
UCHWALA NR XXX/5/2021

RADY MIASTA WLOCLAWEK
z dnia 2 marca 2021r.

w sprawie okre6lenia szczegolowego trybu i harmonogramu opracowania oraz konsultacji

projektu Strategii rozwoju miasta Woclawek 2030+

Na podstawie art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie gminnym (Dz.U. 22020 r. poz.

713,1378)

uchwala sig, co nastgPuje:

$ 1. Okreirla siq szczeg6lowy tryb i hai'monogram opracowania oraz konsultacji projektu Strategii

rozwoju miasta Woclawek 2030+, w bzmieniu okre6lonym w zalqczniku do niniejszej uchwaly'

$ 2. Wykonanie uchwaly powieza sig Prezydentowi Miasta wloclawek,

$ 3. 1. Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjqcia'

2. Uchwala podlega podaniu do publicznej wiadomo6ci popzezogloszenie w Biuletynie lnformacji

Publicznej Uzqdu Miasta Wloclawek'



Zalqcznik
do Uchwaly Nr )fiX5/2021
Rady Miasta Woclawek
z dnia 2 marca 2021r.

Szczegolowy tryb i harmonogram opracowania oraz konsultacii

proleitu Strategii rozwoju miasta Woclawek 2030+

$ 1. pzy pracach nad projektem ,,sfrafegri rozwoiu miasta Woclawek 2030+", zwanej dalej ,,Strategiq',

bgdzie wykozystywany 
'dorobek 

dotychczas wypracowanych dokumentow strategicznych onz

planistycznych, przy uwzglgdnieniu nowej sytuacji spoleczno - gospodarczej' Srodowiskowej

ipzestzennej,

S 2. W procesie opracowania projektu Strategii zostanie zapewniona jego spojno6e z unijnymi i krajowymi

dokumentami strategicznymi i programowymi'

$ 3. W procesie opracowania projektu Strategii zostanie powolany Zespol ds. opracowania Strategii

rozwoju miasta Woclawek 2030+'

$ 4. projekt strategii podlegac bgdzie konsultacjom z mieszkaricami Miasta woclawek oraz lokalnymi

partnerami spolecznymi i-gospoOarczymi, tqii.dniti gminami i ich zwiqzkami oraz Dyrektorami
'Regionalnyc 

h Zarzqd6w Goipodarki Wodnej Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w

Warszawie oraz Gdaisku

$ 5. prezydent Miasta Woclawek oglosi na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Uzqdu Miasta

Woclawek projekt Strategii, wtaz zinformacjq o konsultacjach spolecznych, terminie i sposobach

pzekazywania uwag do prolektu strategiiorazteiminach imiejscach spotkafrkonsultacyjnych' spotkania

te mogqzostac pzeprowadzone za pomocqSrodkow porozumiewania siq na odlegtosc, zapewniajqcych

jednoczesnq transmisjq wizji i d2wiqku.

g 6. Opiniq o prolekcie Strategii pzekazuje sig w formie pisemnej w terminie 35 oni od daty wskazanej

w ogloszeniu prezydenta Miasta woctawek, umieszczonym na stronie Biuletynu informacji Publicznej

Uzqdu Miasta Woctawek.

S 7. W terminie 30 dni od uplywu terminu wskazanego $ 6' zostanie pzygotowane sprawozdanie

z pzebiegu i wynikow konsultacji, zawierajqce w szczegolno6ci ustosunkowanie siq do zgloszonych uwag

wtaz z uzasadnieniem. Rapori z konsultacji zostanie zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji

Publicznej Uzgdu Miasta Woclawek.

