
 

 

UCHWAŁA NR LV/680/18 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

z dnia 28 sierpnia 2018 r. 

w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju  

Województwa Łódzkiego 2030 

Na podstawie art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 913, poz. 1000 oraz poz. 1432), w związku z art. 14a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasa-

dach prowadzenia polityki rozwoju (j.t. Dz. U. z 2018 r. 1307) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przystępuje się do opracowania Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030. 

§ 2. Zasady opracowania Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030, stanowią Załącznik nr 1.  

§ 3. Tryb i Harmonogram opracowania Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030, stanowi Załącz-

nik nr 2. 

§ 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Województwa Łódzkiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Łódzkiego. 

  

 Przewodniczący Sejmiku 

 

 

Marek Mazur 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 18 września 2018 r.

Poz. 4567



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/680/18 

Sejmiku Województwa Łódzkiego 

z dnia 28 sierpnia 2018 r. 

Zasady opracowania 

Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 

I.  Zasady opracowania Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 

Prace nad aktualizacją Strategii prowadzone będą zgodnie z zasadami: 

·selektywności – koncentracja zintegrowanych i komplementarnych działań prowadzących do osiągnię-

cia wybranych, strategicznych dla rozwoju województwa celów oraz wsparcia rozwoju wyznaczonych 

obszarów interwencji. Zasada selektywności zakłada dokonanie strategicznego wyboru w zakresie kie-

runków rozwoju województwa we współpracy ze wszystkimi partnerami zaangażowanymi w jego rea-

lizację, 

·zintegrowanego planowania – wielowymiarowa integracja planowania i realizacji polityki rozwoju 

województwa łódzkiego łącząca wymiar społeczny, gospodarczy oraz przestrzenny z zachowaniem 

zrównoważonego rozwoju. Zasada ta zakłada także komplementarność działań podejmowanych na 

różnych szczeblach podziału administracyjnego, 

·rozwoju uwarunkowanego demograficznie – ukierunkowanie interwencji w ramach poszczególnych 

polityk publicznych, uwzględniających trendy demograficzne. Realizacja polityki rozwoju ma pozwo-

lić na zmniejszenie skali negatywnych zmian demograficznych,  

·współpracy i partnerstwa – zasada oznacza zaangażowanie i współdziałanie pomiędzy podmiotami 

publicznymi, prywatnymi, organizacjami pozarządowymi, sektorem nauki i społeczeństwem obywatel-

skim na różnych etapach planowania i realizacji działań rozwojowych,  

·spójności – w procesie opracowania Strategii uwzględnione zostaną cele zawarte w dokumentach stra-

tegicznych na poziomie europejskim i krajowym. W szczególności uwaga skoncentrowana zostanie na 

spójności Strategii z kierunkami wyznaczonymi w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 

roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) stanowiącą średniookresową strategię rozwoju kraju, Krajowej 

Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 oraz celów tematycznych polityki spójności Unii Europejskiej,  

·autonomiczności – jest rozumiana jako prawo do niezależnego wyznaczania przez samorząd woje-

wództwa celów polityki rozwoju, wynikających z wewnętrznych potrzeb i specyficznych dla regionu 

potencjałów.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 2 – Poz. 4567



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/680/18 

Sejmiku Województwa Łódzkiego 

z dnia 28 sierpnia 2018 r. 

Tryb i harmonogram opracowania Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 

Lp. Tryb opraco-

wania 
Podmiot  

odpowiedzialny 

Czas realizacji 
2018 2019 

sierpień 

wrzesień październik listopad grudzień styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

1.  Podjęcie uchwały 

w sprawie zasad, 

trybu i harmono-

gramu prac nad 

Strategią rozwoju 

województwa 

łódzkiego 2030  

Sejmik Woje-

wództwa 
X                 

2. Uchwała w 

sprawie: zawia-

domienia o 

przystąpieniu do 

opracowania 

Strategii Rozwoju 

Województwa 

Łódzkiego 2030 

oraz wszczęciu 

postępowania w 

sprawie przepro-

wadzenia strate-

gicznej oceny 

oddziaływania na 

środowisko 

skutków realizacji 

przedmiotowego 

dokumentu 

Zarząd Woje-

wództwa  X                

3.  Powołanie 

Zespołu eksper-

tów do prac nad 

Strategią Rozwo-

ju Województwa 

Łódzkiego 2030 

Zarząd Woje-

wództwa   X               

4.  Wykonanie 

ekspertyz specja-

listycznych, 

dotyczących 

wybranych 

aspektów rozwoju 

województwa 

łódzkiego 

Wykonawca 

zewnętrzny    X X X X X X X X        

5. Przygotowanie 

projektu Strategii 

Rozwoju Woje-

wództwa Łódz-

kiego 2030 oraz 

konsultacje z 

Regionalnym 

Forum Teryto-

rialnym (RFT)  

Zarząd Woje-

wództwa Zespół 

ekspertów, 

Komisje Sejmiku,  

  X X X X X X X X X       

6. Przeprowadzenie 

postępowania w 

sprawie strate-

gicznej oceny 

oddziaływania na 

środowisko 

projektu Strategii 

Rozwoju Woje-

wództwa Łódz-

kiego 2030 – w 

tym Prognozy 

oddziaływania na 

środowisko 

Zarząd Woje-

wództwa         X X X X      

7.  Zatwierdzenie 

przez Zarząd 

Województwa 

projektu Strategii 

Rozwoju Woje-

wództwa Łódz-

kiego 2030 

Zarząd Woje-

wództwa             X     
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8.  Przeprowadzenie 

konsultacji 

społecznych 

projektu Strategii 

Rozwoju Woje-

wództwa Łódz-

kiego 2030 

Zarząd Woje-

wództwa             X X    

9.  Przygotowanie 

Projektu Strategii 

po konsultacjach 

społecznych i 

strategicznej 

ocenie oddziały-

wania na środo-

wisko oraz 

konsultacje z 

Regionalnym 

Forum Teryto-

rialnym (RFT) 

Zarząd Woje-

wództwa,  
Wykonawca  

             X X   

10.  Przygotowanie 

ewaluacji ex-ante 

projektu Strategii 

Rozwoju Woje-

wództwa Łódz-

kiego 2030 oraz 

konsultacje z 

Regionalnym 

Forum Teryto-

rialnym (RFT) 

Zarząd Woje-

wództwa 
Wykonawca 

            X X X X  

11.  Zatwierdzenie 

przez Zarząd 

Województwa 

projektu Strategii 

Rozwoju Woje-

wództwa Łódz-

kiego 2030, po 

konsultacjach i 

ocenach 

Zarząd Woje-

wództwa                 X 

12.  Przedstawienie 

Sejmikowi 

Województwa 

projektu Strategii 

Rozwoju Woje-

wództwa Łódz-

kiego 2030 do 

uchwalenia  

Sejmik Woje-

wództwa                 X 

Harmonogram ma charakter ramowy i jest uzależniony od postępu prac nad nową koncepcją systemu za-

rządzania rozwojem kraju oraz aktualizacją dokumentów strategicznych na poziomie krajowym, w szczególno-

ści Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego. Prace będą na bieżąco dostosowywane do harmonogramów 

prac nad ww. dokumentami. 
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