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1. Wprowadzenie
Celem przeprowadzonego procesu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju
Województwa Łódzkiego 2030 (dalej: Strategia) było przedyskutowanie z przedstawicielami
samorządów terytorialnych różnego szczebla, partnerami społecznymi, gospodarczymi,
organizacjami pozarządowymi oraz innymi interesariuszami propozycji dotyczących
kierunków rozwoju województwa łódzkiego w perspektywie do 2030 roku.
Sprawozdanie stanowi podsumowanie przebiegu konsultacji społecznych wraz z analizą
zgłoszonych uwag, opinii, postulatów, które posłużą do uzupełnienia i korekty dokumentu.
Proces konsultacji społecznych projektu Strategii rozpoczął się w dniu 29 listopada 2019 r.
na postawie Uchwały Nr 1556/19 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 listopada 2019 r.
w sprawie przyjęcia projektu Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko celem przedłożenia do konsultacji społecznych i trwał do dnia
8 stycznia 2020 r. Konsultacje zaplanowano w taki sposób, aby zaprezentować założenia
dokumentu jak największej liczbie interesariuszy oraz umożliwić szeroką debatę publiczną
dotyczącą przyszłych kierunków rozwoju województwa łódzkiego.

2. Organizacja i przebieg konsultacji społecznych
2.1. Podstawa prawna
Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone na podstawie następujących aktów
prawnych:
 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 512 ze zm.);
 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1295 ze zm.);
 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.).
2.2. Forma organizacji, harmonogram i przebieg konsultacji społecznych
W dniu 29 listopada 2019 r. w prasie o zasięgu regionalnym1 ukazało się ogłoszenie
Zarządu Województwa Łódzkiego informujące o rozpoczęciu procesu konsultacji
społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko.
Na stronie www.strategia.lodzkie.pl, został udostępniony projekt Strategii Rozwoju
Województwa Łódzkiego 2030, Prognoza oddziaływania na środowisko do Strategii
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Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 oraz formularz zgłaszania uwag do dokumentów.
Ponadto, projekt Strategii wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony
został również na stronach: www.bip.lodzkie.pl oraz www.bppwl.lodzkie.pl.
Uwagi i opinie do projektu Strategii można było przekazywać za pośrednictwem
formularza zgłaszania uwag: drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub zgłaszać ustnie
do protokołu.
W ramach konsultacji społecznych zorganizowano również sześć spotkań
z przedstawicielami różnych środowisk, w tym m. in. z jednostkami samorządu
terytorialnego, partnerami społecznymi i gospodarczymi:











3 grudnia 2019 r. w Łodzi – z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego
powiatów: łódzkiego wschodniego, zgierskiego, brzezińskiego, pabianickiego
oraz m. Łodzi;
5 grudnia 2019 r. w Łodzi - z przedstawicielami szkolnictwa wyższego, edukacji,
instytucji kultury, instytucji ochrony zdrowia, instytucji ochrony środowiska;
10 grudnia 2019 r. w Łodzi – z przedstawicielami przedsiębiorców, instytucji otoczenia
biznesu, organizacji pozarządowych, instytucji z obszaru rolnictwa, transportu
i logistyki;
11 grudnia 2019 r. w Piotrkowie Trybunalskim – z przedstawicielami jednostek
samorządu terytorialnego powiatów: bełchatowskiego, radomszczańskiego,
piotrkowskiego, opoczyńskiego, tomaszowskiego i m. Piotrkowa Trybunalskiego;
13 grudnia 2019 r. w Łowiczu - z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego
powiatów: łowickiego, rawskiego, skierniewickiego, kutnowskiego, łęczyckiego
i m. Skierniewice.
16 grudnia 2019 r. w Sieradzu - z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego
powiatów: sieradzkiego, zduńskowolskiego, łaskiego, wieruszowskiego, pajęczańskiego
i poddębickiego.
Ponadto, założenia projektu Strategii zaprezentowane zostały również:






