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SRWŁ 2030 ► PODSTAWA OPRACOWANIA

Uchwała Sejmiku WŁ 
o przystąpieniu do opracowania

strategii

EWALUACJA             
MID-TERM

NOWE 
UWARUNKOWANIA 

SRWŁ 2030

z listopada 2017 r.
wykazała aktualność 

wyzwań i celów 
określonych w SRWŁ 2020 

i wskazała nowe

Zaktualizowane krajowe strategie: 
SOR, KSRR, 

Nowa polityka spójności UE 
na lata 2021–2027

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

UCHWAŁA NR III/44/19

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

z dnia 29 stycznia 2019 r. 
zmieniająca Uchwałę NR LV/680/18 

w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania 

Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030        



SRWŁ 2030 ► HARMONOGRAM PRAC

Uchwała Sejmiku WŁ

Sporządzony wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko, przyjęty przez Zarząd Województwa 
Łódzkiego

2018 r.

2020 r.

korekty w zapisach projektu SRWŁ 2030 

RFT i Departamenty UMWŁ

m.in. z jednostkami samorządu terytorialnego 
(powiaty, gminy, województwa), 
przedsiębiorcami, NGO, sektorem naukowo-
badawczym, mieszkańcami

po przyjęciu przez Zarząd Województwa Łódzkiego

Opracowanie Diagnozy

Konsultacje wewnętrzne

Projekt SRWŁ 2030

Konsultacje społeczne

Rozpatrzenie uwag

Ewaluacja ex-ante

Uchwalenie przez Sejmik

Obwieszczenie w prasie, warsztaty z jst, 

Wyłonienie ekspertów, koncepcja opracowania 
strategii, przygotowanie diagnozy

korekty w zapisach projektu SRWŁ 2030 



SRWŁ 2030 ► ZAKRES  DOKUMENTU

USTAWA O SAMORZĄDZIE WOJEWÓDZTWA

Horyzont czasowy SRW:

 wydziela się okres niewykraczający poza okres objęty aktualnie obowiązującą 
średniookresową strategią rozwoju kraju 

SRW zawiera:

 diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej województwa;
 cele strategiczne polityki rozwoju województwa; 
 kierunki działań podejmowanych przez samorząd województwa dla osiągnięcia celów.

W  SRW uwzględnia się:

 cele średniookresowej strategii rozwoju kraju;
 cele krajowej strategii rozwoju regionalnego;
 cele odpowiednich strategii ponadregionalnych;
 cele i kierunki koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju;
 obszary strategicznej interwencji państwa.



SRWŁ 2030 ► STRUKTURA DOKUMENTU

UWARUNKOWANIA PRAWNE I PROGRAMOWE

TRENDY ROZWOJOWE

STRATEGICZNE WYZWANIA ROZWOJOWE REGIONU DO 2030 ROKU

WIZJA ROZWOJU

STRUKTURA CELÓW STRATEGII

ZINTEGROWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA STRATEGICZNE

SYSTEM REALIZACJI STRATEGII

STRUKTURA 

DOKUMENTU



SRWŁ 2030 ► TRENDY GLOBALNE

 GLOBALIZACJA
przepływ dóbr, kapitału i siły roboczej; rozwój transportu; szybki przepływ 

informacji; współzależność i integracja państw oraz regionów; „jeden świat”; 

„globalna wioska”;

 CYFRYZACJA

wykorzystanie danych i oprogramowania w procesach produkcji, dystrybucji i 

sprzedaży; telemedycyna; telekomunikacja bezprzewodowa; M2M; 5G; 

społeczeństwo informacyjne; rzeczywistość wirtualna i rozszerzona, internet

rzeczy, inteligentny dom, miasto;  

 PRZEMYSŁ 4.0 informatyzacja, automatyka i teleinformacja (ICT) w produkcji; 

transformacja cyfrowa; cyfrowe ekosystemy; chmury obliczeniowe;

 ELEKTROMOBILNOŚĆ
pojazdy autonomiczne; budowa ogólnodostępnej infrastruktury ładowania; 

koncepcje związane ze współdzieleniem form transportu; car-sharing; 

 ZMIANY DEMOGRAFICZNE
starzenie się społeczeństwa; silver economy; masowe ruchy migracyjne;

masowa urbanizacja;

 GLOBALNE OCIEPLENIE zmiany klimatyczne; susza; proces stepowienia i zmniejszenie bioróżnorodności 

w krajobrazie; ekstrema pogodowe; 

 KURCZĄCE SIĘ ZASOBY                                                                    
NATURALNE

gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ); modernizacja technologiczna 

przedsiębiorstw; model świadomej konsumpcji;



SRWŁ 2030 ► STRATEGICZNE WYZWANIA ROZWOJOWE REGIONU

 Niewystarczające wykorzystanie tradycji przemysłowych regionu na rzecz 

tworzenia innowacyjnych produktów

 Wyspecjalizowane rolnictwo oraz rozwinięte przetwórstwo rolno-spożywcze

 Wykorzystanie potencjału regionu dla rozwoju sektorów nowoczesnych 

usług

 Niski poziom przedsiębiorczości mieszkańców i innowacyjności 

przedsiębiorstw w regionie

 Niskie zainteresowanie kształceniem zawodowym i ustawicznym

 Niewystarczająca atrakcyjność łódzkich uczelni

 Tworzenie się luki pokoleniowej na rynku pracy

 Starzenie się społeczeństwa i postępujący proces depopulacji regionu



Gminy o najtrudniejszej sytuacji demograficznej w 2030 r.