$ 8. Projekt strategii zostanie pzedlozony zarzqdowi wojewodztwa Kujawsko - Pomorskiego w celu

wydania opinii dotyczqcej sposobu uwzglqdnlania ustaleri i rekomendacji w zakresie ksztaltowania

i prowadzenia polityki pzestzennejw wojewodztwie okreslonych w strategii rozwoju woiewodztwa'

$ g. projekt Strategii zostanie pzedlozony Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska

w Bydgosz czy orcz Faristwowemu Wojewodzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Bydgoszczy do

zaopiniowania w ramach pzeprowadzania strategicznej oceny oddzialywania na Srodowisko'



$ 10. Harmonogram prac nad prolektem Strategiiobejmuje:

@qpieniu do opracowania Strategii

iu miasta Wloclawek 2030+

l/ll kwartal2021

@s. opracowania strategii rozwoju

miasta Wloclawek 2030+

@ytuacji spolecznej, gospodarczej i

pzestzennej, z uwzglgdnieniem miejskiego obszaru

funkcjonalnego Miasta Wloclawek orcz opracowanle

Wytonien ie pod m iotu zewnqtznego wspieraj4cego proces

ll/lll kwartat 2021

lll kwartat2021

lll/lV kwartal2021
nnafiza uwag i wnioskow zgloszonych w procesle

fnoS-ci, ^ . 
PzewidYwanej

skuteczno6ci i efektywno6ci realizacji Strategii rozwoju

miasta Wloclawek 20!qi

ffiwojewodztwa Kujawsko . -
Pomorskiego projektu Strategii w celu- wydania opinii

Ootyczqcej spotobu uwzg lqd nienia ustaleri. i rekomendacji

* ' .rt*ie ksztaltowlnia i prowadzenia polityki

poettoenntl w wojewodztwie okre6lonych w strategii

@eoury strategicznej oceny

n iastaWoclawek

2030+ w ostatecznym ksztatcie oraz prolektu uchwaly Rady

Miasta Wloclawek w spr4n4g-przyjggg lglqrng$U

$ 11. Harmonogram ma charakter ramowy ijest uzale2niony od sytuacji epidemicznej w kraju oraz

ilynikow pro..tu konsultacji i opiniowania projektu Strategii'



Uzasadnienie

Analiza uwarunkowan spoleczno - gospodarczych, Srodowiskowych oraz prawnych, a takze

wyzwan, pzed ktorymi stoi nasze miasto, wskazuje na koniecznoS6 wyznaczenia na nowo kierunk6w

jego rozwoju.
Dynamicznie zachodzqce zmiany, zardwno wewnqtrzne, jak i zewnqtzne spowodowaly

dezaktualizacjq obecnie obowiqzujqcej Strategii, pzyjqtej Uchwalq nr XLl26/2014 Rady Miasta

Wtoclawek zOnia}l kwietnia 201:4i.wsprawie pzylqcia Sfrategri rozwoiu miastaWoclawek2020+'

W dniu 13 l6topada 2020 r. weszla w zycie Usfawa z dnia lS lipca 2020 r. o zmianie ustawy

o zasadach prowadzenia polffi rozwoju oraz nield6rych innych usfaw, kt6ra definiuje strategiq rozwoju

gminy oraz okre$la jejsirukture i proces pzygotowania. UchwatqNr XXVlll/399/20 Sejmiku Wojewodztwa

kujawsko - Pomolikiego z dnia 21 grudnia 2020 r, pzyjgta zostala nowa Strategia rozwoiu woiewodztwa

kujawsko - pomorskiego do 2030 roku - Strategia Pnysaieszenia 2030+. Ponadto w 2021 roku

roipoczyna sig nowa perspektywa finansowa UE, ktora wyznaczY obszary wsparcia na kolejne 7 lat.' -tvlajqc'na 
uwadze powy2sze, zasadnym jest podjqcie prac nad opracowaniem Strategii, kt6ra

dq24c do iapewnienia wysokiejjakoS6 2ycia mieszkaflcow, okresli nowe, adekwatne do obecnejsytuacji

cele'i kierun'ki prowadzenia potityfi rozwoju, a tak2e zachowa sp6jno56 z krajowymi iregionalnymi

dokumentami strategicznymi i programowymi,
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