
  

UCHWAŁA NR 18/752/20 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

z dnia 13 maja 2020 r. 

 

w sprawie przyjęcia Założeń Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego 

do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+ 

  

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815) w związku z uchwałą 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, uchwala się co następuje: 
 

  § 1. Przyjmuje się Założenia Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego  

do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+ w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Kujawsko-

Pomorskiego. 

 

  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



  

UZASADNIENIE 

 

 

1. Przedmiot regulacji: 

Przedmiotem niniejszej regulacji jest przyjęcie Założeń Strategii rozwoju 

województwa kujawsko-pomorskiego  do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+. 

 

2. Podstawa prawna: 

 Zgodnie z art. 41 ust. 2 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815) do zadań zarządu województwa należy 

w szczególności wykonywanie uchwał sejmiku województwa i przygotowywanie projektów 

strategii rozwoju województwa. Realizując zapisy uchwały 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, Zarząd Województwa został zobowiązany do przygotowania Założeń Strategii rozwoju 

województwa. 

 

3. Konsultacje ustawowe: 

Zgodnie z art. 39 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, 284, 322 i 471), w związku z art. 41 

ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 512, 1571 i poz. 1815), zarząd województwa m.in. podaje do publicznej wiadomości 

informację o przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu oraz możliwości 

zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, do której należą założenia dokumentu. 

Ponadto informuje o możliwości składania uwag i wniosków. 

 

4. Uzasadnienie merytoryczne: 

 W dniu 16 grudnia 2019 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął 

uchwałę w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii rozwoju 

województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku. W załączniku do tej uchwały, w pkt III.   

Zadania organów samorządu województwa przy określaniu Strategii rozwoju województwa 

kujawsko-pomorskiego, zostało zapisane, że jednym z zadań Zarządu Województwa jest 

przygotowanie założeń Strategii rozwoju województwa. 

 Mając na względzie powyższe Zarząd Województwa przygotował dokument pn. 

Założenia  Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego  do 2030 roku – Strategia 

Przyspieszenia 2030+, który w ogólny sposób prezentuje najważniejsze ramy ustaleń 

opracowywanej Strategii, tj. w jakim kierunku będzie rozwijało się województwo, za pomocą 

jakich instrumentów planuje się prowadzić jego rozwój oraz na które zagadnienia położony 

zostanie największy akcent. 

 

5. Ocena skutków regulacji 

Zakres powyższej regulacji nie niesie za sobą bezpośrednich skutków finansowych. 