8

Procentowa zmiana liczby ludności w gminach w latach 

2010-2018 [2010=100%]

SRWŁ 2030 ► STRATEGICZNE WYZWANIA ROZWOJOWE REGIONU



Regional Innovation Scoreboard 2019

SRWŁ 2030 ► STRATEGICZNE WYZWANIA ROZWOJOWE REGIONU

Studenci uczący się na łódzkich uczelniach publicznych w 

trybie stacjonarnym i niestacjonarnym wg gminy zameldowania 

w roku akademickim 2018/2019

Około 80% studentów łódzkich uczelni 

publicznych rekrutuje się z regionu łódzkiego



SRWŁ 2030 ► STRATEGICZNE WYZWANIA ROZWOJOWE REGIONU

 Niski poziom zaufania, więzi społecznych, kapitału relacyjnego i 

poczucia tożsamości

 Niewystarczający poziom wykorzystania oferty kulturalnej i oferty 

spędzania czasu wolnego

 Najgorsza w skali kraju sytuacja zdrowotna mieszkańców regionu 

łódzkiego

 Nierówna i nieadekwatna do potrzeb dostępność usług ochrony zdrowia

 Utrzymywanie się obszarów ubóstwa i wykluczenia społecznego

 Niewystarczający dostęp do infrastruktury i usług na rzecz integracji 

społecznej



Lokalne Grupy Działania w województwie łódzkim

SRWŁ 2030 ► STRATEGICZNE WYZWANIA ROZWOJOWE REGIONU

Uczestnicy imprez w centrach, ośrodkach, domach kultury, 
klubach i świetlicach na 1000 mieszkańców w 2018 r. 

Na terenie woj. funkcjonują 23 LGD, z czego 5 jest 
zarejestrowanych w sąsiednich województwach



Oczekiwana długość trwania życia mężczyzn 

w latach 2015-2017 wg powiatu zamieszkania

SRWŁ 2030 ► STRATEGICZNE WYZWANIA ROZWOJOWE REGIONU

Średnia długość trwania życia mężczyzn: 
Polska  - 73,8
woj. łódzkie – 72,0
Średnia długość trwania życia kobiet:
Polska  - 81,7
woj. łódzkie – 80,7

Gminy problemowe pod względem skali ubóstwa 

mieszkańców w 2016 r.



SRWŁ 2030 ► STRATEGICZNE WYZWANIA ROZWOJOWE REGIONU

 Niska jakość wód powierzchniowych

 Wysokie zagrożenie występowania suszy oraz innych 

ekstremalnych zjawisk pogodowych i klimatycznych

 Bardzo niska jakość powietrza, szczególnie w miastach

 Postępująca presja urbanizacyjna

 Degradacja układów i struktur funkcjonalno-przestrzennych w 

ośrodkach historycznych

 Niewystarczająca ochrona walorów przyrodniczych, w tym 

różnorodności biologicznej



Stan JCWP w województwie łódzkim w 2017 r. 

SRWŁ 2030 ► STRATEGICZNE WYZWANIA ROZWOJOWE REGIONU

Deficyt wód w 2019 r.



SRWŁ 2030 ► STRATEGICZNE WYZWANIA ROZWOJOWE REGIONU

Lesistość w województwie w 2018 r. Obszary przekroczeń dopuszczalnego poziomu stężenia 

pyłu zawieszonego oraz docelowego poziomu BaP w 

pyle PM10 w województwie łódzkim w 2017 r.



Degradacja zabytkowych struktur przestrzennych 

w aspekcie krajobrazowym

SRWŁ 2030 ► STRATEGICZNE WYZWANIA ROZWOJOWE REGIONU

Udział powierzchni obszarów chronionych według 

województw w 2018 r. [%] 



SRWŁ 2030 ► STRATEGICZNE WYZWANIA ROZWOJOWE REGIONU

 Niepełna dostępność drogowa regionu

 Brak włączenia w system szybkich połączeń kolejowych

 Niska lotnicza dostępność regionu

 Niepełne wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego

 Rosnące zapotrzebowanie na intermodalność transportu towarowego i 

usługi logistyczne

 Utrzymanie potencjału elektroenergetycznego

 Niewystarczająca dostępność do sieci gazowej i ciepłowniczej

 Niski stopień wykorzystania odnawialnych źródeł energii

 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej

 Usprawnienie systemu gospodarowania odpadami 

 Rosnące zapotrzebowanie na usługi teleinformatyczne



Układ drogowy w województwie łódzkim 

SRWŁ 2030 ► STRATEGICZNE WYZWANIA ROZWOJOWE REGIONU

Docelowy etap rozbudowy sieci kolejowej w kontekście 

uruchomienia Centralnego Portu Komunikacyjnego– 2030 r.



Perspektywiczne obszary dla rozwoju funkcji 

logistycznych

SRWŁ 2030 ► STRATEGICZNE WYZWANIA ROZWOJOWE REGIONU

System paliwowy w województwie łódzkim w 2018 r. 



Produkcja energii elektrycznej w województwie 

łódzkim na tle pozostałych województw w 2010 

r. i 2018 r. [GWh] 

Moc zainstalowana elektrowni wykorzystujących OZE 

w województwie łódzkim na tle kraju 

w 2018 r. [MW]

SRWŁ 2030 ► STRATEGICZNE WYZWANIA ROZWOJOWE REGIONU

29 519,6 38 641,0
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 Niska sprawność systemu zarządzania rozwojem na 

poziomie regionalnym i lokalnym oraz niezadowalający 

poziom współpracy między JST, sektorem prywatnym, 

sektorem pozarządowym



Dochody własne budżetów gmin w przeliczeniu na 

1 mieszkańca w 2016 r. (w zł) 

SRWŁ 2030 ► STRATEGICZNE WYZWANIA ROZWOJOWE REGIONU

Wydatki majątkowe budżetów gmin w przeliczeniu 

na 1 mieszkańca w 2016 r. (w zł) 

Stan opracowania miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego według województw w 2018 r.

Stan opracowania miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego według gmin w 2018 r.



SFERA 
GOSPODARCZA

SFERA
SPOŁECZNA

SFERA 
PRZESTRZENNA

CEL STRATEGICZNY


CELE OPERACYJNE


KIERUNKI DZIAŁAŃ


DZIAŁANIA

CEL STRATEGICZNY


CELE OPERACYJNE


KIERUNKI DZIAŁAŃ


DZIAŁANIA

CEL STRATEGICZNY


CELE OPERACYJNE


KIERUNKI DZIAŁAŃ


DZIAŁANIA

ZARZĄDZANIE ROZWOJEM

WIZJA ROZWOJU

SRWŁ 2030 ► UKŁAD CELÓW



SRWŁ 2030 ► WIZJA

HARMONIJNIE ROZWIJAJĄCE SIĘ WOJEWÓDZTWO W CENTRUM POLSKI, 

PRZYJAZNE RODZINOM, MIESZKAŃCOM MIAST I OBSZARÓW WIEJSKICH. 

