
  

UCHWAŁA NR XXVIII/399/20 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

z dnia 21 grudnia 2020 r. 

 

w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 

roku – Strategia Przyspieszenia 2030+ 

 

Na podstawie art. 18 pkt 2 w związku z art. 11 ust. 1 oraz art. 12a ust. 2c ustawy 

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668) oraz 

uwzględniając zapisy uchwały nr XII/266/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania 

Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku, zmienionej uchwałą  

nr XXI/321/20 z dnia 25 maja 2020 r., uchwala się co następuje: 

 

 § 1. Przyjmuje się Strategię rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do  

2030 roku  – Strategia Przyspieszenia 2030+, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Kujawsko-

Pomorskiego. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Niniejsza uchwała została poprzedzona uchwałą Nr XLI/693/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia  

21 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan 

modernizacji 2020+. 



  

UZASADNIENIE 

1. Przedmiot regulacji: 

Przedmiotem niniejszej regulacji jest przyjęcie Strategii rozwoju województwa 

kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+ (dalej: Strategia). 

2. Podstawa prawna: 

Zgodnie z art. 18 pkt 2 w związku z art. 11 ust. 1  oraz art. 12a ust. 2c ustawy z dnia  

5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668), samorząd 

województwa określa strategię rozwoju województwa. Natomiast do wyłącznej właściwości 

sejmiku województwa należy przyjmowanie strategii rozwoju województwa w drodze 

uchwały. 

Realizując zapisy uchwały nr XII/266/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-

Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu 

opracowania Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku, 

zmienioną uchwałą nr XXI/321/20 z dnia 25 maja 2020 r., Zarząd Województwa Kujawsko-

Pomorskiego przygotował projekt Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 

2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+. 

3. Konsultacje ustawowe: 

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 z późn. zm.) oraz art. 39-42 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 2020 r., poz. 

283 z późn. zm.) Zarząd Województwa przeprowadził konsultacje społeczne projektu 

Strategii, które trwały od 27 lipca – do 3 września 2020 r. Do udziału w konsultacjach 

zaproszono szerokie grono osób oraz instytucji, a w szczególności przedstawicieli jednostek 

samorządu terytorialnego, partnerów społecznych i gospodarczych, radnych województwa, 

administrację rządową, województwa ościenne, szkoły wyższe i jednostki naukowo-

badawcze, Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz mieszkańców 

województwa. Po zakończeniu konsultacji przygotowano Sprawozdanie z przebiegu  

i wyników konsultacji projektu Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 

2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+, które podane zostało do publicznej wiadomości 

na stronie internetowej.  

Ponadto zgodnie z wymogiem, wynikającym z ustaw szczegółowych zwrócono się 

z prośbą o zaopiniowanie projektu Strategii przez: Kujawsko-Pomorską Wojewódzką Radę 

Dialogu Społecznego, Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego oraz Regionalną Radę Ochrony Przyrody w Bydgoszczy. Otrzymane opinie 

zostały wykorzystane przy tworzeniu Strategii. 

Zgodnie z art. 10a ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 z późn. zm.) Zarząd Województwa przygotował 

raport ewaluacyjny dla projektu Strategii, zawierający uprzednią ewaluację skuteczności 

i efektywności realizacji Strategii, którego wyniki wsparły proces tworzenia Strategii. 

Dla projektu Strategii przeprowadzona została także strategiczna ocena oddziaływania 

na środowisko, zgodnie z art. 6a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 z późn. zm.) oraz art. 46 pkt. 1, art. 51 ust. 1 

i art. 53 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 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) 

Zgodnie z art. 166 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2019 r. poz. 

1295 i poz. 1379), projekt Strategii został przekazany i uzyskał uzgodnienie Regionalnych 



  

Zarządów Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, Gdańsku, Poznaniu i Warszawie, w zakresie 

dotyczącym zabudowy i zagospodarowania terenu położonego na obszarach szczególnego 

zagrożenia powodzią. 

4. Uzasadnienie merytoryczne: 

Przygotowanie nowej Strategii było podyktowane kilkoma przesłankami. 

Dotychczasowa analiza procesu realizacji obowiązującej Strategii rozwoju województwa 

kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+ wykazała, że zdecydowana 

większość wskazanych w ww. dokumencie ustaleń została już zrealizowana lub znajduje się 

w zaawansowanej fazie realizacji, natomiast z realizacji części ustaleń szczegółowych 

zrezygnowano, ze względu na utratę ich aktualności wynikającej ze zmiany uwarunkowań 

rozwoju całego województwa. Na poziomie krajowym została przyjęta nowa 

średniookresowa strategia rozwoju kraju tj. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 

roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) oraz nowa Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 

2030. Ponadto w 2021 roku rozpocznie się kolejna perspektywa finansowa UE, która 

wyznaczy określone obszary wsparcia regionu na kolejne 7 lat. Dodatkowo pod koniec 2020 

r. weszła w życie ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw, która stanowi pierwszy etap zmian 

w systemie zarządzania rozwojem kraju. W efekcie wprowadzono m.in. zmiany w zakresie 

prowadzenia polityki rozwoju na poziomie regionalnym, w tym w zakresie strategii rozwoju 

województw. 

W związku z powyższym oraz w związku ze zmianami uwarunkowań funkcjonowania 

rozwoju w ujęciu krajowym i europejskim, a także w kontekście zapewnienia wysokiej 

jakości życia mieszkańców i konkurencyjności gospodarki regionu, dotychczasowa Strategia 

rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+ 

przestała być dokumentem, który pozwalałby na w pełni efektywne prowadzenie polityki 

rozwoju regionu. Dlatego zdecydowano o przygotowaniu nowego dokumentu strategicznego, 

który będzie wyznaczał aktualne kierunki rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego. 

5. Ocena skutków regulacji: 

Zakres powyższej regulacji nie niesie za sobą bezpośrednich skutków finansowych. 

Jednakże odnosząc się do art. 11 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa strategia rozwoju województwa jest realizowana przez programy rozwoju, 

regionalny program operacyjny, program służący realizacji umowy partnerstwa, kontrakt 

terytorialny, kontrakt sektorowy i kontrakt programowy, o których mowa w ustawie z dnia  

6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Dlatego konieczna będzie 

weryfikacja i stopniowe aktualizowanie istniejących dokumentów strategicznych  

i operacyjnych (strategii, programów itp.) lub przyjmowanie nowych dokumentów 

programowych, mając na względzie realizację celów nowej Strategii oraz zmiany jakie zaszły 

w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju  i ustawie z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.  