w dniu 17 grudnia 2019 r. na posiedzeniu Społecznej Rady Seniorów Województwa
Łódzkiego;
w dniu 9 stycznia 2020 r. na posiedzeniu Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego. Łódzka Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego
na mocy Uchwały nr 1/20 ŁWRDPP z dnia 9 stycznia 2020 r. wydała pozytywną opinię
na temat projektu Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko.
w dniu 20 stycznia 2020 r. na posiedzeniu Zespołu do Spraw Infrastruktury, Rozwoju
Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.
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3. Wnioski i najważniejsze zagadnienia poruszane w toku konsultacji
3.1. Statystyczne podsumowanie konsultacji społecznych
Ogółem w trakcie trwających konsultacji społecznych do projektu Strategii
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zgłoszono w terminie 295 uwag i wniosków
od 48 wnioskodawców.
Wśród zgłaszających uwagi najliczniejszą grupę stanowili przedstawiciele jednostek
samorządu terytorialnego szczebla gminnego (21 jednostek, co stanowi 43,7% podmiotów
zgłaszających uwagi). Ponadto uwagi zgłosili także przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji
(13 podmiotów), przedstawiciele urzędów centralnych, środowiska gospodarczego
i naukowego (9 podmiotów), przedstawiciele powiatów (3 jednostki), inne
województwa (2).
Uwagi zgłaszane były do wszystkich części projektu Strategii oraz do prognozy
oddziaływania na środowisko. Do projektu Strategii zgłoszono 283 uwagi, do prognozy
oddziaływania na środowisko – 12.
Wszystkie uwagi zostały przyporządkowane do poszczególnych części projektu
Strategii oraz do prognozy oddziaływania na środowisko. Dodatkowo wydzielono kategorię
uwag o charakterze ogólnym, których nie można było przyporządkować do poszczególnych
rozdziałów dokumentu. Najwięcej uwag zgłoszono do celu strategicznego: Atrakcyjna
i dostępna przestrzeń (84 uwagi).
Rys. 1. Struktura uwag zgłaszanych do poszczególnych części projektu Strategii [%].
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3.2. Najważniejsze zagadnienia poruszane w uwagach
Uwagi zgłoszone pisemnie w czasie konsultacji społecznych miały zróżnicowany
charakter. Najwięcej uwag miało charakter merytoryczny, z wnioskami odnoszącymi się
do wszystkich rozdziałów Strategii. Wiele uwag zgłoszonych przez wnioskujących dotyczyło
podejścia do zagadnienia obszarów strategicznej interwencji w projekcie Strategii, kwestii
związanych z polityką energetyczną, gospodarowaniem odpadami. Wskazywano również
na problemy związane ze zmianami klimatu i jakości środowiska przyrodniczego (w tym
problemu suszy na obszarze województwa łódzkiego) oraz kwestie społeczne, w tym
zmiany demograficzne, politykę społeczną i edukację.
Do projektu Strategii zgłaszano także uwagi o charakterze opinii, komentarzy
lub polemik, jak również kwestie techniczne (odnoszące się do danych statystycznych,
postulaty uzupełnienia źródeł informacji) i edytorskie (poprawa czytelności grafiki,
objaśnienia skrótów).
Podczas spotkań konsultacyjnych w regionie uczestnicy dyskusji wskazywali
na konieczność odniesienia się do takich problemów jak: kwestie innowacyjności,
problematyka małej retencji, wsparcie dla odnawialnych źródeł energii, wskazanie
obszarów strategicznej interwencji, kwestie finansowania działań i środków polityki
spójności UE na lata 2021-2027 dla województwa łódzkiego.
Uwagi do projektu Strategii wpływały również po zakończeniu procesu konsultacji
(po dniu 8 stycznia 2020 r.). Uwagi te również będą stanowić cenny wkład merytoryczny
i intelektualny w dalszych pracach nad ostatecznym kształtem Strategii Rozwoju
Województwa Łódzkiego 2030.
3.3. Poziomy klasyfikacji uwag
W niniejszym Sprawozdaniu szczegółowej analizie poddano uwagi zgłoszone
w terminie konsultacji społecznych tj. w dniach 29 listopada 2019 r. - 8 stycznia 2020 r.
Oceniono je pod kątem znaczenia dla rozwoju regionu łódzkiego oraz adekwatności
proponowanych zapisów do charakteru dokumentu strategicznego na poziomie
regionalnym.
Przy ocenie uwag i wniosków zgłaszanych w trakcie konsultacji rozróżniono sześć
kategorii:




Uwaga uwzględniona – proponowany zapis znajdzie się w projekcie Strategii
w brzmieniu wskazanym przez zgłaszającego lub oddającym sens uwagi
(na odpowiednim do charakteru dokumentu poziomie ogólności);
Uwaga uwzględniona częściowo – gdy ze względu na kilka aspektów poruszanych
w zgłaszanej uwadze część proponowanych zapisów znajdzie się w projekcie Strategii
(na zasadzie jak wyżej), a część nie zostanie uwzględniona;
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Uwaga nieuwzględniona – proponowana zmiana jest zbyt szczegółowa w stosunku
do charakteru dokumentu regionalnego i przyjętej metody jego opracowania, odnosi
się do decyzji podejmowanych na szczeblu krajowym, jest niezasadna merytorycznie;
Uwaga mająca już swoje odzwierciedlenie w zapisach Strategii – proponowana zmiana
wpisuje się w dotychczasowe zapisy Strategii;
Uwaga wymagająca dalszych analiz – decyzje w zakresie zgłoszonych uwag zostaną
podjęte na dalszym etapie prac, po przeprowadzeniu dodatkowych analiz
i przy uwzględnieniu wyników ewaluacji ex-ante Strategii;
Uwaga o charakterze opinii – nie ma charakteru wniosku, nie wnosi propozycji zmian
do Strategii.

Spośród wszystkich uwag zgłoszonych w terminie konsultacji społecznych do projektu
Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030:







108 uwag zostało uwzględnionych;
31 uwag uwzględniono częściowo;
20 uwag oceniono jako wymagające dalszych analiz;
24 uwagi oceniono jako odzwierciedlone w zapisach Strategii;
83 uwagi zostały nieuwzględnione;
17 uwag miało charakter opinii.
Rys. 2. Struktura rozpatrzenia uwag do Strategii wg sposobu rozpatrzenia [%]
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Ponadto w terminie konsultacji społecznych zgłoszono uwagi do Prognozy
Oddziaływania na Środowisko do Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030:




3 uwagi zostały uwzględnione;
5 uwag uwzględniono częściowo;
4 uwagi zostały nieuwzględnione;
Rys. 3. Struktura rozpatrzenia uwag do Prognozy wg sposobu rozpatrzenia [%]

Dalsze prace nad Strategią Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 będą uwzględniały
wnioski wynikające z debaty publicznej, wnioski z ewaluacji ex-ante projektu Strategii,
jak również decyzje i przesądzenia na szczeblu krajowym i europejskim dotyczące polityki
rozwoju po 2021 roku. Dokument uwzględniający powyższe zostanie przedstawiony
Radnym Sejmiku Województwa Łódzkiego do uchwalenia.
Zestawienie wszystkich uwag i opinii zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych
zawiera Tabela nr 1. stanowiąca załącznik do niniejszego sprawozdania.
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