REGION W KTÓRYM NOWOCZESNA GOSPODARKA IDZIE W PARZE Z OCHRONĄ 

WALORÓW KULTUROWYCH I PRZYRODNICZYCH.



SRWŁ 2030 ► WIZJA

NOWOCZESNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA_______________________________________

Region łódzki efektywnie wykorzystuje swój potencjał endogeniczny oraz szanse wynikające z
rozwoju przemysłu 4.0. budując przewagę konkurencyjną na arenie krajowej i międzynarodowej.

Wzrasta potencjał innowacyjny regionu pozwalając na dynamiczne dostosowanie struktury
gospodarczej do wysoce zmiennych wymogów otoczenia i globalnych trendów związanych z
rozwojem przemysłu 4.0, technologii 5G oraz biogospodarki.

Następuje trwałe umiędzynarodowienie podmiotów gospodarczych, rozwijają się silne centra
B+R. Uczelnie wyższe i sektor naukowo-badawczy uzyskują zdolność do elastycznego i szybkiego
reagowania w szczególności na potrzeby sieciowej gospodarki o obiegu zamkniętym, wiodących
regionalnych specjalizacji i potrzeb nowoczesnego sektora usług.

Łódź akademicka zyskuje krajową rangę i wpisuje się w silne relacje międzynarodowe. Znacząco
wzrasta atrakcyjność regionu dla nowych inwestorów oraz produktywność gospodarki.

Następuje wzrost jakości kapitału ludzkiego, mieszkańcy regionu są aktywni zawodowo, również
seniorzy, a województwo przoduje w rozwoju silver economy.

Funkcjonuje rozwinięty system kształcenia ustawicznego i zawodowego stale wzmacniający
kompetencje kluczowe zasobów pracy. Wyhamowaniu ulegają procesy depopulacyjne, a region
staje się atrakcyjnym miejscem dla napływu nowych mieszkańców.



SRWŁ 2030 ► WIZJA

OBYWATELSKIE SPOŁECZEŃSTWO RÓWNYCH SZANS_________________________________ 

Mieszkańcy, którzy są największym bogactwem regionu, niezależnie od miejsca
zamieszkania i pozycji społecznej, korzystają z efektów wzrostu gospodarczego. Rodziny i
gospodarstwa domowe uzyskują satysfakcjonujące dochody, mieszkańcy mają dostęp do
mieszkań o odpowiednim standardzie oraz do wysokiej jakości usług publicznych. Rozwinięte
usługi publiczne, w tym senioralne, pozwalają na długie, zdrowe, dostatnie i twórcze życie, przy
poszanowaniu praw i godności człowieka.

Następuje znacząca poprawa stanu zdrowia mieszkańców a poziom wykluczenia społecznego
i ubóstwa materialnego jest ograniczony do minimum.

Wzrasta poziom tożsamości i pojawia się regionalna duma z zamieszkiwania w województwie
łódzkim. Wzrasta zaufanie społeczne oraz poczucie międzyludzkiej solidarności, co sprawia, że
mieszkańcy angażują się w działalność społeczną i wolontariat, zwłaszcza w ramach lokalnych
społeczności, a także są otwarci na integrację z osobami zagrożonymi wykluczeniem oraz z
imigrantami.
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ATRAKCYJNA I DOSTĘPNA PRZESTRZEŃ ______________________________________________________

Uporządkowane tereny zurbanizowane są objęte transportem publicznym oraz siecią infrastrukturalną.
Powstrzymywane są procesy chaotycznej suburbanizacji, także na terenach rolniczych, a rozproszone struktury
osadnicze są dopełniane. Centra miast są przywracane mieszkańcom i stają się atrakcyjnymi przestrzeniami do
zamieszkania, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rodziny. Miasta i osady wiejskie spełniają standardy
czystości powietrza.

Dzięki uzyskanej większej adaptacyjności do zmian klimatycznych, region utrzymuje swoje funkcje
żywicielskie, rozwija się system małej retencji.

Stan czystości środowiska ulega zasadniczej poprawie dzięki sprawnemu systemowi gospodarowania
odpadami, zintegrowanemu z rozwijającą się gospodarką o obiegu zamkniętym. Radykalnie poprawia się jakość
wód powierzchniowych.

Region cechuje się spójnym systemem ochrony cennych zasobów przyrodniczych i kulturowych. Dziedzictwo
przyrodnicze i kulturowe staje się istotnym czynnikiem zainteresowania turystyczno-rekreacyjnego i region
staje się atrakcyjnym punktem na mapie podróży turystów krajowych i zagranicznych. Łódź staje się ważnym
europejskim centrum kulturowego dziedzictwa poprzemysłowego.

Mieszkańcy miast i obszarów wiejskich zamieszkują w czystym, przyjaznym, dostępnym i zrównoważonym
środowisku.

Makroregion Mazowiecko-Łódzki jest wzmocniony przez układ bipolarny metropolii Warszawy i Łodzi.
Katalizatorem przyspieszającym międzynarodową atrakcyjność walorów regionu są Centralny Port
Komunikacyjny oraz rozwinięty system kolei podwyższonej prędkości. Sieć drogowa województwa jest
rozbudowywana i uzupełniana, a dotychczasowe obszary peryferyjne transportowo są wpisane w spójny system
społeczno-gospodarczy. Region jest istotnym w skali europejskiej węzłem logistycznym.

Bezpieczeństwo energetyczne kraju i regionu zapewnia węzeł energetyczny zlokalizowany w południowo
zachodniej części województwa, w którym produkcja energii spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa
i środowiskowe.
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STRATEGICZNE ELEMENTY SYSTEMU TRANSPORTOWEGO 
I LOGISTYKI

STRATEGICZNE ELEMENTY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 
I GOSPODARKI ROLNEJ

SCHEMAT
SCHEMAT
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SYSTEM OSADNICZY KSZTAŁTOWANIE POWIĄZAŃ W RAMACH WSPÓŁPRACY UKŁADU 
BIPOLARNEGO ŁÓDŹ – WARSZAWA

SCHEMAT
SCHEMAT
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W Strategii wskazano trzy cele strategiczne w ramach sfery gospodarczej, społecznej
i przestrzennej:

1. Nowoczesna i konkurencyjna gospodarka

2. Obywatelskie społeczeństwo równych szans

3. Atrakcyjna i dostępna przestrzeń

Dodatkowo wskazano jeden cel horyzontalny:

1. Efektywnie i odpowiedzialnie zarządzany region*

*Działania podejmowane w sferze zarządczej warunkują realizację wskazanych powyżej celów strategicznych.

