
 
 

UCHWAŁA NR 99/118/20 
 

Zarządu Województwa Pomorskiego  
z dnia 31 stycznia 2020 roku 

 

 

w sprawie przyjęcia projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 
2030 

 

Na podstawie art. 12a ust. 3 i 4, art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(t.j. Dz.U. 2019 poz. 512 z późn. zm.), art. 6 oraz art. 10a ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1295), art. 39 oraz art. 46 ust. 1 pkt 1 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 (t.j. Dz.U z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), art. 166 ust. 
1, pkt 1) i ust. 2 oraz art. 326 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 z 
późn. zm.), art. 16b oraz art. 21 pkt 1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 2019 poz. 
1507 z późn. zm.), art. 8 ust. 25 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 
z późn. zm.), art. 97 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 
55), art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu 
społecznego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2232) oraz uwzględniając zapisy uchwały nr 51/V/19 Sejmiku 
Województwa Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu 
opracowania Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. Przyjmuje się projekt Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 w brzmieniu jak  

w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Projekt Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 kieruje się do konsultacji z 
jednostkami samorządu terytorialnego, partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz Komisją 
Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Termin zakończenia konsultacji wyznacza się na 30 
czerwca 2020 roku. 

§ 3. Projekt Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 przekazuje się w celu wydania 
opinii oraz uzgodnień właściwym podmiotom, wskazanym w przepisach szczególnych.  

§ 4. Informację o konsultacjach projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030, o 
której mowa w §1 postanawia się ogłosić w dzienniku o charakterze regionalnym, na tablicy ogłoszeń 
Urzędu, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rozwoju Regionalnego i 
Przestrzennego. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa do zadań 
zarządu województwa należy przygotowanie projektu strategii rozwoju województwa. W dniu 28 
stycznia 2019 r. Sejmik Województwa Pomorskiego rozpoczął proces opracowania Strategii Rozwoju 
Województwa Pomorskiego 2030 (SRWP 2030) przyjmując Uchwałę Nr 51/V/19 w sprawie określenia 
zasad, trybu i harmonogramu opracowania SRWP 2030. 

Przy opracowaniu projektu SRWP 2030 wzięto pod uwagę w szczególności wymogi wynikające z: 

1) Uchwały Nr 51/V/19 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie 
określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania SRWP 2030, 

2) art. 11 ust. 1c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,  

3) art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, 

4) art. 166 ust. 1 pkt 1) oraz art. 326, ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, 

5) art. 8 ust. 25 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, 

6) art. 16b ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

Projekt SRWP2030 został opracowany z uwzględnieniem w szczególności: 

1) skali i kierunków zmian sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie i kraju, a także wyzwań 
rozwojowych stojących przed województwem pomorskim; 

2) procesów zachodzących w otoczeniu województwa pomorskiego w wymiarze globalnym, 
europejskim, bałtyckim i krajowym, 

3) polityki przestrzennej województwa wskazanej w Planie zagospodarowania przestrzennego 
województwa pomorskiego 2030 przyjętym Uchwałą Nr 318/XXX/2016 Sejmiku Województwa 
Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. 

4) doświadczeń wynikających z realizacji dotychczasowej Strategii Rozwoju Województwa 
Pomorskiego 2020, w tym rekomendacji wynikających z Informacji o postępach realizacji Strategii 
Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, przyjętej uchwałą nr 1280/105/19 Zarządu 
Województwa Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2019 r., 

5) systemu prowadzenia polityki rozwoju kraju oraz legislacji UE, w tym związanej z uruchomieniem 
Wieloletnich Ram Finansowych 2021-2027.  

Projekt SRWP 2030 jest jednocześnie projektem strategii w zakresie polityki społecznej, która jest 
integralną częścią strategii rozwoju województwa zgodnie z art. 21b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 
pomocy społecznej.  

Projekt SRWP 2030 zostanie poddany konsultacjom zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o 
zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w szczególności z podmiotami wskazanymi w art. 12 ust. 1 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.  

Projekt SRWP 2030 zostanie przekazany do zaopiniowania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 
zgodnie z art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 

Projekt SRWP 2030 zostanie poddany konsultacjom z powiatami województwa pomorskiego zgodnie 
z art. 21 pkt. 1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

Projekt SRWP 2030 zostanie przekazany do zaopiniowania przez Wojewódzką Radę Dialogu 
Społecznego zgodnie z art. 42. ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego.  

Projekt SRWP 2030 zostanie przekazany do zaopiniowania przez Regionalną Radę Ochrony Przyrody 
w Gdańsku zgodnie z art. 97 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.  

Projekt SRWP 2030 zostanie przekazany do uzgodnienia z prezesem Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie zgodnie z art. 166 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.  

Dla projektu SRWP 2030 jest przeprowadzana strategiczna ocena oddziaływania na środowisko 
(sooś), w ramach której zostanie zapewniony udział społeczeństwa. W toku procedury sooś projektu 
SRWP 2030 m.in. zostanie opracowana prognoza oddziaływania na środowisko projektu SRWP 2030. 



Za opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko projektu SRPW 2030 odpowiada Pomorskie 
Biuro Planowania Regionalnego. 

Dla projektu SRWP 2030 zostanie przygotowany raport ewaluacyjny zawierający uprzednią ewaluację 
skuteczności i efektywności realizacji SRWP 2030.  

Biorąc powyższe pod uwagę, przyjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.  

 

 


