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RADY MIASTAWTOCI.AWEK
z dnia21 czevea m22 L

w sprawie prryjgcia Strategii rozwoju miasta Wloclawek 2030+

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6a, art. 10e oraz art. 10f ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoz4dzie

gminnym (Dz.U.22022r., poz. 559, 583, 1005, 1079) oraz art. 3. pkt 3 i art. 4. ust. 1 ustawy z dnia
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (D2.U.22021 r,,poz. 1057,22022r.,po2.
1079)

uchwala siQ, co nastQpuje:

$ 1. Pzyjmuje sig Strategiq rcaroju miasta Wloclawek 2030+ slanowi4cqzalqcznik do niniejszej uchwaly.
$ 2. Wykonanie uchwaly powieza sig Prezydentowi Miasta Wloclawek.

$ 3. Uchwala wchodzi w lycie z dniem podjgcia.

$ 4. Uchwala podlega podaniu do publicznej wiadomo5ci popzez ogloszenie w Biuletynie Informacji
Publicznej Uzqdu Miasta Whclawek.

Uzasadnienie

Strategia rozwoju miasta Woclawek 2030+ stanowi element systemu zarzqdzania rozwojem. Jest

platformq wspolpracy samozqdu

ze

wszystkimi zainteresowanymi,

w

tym

w

szczegolnosci

z mieszkarlcami, organizacjami spolecznymi, pzedsiqbiorcami,

kt6zy zostanq wlEczeni do jej realizaqi.
Strategia wskazuje wizjg miasta, cele strategiczne ioperacyjne oraz kierunki dzialai wyznaczone do
realizacji w okresie jej obowiqzywania, zgodnie z obowiqzujqcym ustawodawstwem, dokument zawiera
rdwnie2 wnioski zdiagnozy, o ktorej mowa w art. 10aust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach

prowadzenia polityki rozwoju (Dz. u. z 2021 r. po2.1057), pzygotowanej na potzeby tej skategii, oraz
okreSla m.in. oczekiwane rezultaty planowanych dzialan, wska2niki ich osiqgnigcia, model skur<rury

funkcjonalno-pzestzennej, obszary strategicznej intenruencji okreSlone w strategii rozwoju wojew6dztwa,
obszary strategicznej interwencji kluczowe dla miasta, system realizacli.
Dokument wykazu.je sp6jno6i z dokumentami strategicznymi wy2szego zqdu, w tym z: Krajow4 strategiq

Rozwoju Regionalnego 2030, shategiq na Rzecz odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 roku
(z perspektywq do 2030r.), strategiq rozwoju wojewodztwa kujawsko - pomorskiego do 2030 roku

-

strategiq Pzyspieszenia 2030+. Zachowuje r6wnie2 zgodnosi z wytycznymi dotyczqcymi zachowania
spojnosci projektow strategii rozwoju gmin oraz strategii rozwoju ponadlokalnego spozqdzanych na
terenie wolewddztwa kujawsko-pomorskiego z ustaleniami skategii pzyspieszenia 2030+ pzyjgtymi
w dniu 2 wze6nia 2021 r.

pnez zarz4d wojew6dztwa Kujawsko-pomorskiego uchwalq nr 34 l14T4tz1.
Na podstawie Zazqdzenia nr 38712021 Prezydenta Miasta Woclawek z dnia 6 pa2dziernika 2021

r.

w sprawie ogloszenia projektu ,,Skategii rozwoju miasta Wloclawek 2030+" oraz konsultacji spolecznych,

w dniach 7 .10.-12.11.2021 r. odbyly siq
konsultacji bylo zebranie propozycji

konsultacje spoleczne projektu ww. dokumentu. celem
iopinii dotyczqcych projektu skategii rozwoju miasta woclawek

2030+. fiap61 7 lonsultacji, zgodnie z dyspozycjq ustawow4 opublikowany zostal na stronie internetowel
Uzgdu Miasta.
Projekt strategii rozwoju miasta wloclawek 2030+ poddany zostal rownie2 upzedniej ewaluacji,

Dla prolektu Strategii Pairstwowy Wojewodzki lnspektor Sanitarny

odstqpienia,

a

Regionalna Dyrekcja ochrony srodowiska

w

w Bydgoszczy uzgodnil

mo2liwo5c

Bydgoszczy uzgodnila odstqpienie od

pzeprowadzania strategicznej oceny oddzialywania na Srodowisko.
Zgodnie z dyspozyciq ustawy o samozqdzie gminnym, projekt dokumentu zostal pzedlo Zony
zazqdowi
Wojew6dztlva Kulawsko - Pomorskiego w celu zaopiniowania w zakresie sposobu uwzglgdnienia
ustalen

i

i

rekomendacji dotyczqcych ksztaltowania prowadzenia polityki pzestzennej w wojew6dzwre,
okreslonych w strategii rozwoju wojewodztwa. celem powy2szego jest zapewnienie

spojnosci dokumentow

i

systemowej

umo2liwienie komplementarnosci dzialarl podejmowanych na r62nych
pozromach zazqdzania. Zazqd wojewodztwa Kujawsko pomorskiego
w dniu g czerwca 2022r. podig
uchwal? nr 221875122, zgodnie z ktorq projekt skategii rozwoju miasta woclawek
2030+

zostal
zaopiniowany pozytywnie w zakresie sposobu uwzglgdntenia w nim ustaleri i rekomendacji
odnoszqcych
siQ do ksztaltowania i prowadzenia polityki pzestzennej w wojewodztwie,
okreslonych w Strategii
rozwoju wojew6dztwa kujawsko - pomorskiego do 2030 roku strategia pzyspieszenia
2030+,
-
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