Pozwolą na skuteczną realizację strategii i optymalizację procesów rozwojowych. W ramach tego celu działania będą
skoncentrowane na poprawie funkcjonowania administracji publicznej oraz rozwoju współpracy na różnych
poziomach zarządzania, szczególnie współpracy samorządu regionalnego i samorządów lokalnych.



SFERA GOSPODARCZA
CEL STRATEGICZNY: NOWOCZESNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA

CEL OPERACYJNY 1.1. ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU BADAWCZEGO I INNOWACYJNEGO
kierunki działań:
1.1.1. Rozwój sfery B+R, szczególnie na rzecz inteligentnych specjalizacji
1.1.2. Intensyfikacja współpracy między B+R a przedsiębiorcami

CEL OPERACYJNY 1.2. PODNOSZENIE JAKOŚCI KAPITAŁU LUDZKIEGO
kierunki działań:
1.2.1. Poprawa atrakcyjności łódzkich uczelni
1.2.2. Upowszechnienie kształcenia zawodowego i ustawicznego
1.2.3. Aktywizacja osób nieaktywnych zawodowo i bezrobotnych
1.2.4. Rozwój kompetencji kluczowych

CEL OPERACYJNY 1.3. WSPARCIE ROZWOJU MŚP I SEKTORA ROLNEGO
kierunki działań:
1.3.1. Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw
1.3.2. Wspieranie usieciowienia MŚP
1.3.3. Poprawa efektywności i sprawności działania IOB
1.3.4. Modernizacja i zwiększenie konkurencyjności sektora rolnego

CEL OPERACYJNY 1.4. WZMACNIANIE GOSPODARCZYCH PRZEWAG W SEKTORZE 
WYTWÓRCZYM I USŁUGOWYM

kierunki działań:
1.4.1. Wykorzystanie istniejących i kształtujących się potencjałów   

stymulujących rozwój gospodarczy
1.4.2. Rozwój regionalnych inteligentnych specjalizacji

SRWŁ 2030 ► CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE



SFERA SPOŁECZNA

CEL STRATEGICZNY: OBYWATELSKIE SPOŁECZEŃSTWO RÓWNYCH SZANS

CEL OPERACYJNY 2.1. ROZWÓJ KAPITAŁU SPOŁECZNEGO
kierunki działań:
2.1.1. Budowa zaufania społecznego, rozwijanie postaw społecznych i obywatelskich, 

promowanie wartości rodzinnych
2.1.2. Rozwój sektora organizacji pozarządowych i wolontariatu
2.1.3. Zwiększenie uczestnictwa w kulturze i rozwój usług kultury, sportu, turystyki 

i rekreacji
2.1.4. Wzmacnianie tożsamości regionalnej i lokalnej

CEL OPERACYJNY 2.2. POPRAWA STANU ZDROWIA MIESZKAŃCÓW
kierunki działań:
2.2.1. Podniesienie świadomości prozdrowotnej i wzmocnienie działań 

profilaktycznych
2.2.2. Poprawa dostępności i jakości usług ochrony zdrowia
2.2.3. Rozwój usług w zakresie opieki długoterminowej i psychiatrycznej

CEL OPERACYJNY 2.3. OGRANICZENIE SKALI UBÓSTWA I WYKLUCZENIA 

SPOŁECZNEGO

kierunki działań:

2.3.1. Wsparcie dla rodzin i osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem

2.3.2. Rozwój placówek i usług świadczonych przez lokalne środowiska 

(deinstytucjonalizacja usług)

2.3.3. Rozwój ekonomii społecznej i solidarnej
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SFERA PRZESTRZENNA
CEL STRATEGICZNY: ATRAKCYJNA I DOSTĘPNA PRZESTRZEŃ

CEL OPERACYJNY 3.1. ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU I POPRAWA JAKOŚCI ZASOBÓW ŚRODOWISKA
kierunki działań:
3.1.1. Poprawa jakości powietrza
3.1.2. Poprawa jakości wód
3.1.3. Przeciwdziałanie skutkom suszy i zmniejszanie niedoborów wody
3.1.4. Ograniczanie skutków zjawisk ekstremalnych

CEL OPERACYJNY 3.2. OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU 
kierunki działań:
3.2.1. Ochrona wartości dziedzictwa kulturowego
3.2.2. Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych

CEL OPERACYJNY 3.3. ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI TRANSPORTOWEJ
kierunki działań:
3.3.1. Zwiększenie dostępności drogowej regionu
3.3.2. Włączenie w system szybkich połączeń kolejowych
3.3.3. Zwiększenie dostępności lotniczej regionu
3.3.4. Stworzenie atrakcyjnej i konkurencyjnej oferty przewozowej publicznym transportem zbiorowym
3.3.5. Zwiększenie intermodalności transportu towarowego i rozwój usług logistycznych

CEL OPERACYJNY 3.4. ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO
kierunki działań:
3.4.1. Rozwój strategicznego systemu elektroenergetycznego
3.4.2. Rozwój strategicznego systemu gazowego
3.4.3. Zwiększenie wykorzystania OZE

CEL OPERACYJNY 3.5. RACJONALIZACJA GOSPODARKI ODPADAMI 
kierunki działań:
3.5.1. Rozwój infrastruktury w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym
3.5.2. Zmniejszanie negatywnego wpływu odpadów na środowisko
3.5.3. Poprawa skuteczności oczyszczania województwa z azbestu

CEL OPERACYJNY 3.6. ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH
kierunki działań:
3.6.1. Rozwój przewodowej infrastruktury teleinformatycznej
3.6.2. Rozwój bezprzewodowej infrastruktury teleinformatycznej
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CEL  HORYZONTALNY: 

