
UZASADNIENIE 
 

1. Przedmiot regulacji: 
Przedmiotem niniejszej regulacji jest przyjęcie Programu rozwoju gospodarczego 

województwa kujawsko-pomorskiego. 
 

2. Podstawa prawna: 
 Zgodnie z art. 41 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834), do zadań zarządu 
województwa należy przygotowywanie projektów strategii rozwoju województwa i innych 
strategii rozwoju, planu zagospodarowania przestrzennego, regionalnych programów 
operacyjnych, programów służących realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki 
spójności oraz ich wykonywanie. W myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.  
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), programy są 
dokumentami o charakterze operacyjno-wdrożeniowym ustanawianymi w celu realizacji 
strategii rozwoju, określającymi działania przewidziane do realizacji zgodnie z ustalonym 
systemem realizacji programu i planem finansowym, stanowiącymi element programu. 
Programy przyjmuje się w drodze uchwały lub decyzji odpowiedniego organu. 

W dniu 1 kwietnia 2021 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął 
uchwałę Nr 12/456/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu Programu rozwoju 
gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego - dokumentu, który w myśl zapisów ww. 
ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju będzie programem 
rozwoju. Następnie, w dniu 13 października 2021 roku Zarząd Województwa Kujawsko-
Pomorskiego podjął uchwałę Nr 40/1686/21 w sprawie przyjęcia projektu Programu rozwoju 
gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego.  
  
3. Konsultacje ustawowe: 

Projekt Programu rozwoju gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego (dalej: 
projekt Programu), po przyjęciu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego został, 
zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju  
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), skierowany do konsultacji społecznych z jednostkami samorządu 
terytorialnego, partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz Komisją Wspólną Rządu  
i Samorządu Terytorialnego. Procedurę konsultacji projektu strategii określa artykuł 6 ustawy 
z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057). 
Konsultacje społeczne Programu rozwoju gospodarczego odbyły się w terminie  
14 października 2021 r. – 19 listopada 2021 r. W wyniku przeprowadzonych konsultacji, do 
ostatecznej wersji dokumentu Programu zostało wprowadzonych szereg zmian i uzupełnień, 
bezpośrednio wynikających ze złożonych pisemnie lub w trakcie spotkań wniosków, uwag  
i opinii. Są to zarówno zmiany w zagadnieniach, które stanowią ustalenia Programu (a więc 
konsultacje doprowadziły do zmian merytorycznych i uzupełnień projektu), jak i w tych, które 
tymi ustaleniami nie są. 

 
4. Ocena oddziaływania na środowisko  
 Art. 6a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju stanowi, iż przy 
opracowywaniu projektu koncepcji rozwoju kraju oraz projektów strategii rozwoju, 
programów, polityk publicznych i dokumentów programowych stosuje się przepisy 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. 
 Na podstawie zaś art. 47 ust. 3 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.), organ 



opracowujący projekt sporządza, w formie pisemnej, stanowisko w sprawie potrzeby 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko albo jej braku. 

Zgodnie z art. 47 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, pismem  
z dnia 24 maja 2021 r., znak: PG-I-R.043.41.2021, wystąpiono do Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z prośbą o wyjaśnienie, czy w przypadku wspomnianego 
Programu rozwoju gospodarczego województwa zachodzi potrzeba przeprowadzania 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Pismem z dnia 9 czerwca 2021 r., znak: 
WOO.410.169.2020.KB, pan Szymon Kosmalski, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Bydgoszczy wydał opinię, iż projekt Programu rozwoju gospodarczego województwa 
kujawsko-pomorskiego nie wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko. W związku z tym, zgodnie z art. 47 ust. 3, Zarząd Województwa Kujawsko-
Pomorskiego podjął uchwałę Nr 29/1253/21 z dnia 28 lipca 2021 roku w sprawie braku 
potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu 
Programu rozwoju gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego. 
 
5. Uzasadnienie merytoryczne: 

Prace nad przygotowaniem Programu rozwoju gospodarczego województwa kujawsko-
pomorskiego rozpoczęły się w 2019 r. jako jeden z elementów realizacji projektu 
REGIOGMINA, którego głównym celem jest wsparcie przedsiębiorczości w województwie 
kujawsko-pomorskim. Projekt ten otrzymał finansowanie ze środków krajowych w ramach 
realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Programu Strategicznego 
„Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” 
GOSPOSTRATEG. 

Program rozwoju gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego będzie miał 
charakter wdrożeniowy dla tej części ustaleń Strategii rozwoju województwa kujawsko-
pomorskiego do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+, która odpowiadać będzie  
za rozwój przedsiębiorczości. Rolą Programu jest wskazanie zestawu działań i przedsięwzięć, 
które pozwolą na wykorzystanie czynników gospodarczych i umożliwi ą wypełnienie 
przyjętych w Strategii celów. Wykonane prace analityczne oraz koncepcyjne w trakcie 
przygotowywania dokumentu, wraz z przeprowadzonymi spotkaniami konsultacyjnymi 
pozwoliły na dopracowanie Programu, to znaczy przygotowanie projektu dokumentu 
spełniającego wymogi określone w przepisach prawnych. Program rozwoju gospodarczego 
odnosi się w decydującej mierze do tych aspektów dotąd przygotowanych propozycji, które 
będą stanowiły obszar przyszłych działań Samorządu Województwa w zakresie stymulowania 
rozwoju gospodarczego.  

Dla Programu rozwoju gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego przyjęto 
cel główny: „Trwały i zrównoważony rozwój gospodarczy Regionu, przyczyniający się do 
poprawy jakości życia wszystkich mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”.  

 
6. Ocena skutków regulacji: 

Zakres powyższej regulacji niesie za sobą skutki finansowe, które polegają na 
finansowaniu wskazanych w Programie rozwoju gospodarczego województwa kujawsko-
pomorskiego przedsięwzięć. 
 


