne@mbpr.pl.
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.
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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;
• 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.

Statystyczne podsumowanie konsultacji społecznych
Ogółem w trakcie trwających konsultacji społecznych do projektu SRWM2030+ 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.
Wśród zgłaszających wnioski najliczniejszą grupę stanowili przedstawiciele organów
administracji samorządowej (167 jednostek, co stanowi 37 % wnioskodawców), kolejną pod
względem ilości składanych wniosków grupę stanowili przedstawiciele organów administracji
rządowej (106, co stanowi 23% wnioskodawców). Wnioski zgłosili także przedstawiciele:
przedsiębiorców ( w tym Spółek Skarbu Państwa (11% wnioskodawców), instytutów badawczych lub
naukowych (10% wnioskodawców), szkół wyższych (6% wnioskodawców), Państwowych Instytucji
Kultury (3% wnioskodawców), osoby prawne i fizyczne (3% wnioskodawców) oraz inne podmioty (4%
wnioskodawców).
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Ryc. 1. Struktura wniosków, uwag, opinii i uzgodnień, według przyjętych typów wnioskodawców (w %)

Źródło: Opracowanie własne, wartości mogą nie sumować się do 100% z uwagi na zastosowane zaokrąglenie

Najważniejsze zagadnienia poruszane we wnioskach
Wnioski zgłoszone pisemnie w czasie konsultacji społecznych miały zróżnicowany charakter.
Dotyczyły następujących obszarów tematycznych:
• transport (120 wniosków – 27%),
• ochrona środowiska i gospodarka odpadami (82 wnioski – 18%),
• nauka i edukacja (25 wniosków – 6%),
• ochrona zdrowia i pomoc społeczna (23 wnioski – 5%),
• gospodarka (29 wniosków – 6%),
• energetyka (24 wnioski – 5%),
• kultura i dziedzictwo narodowe (21 wniosków – 5%),
• osadnictwo i demografia (13 wniosków – 3%),
• rewitalizacja (9 wniosków – 2%),
• rolnictwo i obszary wiejskie (9 wniosków – 2%),
• turystyka i sport (6 wniosków – 1%),
• bezpieczeństwo publiczne (8 wniosków – 2%),
• telekomunikacja i informatyzacja (3 wnioski – 1%),
• wnioski wielotematyczne (65 wniosków – 14%),
• wnioski nie zawierające żadnych uwag (9 wniosków informacyjnych – 2%),
• inne (6 wniosków – 1%).
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Ryc. 2. Struktura wniosków, uwag, opinii i uzgodnień, według części projektu Strategii, których dotyczyły (w %)

Źródło: Opracowanie własne, wartości mogą nie sumować się do 100% z uwagi na zastosowane zaokrąglenie

Wszystkie wnioski zostały przyporządkowane do poszczególnych części projektu SRWM2030+
oraz do prognozy oddziaływania na środowisko, a także diagnozy.
Wnioski zgłaszane były do wszystkich części projektu SRWM2030+oraz do prognozy
oddziaływania na środowisko, a także do Diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej województwa
mazowieckiego do strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ Innowacyjne Mazowsze. Do
projektu SRWM2030+zgłoszono 385 wniosków, do prognozy oddziaływania na środowisko – 36, do
Diagnozy – 31.
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Ryc. 3. Struktura wniosków uwag, opinii i uzgodnień, w odniesieniu do tematu, którego dotyczyły (w %)

Źródło: Opracowanie własne, wartości mogą nie sumować się do 100% z uwagi na zastosowane zaokrąglenie

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 określa
załącznik do przedmiotowego Sprawozdania.
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