EFEKTYWNIE I ODPOWIEDZIALNIE ZARZĄDZANY REGION

a. Podnoszenie wiedzy i umiejętności z zakresu planowania i zarządzania 
rozwojem pracowników administracji samorządowej wszystkich szczebli

b. Upowszechnianie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych 
w zarządzaniu rozwojem

c. Wzmacnianie współpracy i partnerstwa samorządów

d. Prowadzenie zintegrowanej i terytorialnie ukierunkowanej polityki 
zrównoważonego rozwoju przestrzennego



SRWŁ 2030 ► ZINTEGROWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA STRATEGICZNE

PRZEDSIĘBIORCZY ROZWÓJ
KOMPETENTNE KADRY DLA 
REGIONALNEJ GOSPODARKI

SILNY KAPITAŁ SPOŁECZNY

DOSTĘPNOŚĆ USŁUG 
ZDROWOTNYCH 
I PROFILAKTYKA ZDROWOTNA 
W KAŻDYM WIEKU

WŁĄCZENIE SPOŁECZNE

MINIMALIZACJA ZJAWISKA 
SUSZY ORAZ POPRAWA 
JAKOŚCI WÓD 
POWIERZCHNIOWYCH 

CZYSTE POWIETRZE
ZINTEGROWANA 
GOSPODARKA ODPADAMI
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1. PRZEDSIĘBIORCZY ROZWÓJ
Zwiększanie potencjału w zakresie badań i innowacji, wykorzystanie nowoczesnych
technologii w gospodarce regionu, tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości oraz
zapewnienie kompleksowego wsparcia opartego na współdziałaniu przedsiębiorców, sektora
naukowego i administracji publicznej.

2. KOMPETENTNE KADRY DLA REGIONALNEJ GOSPODARKI
Usprawnienie procesu kształcenia kadr na rzecz innowacyjnego gospodarki, rozwój
kompetencji kluczowych, dostosowanie umiejętności pracowników do potrzeb rynku pracy,
działania aktywizujące osoby starsze i zagrożone wykluczeniem społecznym.

3. SILNY KAPITAŁ SPOŁECZNY
Budowa i wzmacnianie kapitału społecznego, poprawa warunków funkcjonowania rodzin,
zwiększenie aktywności mieszkańców regionu, wzmocnienie identyfikacji i poczucia
tożsamości, wzmocnienie sektora organizacji pozarządowych.

4. DOSTĘPNOŚĆ USŁUG ZDROWOTNYCH I PROFILAKTYKA  ZDROWOTNA W KAŻDYM 
WIEKU 

Poprawa dostępności do usług ochrony zdrowia, w tym świadczonych w formie
ambulatoryjnej i środowiskowej, podniesienie świadomości prozdrowotnej mieszkańców,
wzrost uczestnictwa w programach zdrowotnych i profilaktycznych, popularyzacja zdrowego i
aktywnego stylu życia.
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5. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE
Kompleksowe wsparcie osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w
tym zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w miejscu zamieszkania,
rozwijanie i koordynacja działań na rzecz integracji społecznej, poprawa dostępności do
różnych form pomocy, wzmocnienie potencjału i zaangażowania podmiotów ekonomii
społecznej.

6. MINIMALIZACJA ZJAWISKA SUSZY ORAZ POPRAWA JAKOŚCI WÓD 
POWIERZCHNIOWYCH
Poprawa adaptacyjności województwa łódzkiego do postępujących zmian klimatycznych,
wdrażanie rozwiązań zmierzających do racjonalizacji gospodarowania zasobami wodnymi, w
tym zwiększanie retencji wodnej, poprawa jakości wód powierzchniowych, w tym realizacja
działań z zakresu rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury, realizacja programów i kampanii
edukacyjnych.

7. CZYSTE POWIETRZE
Ograniczanie niskiej emisji z sektora bytowo-komunalnego oraz emisji liniowej powstającej z
transportu drogowego, w tym wymiana źródeł ciepła, termomodernizacja, inwestycje w OZE,
rozbudowa stref zieleni wzdłuż ciągów komunikacyjnych, inwestycje w tabor niskoemisyjny,
rozbudowa systemów monitorowania poziomu zanieczyszczenia powietrza.

8. ZINTEGROWANA GOSPODARKA ODPADAMI
Zwiększenie wykorzystania odpadów jako źródła surowców oraz energii, usprawnienie
systemu zbierania, segregowania i przetwarzania odpadów, rekultywacja składowisk odpadów
komunalnych, wsparcie projektów z zakresu GOZ, kampanie edukacyjne.



NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WYRÓŻNIONO 
DWA TYPY OBSZARÓW STRATEGICZNEJ 
INTERWENCJI WSKAZANE Z POZIOMU KRAJU, 
ZGODNIE ZE STRATEGIĄ NA RZECZ 
ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU:

 MIASTA ŚREDNIE TRACĄCE FUNKCJE 
SPOŁECZNO-GOSPODARCZE (7 MIAST): 
SIERADZ, TOMASZÓW MAZOWIECKI, KUTNO, 
OZORKÓW, RADOMSKO, WIELUŃ, ZDUŃSKA 
WOLA.

 OBSZARY ZAGROŻONE TRWAŁĄ 
MARGINALIZACJĄ (14 GMIN): BURZENIN, 
BŁASZKI, GRABÓW, GOSZCZANÓW, DASZYNA, 
DĄBROWICE, KLONOWA, KROŚNIEWICE, 
ŁANIĘTA, NOWE OSTROWY, SADKOWICE, 
WIELGOMŁYNY, ŻYCHLIN, ŻYTNO.

OSI KRAJOWE

SRWŁ 2030 ► OBSZARY STRATEGICZNEJ INTERWENCJI
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Podmiotem odpowiedzialnym za kształtowanie procesów rozwojowych oraz za określenie 
i realizację strategii rozwoju województwa jest samorząd województwa, który:
• wyznacza kierunki rozwoju,
• koordynuje i organizuje proces wdrażania Strategii. 

Samorząd województwa będzie realizował cele określone w Strategii w sposób: 
• bezpośredni (działania realizowane w ramach zadań publicznych przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Łódzkiego, samorządowe jednostki organizacyjne oraz 
spółki z udziałem samorządu województwa), 

• pośredni (działania leżące poza możliwością bezpośredniego oddziaływania 
samorządu województwa; samorząd jako inicjator, motywator i propagator działań 
realizujących cele rozwojowe). 

Realizatorami i jednocześnie interesariuszami Strategii będą m.in: 
• jednostki samorządu terytorialnego z obszaru województwa łódzkiego, 
• jednostki sektora gospodarczego i instytucji otoczenia biznesu, 
• samorządy gospodarcze, organizacje pozarządowe, jednostki sektora edukacji 

i naukowo-badawczego, 
• instytucje ochrony zdrowia i pomocy społecznej, uczelnie wyższe, 
• samorządy terytorialne innych województw, 
• mieszkańcy regionu. 



SRWŁ 2030 ►ZASADY REALIZACJI STRATEGII

Samorząd Województwa Łódzkiego
odpowiedzialny jest za organizowanie
i prowadzenie działań warunkujących
realizację określonej polityki rozwoju regionu.

Dla zapewnienia najwyższej skuteczności
realizowanych działań niezbędne jest
kierowanie się wybranymi zasadami,
które określają i organizują cały proces
programowania i realizacji Strategii,
a także regulują sposób postępowania
i obszar współpracy wszystkich
podmiotów/interesariuszy włączonych
w realizację Strategii.

ZASADY

UNIWERSALNE

DOTYCZĄCE 
PLANOWANIA 

ROZWOJU

DOTYCZĄCE 
WDRAŻANIA
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ZASADY UNIWERSALNE:

• autonomiczności – rozumianej jako prawo do niezależnego wyznaczania przez samorząd województwa celów
polityki rozwoju, wynikających z wewnętrznych potrzeb i specyficznych dla regionu potencjałów,

• nadrzędności – Strategia stanowi dokument nadrzędny w stosunku do innych dokumentów strategicznych na
poziomie regionalnym i oznacza konieczność zapewnienia zgodności wszystkich typów dokumentów o
charakterze strategicznym opracowanych na szczeblu regionalnym,

• współpracy i partnerstwa – zakłada wzmacnianie współpracy wszystkich podmiotów zaangażowanych w
realizację Strategii, w tym jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa łódzkiego,
samorządów terytorialnych innych województw, administracji rządowej, sektora gospodarczego i instytucji
otoczenia biznesu, samorządów gospodarczych i zawodowych, organizacji pozarządowych i mieszkańców
regionu, jednostek sektora edukacji i naukowo-badawczego, organizacji międzynarodowych i regionów innych
państw.

ZASADY DOTYCZĄCE PLANOWANIA ROZWOJU :

• spójności – oznacza uwzględnienie w procesie opracowywania Strategii celów zawartych w dokumentach
strategicznych na poziomie europejskim i krajowym, w tym szczególnie z kierunkami wyznaczonymi w
Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), Krajowej Strategii
Rozwoju Regionalnego 2030 oraz celami tematycznymi polityki spójności Unii Europejskiej.

• rozwoju uwarunkowanego demograficznie – ukierunkowanie interwencji w ramach poszczególnych polityk
publicznych, uwzględniających trendy demograficzne. Realizacja polityki rozwoju ma pozwolić na
zmniejszenie skali negatywnych zmian demograficznych.
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c.d. ZASADY DOTYCZĄCE PLANOWANIA ROZWOJU:

• zintegrowanego planowania – polegającego na wielowymiarowej integracji planowania i realizacji
polityki rozwoju województwa łódzkiego łączącej wymiar społeczny, gospodarczy oraz przestrzenny
z zachowaniem zrównoważonego rozwoju.

• selektywności – oznacza koncentrację zintegrowanych i komplementarnych działań prowadzących do
osiągnięcia wybranych, strategicznych dla rozwoju województwa celów, wsparcie określonych grup
społecznych oraz rozwój wyznaczonych obszarów interwencji.

ZASADY DOTYCZĄCE WDRAŻANIA:

• zrównoważonego rozwoju – zakłada realizację działań mających na celu poprawę poziomu życia
mieszkańców przy zapewnieniu równowagi między aspektami społecznymi, gospodarczymi, przestrzennymi
oraz ochrony środowiska w warunkach rozwijającej się gospodarki rynkowej.

• wieloszczeblowego zarządzania i zintegrowanych przedsięwzięć – zakłada podejmowanie
skoordynowanych działań i kreowanie inwestycji rozwojowych realizowanych przez różne podmioty
(jednostki samorządu terytorialnego, podmioty gospodarcze i partnerów społecznych) oraz finansowane z
różnych źródeł w celu zapewnienia ich komplementarności.
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BUDŻET 

SAMORZĄDU

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA SRWŁ 2030

ŚRODKI 

PRYWATNE
INNE ŚRODKI 

PUBLICZNE
BUDŻETY JST

BUDŻET 

PAŃSTWA
BUDŻET UE

REGIONALNY 

PROGRAM 

OPERACYJNY

NARZĘDZIA REALIZACJI SRWŁ 2030

INNE NARZĘDZIA 
wykorzystujące środki 

publiczne krajowe i 

zagraniczne

PROGRAMY 

ROZWOJU
(w tym programy 

wieloletnie)

KRAJOWE 

PROGRAMY 

OPERACYJNE

KONTRAKT 

PROGRAMOWY

MECHANIZMY UZGODNIEŃ SRWŁ 2030

POROZUMIENIE 

TERYTORIALNE
KONTRAKT 

SEKTOROWY
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Lp. Nazwa wskaźnika

Wartość w roku 
bazowym dla 
województwa 

łódzkiego

Wartość w roku 
bazowym dla 

Polski/ śr. krajowa

Wartość 
docelowa dla 
województwa 

w 2030 r.

Źródła danych

1. SFERA GOSPODARCZA – CEL STRATEGICZNY: NOWOCZESNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA
Cel operacyjny 1.1 Zwiększenie potencjału badawczego i innowacyjnego

1. Nakłady wewnętrzne na działalność B+R w relacji do PKB (ceny 
bieżące) [%]

0,62%
(2016 r.)

0,96%
(2016 r.) 1,00% GUS

2. Średni udział przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej liczbie 
przedsiębiorstw [%]

12,7%
(2017 r.)

14,5%
(2017 r.) 15,0% GUS

Cel operacyjny 1.2 Podnoszenie jakości kapitału ludzkiego

3. Współczynnik aktywności zawodowej ogółem [%] 57,5%
(2018 r.)

56,3%
(2018 r.) 59,5% GUS

4. Odsetek osób dorosłych w wieku 25-64 lata uczestniczących 
w kształceniu lub szkoleniu

4,6%
(2018 r.)

5,7%
(2018%) średnia krajowa GUS

Cel operacyjny 1.3. Wsparcie rozwoju MŚP i sektora rolnego

5. Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności 1 004
(2018 r.)

1 136
(2018 r.) 1165 GUS

6. Podmioty z udziałem kapitału zagranicznego na 10 tys. ludności 3,7
(2017 r.)

6,0
(2017 r.) 4,5 GUS

7. Globalna produkcja rolnicza na 1 ha użytków rolnych wg nowej 
definicji [zł]

8 147 zł
(2017 r.)

7 231 zł
(2017 r.) 10 000 zł GUS

Cel operacyjny 1.4. Wzmacnianie gospodarczych przewag w sektorze wytwórczym i usługowym

8. Patenty udzielone przez UPRP na 1 mln mieszkańców 75,3
(2018 r.)

75,7
(2018 r.) 90,0 GUS

9. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca, Polska = 100% (ceny bieżące, 
ESA 2010) 

93,3%
(2016 r.)

100%
(2016 r.) 95% GUS

2. SFERA SPOŁECZNA – CEL STRATEGICZNY: OBYWATELSKIE SPOŁECZEŃSTWO RÓWNYCH SZANS
Cel operacyjny 2.1 Rozwój kapitału społecznego

10. Liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych na 10 tys. 
mieszkańców

33,9
(2018 r.)

36,8
(2018 r.) Średnia krajowa Obliczenia własne na 

podstawie GUS

11. Liczba uczestników imprez organizowanych przez domy kultury, 
ośrodki kultury, kluby, świetlice na 1 000 mieszkańców

621
(2018 r.)

925
(2018 r.) Średnia krajowa GUS

Cel operacyjny 2.2 Poprawa stanu zdrowia mieszkańców

12. Przeciętne trwanie życia mężczyzn/kobiet 71,9/80,8
(2017 r.)

73,9/81,8
(2017 r.) Średnia krajowa GUS

13. Liczba łóżek w hospicjach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i 
opiekuńczo-leczniczych na 100 tys. osób 

76,5
(2017 r.)

90,9
(2017 r.) Średnia krajowa GUS

Cel operacyjny 2.3 Ograniczenie skali ubóstwa i wykluczenia społecznego

14.
Liczba osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu 
(niesamodzielnych) objętych usługami opiekuńczymi na 1000 osób 
w wieku 65 lat i więcej

14,8
(2018 r.) b.d. 20,0 Obliczenia własne na 

podstawie RCPS i GUS

15. Osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej na 10 tys. 
mieszkańców

341,5
(2018 r.)

339,7
(2018 r.) 250 GUS

16. Odsetek mieszkań wyposażonych w podstawowe media (łazienkę) 
(miasto), (wieś)

90,3% – miasto
74,7% – wieś

(2017 r.)

95,6% – miasto
82,8% – wieś

(2017 r.)

99% – miasto
95% – wieś GUS



3. SFERA PRZESTRZENNA – CEL STRATEGICZNY: ATRAKCYJNA I DOSTĘPNA PRZESTRZEŃ
Cel operacyjny 3.1 Adaptacja do zmian klimatu i poprawa jakości zasobów środowiska

17. Udział powierzchni terenów zieleni w miastach w powierzchni ogółem 
[%]

3,65
(2018 r.)

3,78%
(2018 r.)

więcej niż w roku 
bazowym GUS

18. Wielkość emisji powierzchniowej [t/rok] 266 389,9
(2017 r.) b.d. nie więcej niż w 

roku bazowym WIOŚ

19. Korzystający z sieci kanalizacyjnej w % ogółu ludności na wsi 25,6
(2018 r.)

41,3
(2018 r.) śr. krajowa GUS

20. Lesistość [%] 21,5
(2018 r.)

29,6
(2018 r.)

więcej niż w roku 
bazowym GUS

21. Powierzchnia nawadniana [ha] 262
(2017 r.)

691 196
(2017 r.)

więcej niż w roku 
bazowym GUS

Cel operacyjny 3.2 Ochrona i kształtowanie krajobrazu

22.
Liczba obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych 
województwa łódzkiego (wraz z informacją o liczbie wpisów i skreśleń) 
[szt.]

2 551
(2018 r.) b.d. więcej niż w roku 

bazowym

badanie własne na 
podstawie danych NID 

i ŁWKZ

23. Udział systemu obszarów prawnie chronionych (SOCh) w powierzchni 
województwa ogółem [%]

16,2
(2018 r.) b.d. więcej niż w roku 

bazowym badanie własne BPPWŁ

Cel operacyjny 3.3 Zwiększenie dostępności transportowej

24. Gęstość sieci autostrad i dróg ekspresowych w województwie 
[km/1000 km2] 

24,7
(2018 r.)

11,9
(2018 r.) 33,4 GUS

25. Długość linii kolejowych dostosowanych do prędkości 100 km/h i 
więcej [km]

672
(2018 r.) b.d. 1 110 badanie własne na 

podstawie PKP PLK S.A.

26. Udział taboru komunikacji miejskiej przystosowany do przewozu osób 
niepełnosprawnych w taborze ogółem [%] 

51,2
(2018 r.)

77,8
(2018 r.) śr. krajowa obliczenia własne na 

podstawie GUS

27. Wielkość ładunków obsłużonych w terminalach intermodalnych (TEU) 515 374
(2018 r.) b.d. nie mniej niż w 

roku bazowym

badanie własne na 
podstawie danych 

operatorów terminali
Cel operacyjny 3.4 Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego

28. Produkcja energii elektrycznej (TWh) 38,64
(2018 r.)

170,04
(2018 r.)

nie mniej niż w 
roku bazowym GUS

29. Korzystający z sieci gazowej w % ogółu ludności 39,4
(2017 r.)

52,1
(2017 r.) Średnia krajowa GUS

30. Udział produkcji energii elektrycznej z OZE w produkcji energii 
elektrycznej ogółem [%]

3,8
(2018 r.)

14,1
(2018 r.) Średnia krajowa GUS

Cel operacyjny 3.5 Racjonalizacja gospodarki odpadami

31. Odpady komunalne zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów 
komunalnych zebranych w ciągu roku [%]

30,6
(2018 r.)

28,9
(2018 r.) 65% GUS

Cel operacyjny 3.6 Zwiększenie dostępności do usług teleinformatycznych

32. Udział gospodarstw domowych wyposażonych w urządzenie 
z dostępem do Internetu w liczbie gospodarstw domowych ogółem [%]

76,4
(2018 r.)

75,6
(2018 r.) 100 GUS

CEL HORYZONTALNY: EFEKTYWNIE I ODPOWIEDZIALNIE ZARZĄDZANY REGION

33. Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem [%]

32,8
(2018 r.)

30,8
(2018 r.) 50 GUS

Lp. Nazwa wskaźnika

Wartość w roku 
bazowym dla 
województwa 

łódzkiego

Wartość w roku 
bazowym dla 

Polski/ śr. krajowa

Wartość 
docelowa dla 
województwa 

w 2030 r.

Źródła danych
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PROGNOZA DO SRWŁ 2030 ► CEL I ZAKRES

 Głównym celem „Prognozy oddziaływania na środowisko” jest określenie wystąpienia 

możliwych skutków w środowisku, które mogą powstać w wyniku realizacji potencjalnych 

działań i przedsięwzięć, dla których ramy wyznaczają cele i kierunki działań zawarte w Strategii.

 Prognoza została opracowana w oparciu o wytyczne zawarte w art. 51 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 2018 r., poz. 2081; ze zm.).

Zgodnie z art. 53 wskazanej ustawy, przy sporządzaniu Prognozy do ocenianego dokumentu 

uwzględniono postanowienia dotyczące zakresu i stopnia szczegółowości informacji 

wymaganych przez:

 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

(Pismo z dnia 28 września 2018 r. znak: WOOŚ.411.319.2018.MGw),

 Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

(Pismo z dnia 1 października 2018 r. znak: ŁPWIS.NSOZNS.9022.1.512.2018.JOK).



PROGNOZA DO SRWŁ 2030 ► ANALIZY I OCENY

 ANALIZĘ I OCENĘ PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ STRATEGII NA ŚRODOWISKO ORAZ 

OBSZARY NATURA 2000, w tym: analizę i ocenę oddziaływania celów i kierunków działań Strategii na 

komponenty środowiska – jej realizacja w większości pozostaje bez wpływu na komponenty środowiska (cel 

strategiczny: Nowoczesna i konkurencyjna gospodarka, Obywatelskie społeczeństwo równych szans oraz cel 

horyzontalny: Efektywnie i odpowiedzialnie zarządzany region. Natomiast cel strategiczny: Atrakcyjna 

i dostępna przestrzeń, większość oddziaływań ma charakter pozytywny - 30%, minimalnie negatywny - 23%).

„Prognoza oddziaływania na środowisko” zawiera m.in: 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1. SFERA GOSPODARCZA

2. SFERA SPOŁECZNA

3. SFERA PRZESTRZENNA

4. CEL HORYZONTALNY

Pozytywny Negatywny
Minimalny negatywny Zmienny
Brak wpływu

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Powierzchnia ziemi

Gleby

Zasoby naturalne

Wody powierzchniowe

Wody podziemne

Klimat

Powietrze

Roślinność

Zwierzęta

Różnorodność biologiczna

Ciągłość układów przyrodniczych

Obszary chronione w tym Natura 2000

Zabytki

Krajobraz

Dobra materialne

Ludzie

pozytywny negatywny minimalny negatywny zmienny brak wpływu

RODZAJ WPŁYWU KIERUNKÓW DZIAŁAŃ STRATEGII NA WYBRANE KOMPONENTYRODZAJ WPŁYWU KIERUNKÓW DZIAŁAŃ STRATEGII NA WYBRANE 
KOMPONENTY ŚRODOWISKA 

W RAMACH SFER I CELU HORYZONTALNEGO



PROGNOZA DO SRWŁ 2030 ► ANALIZY I OCENY

ANALIZA I OCENA ODDZIAŁYWANIA ZAPISÓW STRATEGII
NA CELE, PRZEDMIOT OCHRONY, INTEGRALNOŚĆ I SPÓJNOŚĆ OBSZARÓW 

NATURA 2000

OCENA REALIZACJI ZAPISÓW STRATEGII NA WIELKOPOWIERZCHNIOWE 
FORMY OCHRONY PRZYRODY (PARKI KRAJOBRAZOWE,

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU, ZESPOŁY PRZYRODNICZO-
KRAJOBRAZOWE) POSIADAJĄCE AKTUALNE PODSTAWY PRAWNE

negatywne oddziaływania -1% wszystkich 
oddziaływań,
minimalnie negatywny wpływ - 23%
zdiagnozowanych oddziaływań



PROGNOZA DO SRWŁ 2030 ► ANALIZY I OCENY

 PRZEWIDYWANE ODDZIAŁYWANIA SKUMULOWANE I ICH WPŁYW NA ŚRODOWISKO WYNIKAJĄCE          

Z USTALEŃ STRATEGII - we wszystkich oddziaływaniach skumulowanych przeważają wpływy korzystne. 

Występowanie negatywnych oddziaływań skumulowanych na komponenty stwierdzono w przypadku 

14 komponentów (spośród 16, oprócz dobra materialne oraz ludzie), a pozytywne oddziaływania 

skumulowane odnotowano dla wszystkich komponentów środowiska.

 ANALIZA ODPORNOŚCI USTALEŃ STRATEGII NA ZMIANĘ KLIMATU.
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