
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 612/21 

Zarządu Województwa Łódzkiego 

z dnia 29 czerwca 2021 r. 

 

 

Informacja o udziale społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym sporządzenia 
projektu Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 oraz o tym, w jakim 

zakresie zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski 

(art. 42 pkt 2 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) 

 

Obwieszczenie Zarządu Województwa Łódzkiego o przystąpieniu do 

opracowywania Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 oraz wszczęciu 

postępowania w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko skutków realizacji  przedmiotowego dokumentu ukazało się w dniu 28 

września 2018 r. w Dzienniku Łódzkim oraz na stronie www.bip.lodzkie.pl w sekcji 

Komunikaty. W terminie 21 dni od publikacji obwieszczenia nie wpłynęły żadne 

uwagi i wnioski. 

W dniach od 26 września do 15 października 2018 r. odbył się cykl warsztatów 

rozwojowych w regionie. Przeprowadzono serię 22 spotkań na poziomie powiatów 

(21 powiatów oraz Miasto Łódź), w których udział wzięli przedstawiciele danego 

powiatu oraz należących do niego gmin. Ich celem było przede wszystkim 

pogłębienie współpracy z gminami oraz rozpoznanie sytuacji w regionie - 

pozyskane informacje zostały wzięte pod uwagę wraz z innymi źródłami danych 

przy kształtowaniu obszarów analizy i kierunków rozwoju regionu w pracach nad 

Strategią Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030. 

W dniu 29 listopada 2019 r. w prasie o zasięgu regionalnym (Dziennik Łódzki) 

oraz na stronie www.bip.lodzkie.pl w sekcji Ogłoszenia/Konsultacje społeczne 

ukazało się ogłoszenie Zarządu Województwa Łódzkiego informujące o 

rozpoczęciu procesu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju 



Województwa Łódzkiego 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

Uwagi i wnioski w procesie konsultacji można było zgłaszać w terminie od 29 

listopada 2019 r. do 8 stycznia 2020 r. 

 

Na stronie www.strategia.lodzkie.pl, został udostępniony projekt Strategii 

Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030, Prognoza oddziaływania na środowisko do 

Strategii 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 oraz wyłożony do wglądu w Departamencie Polityki 

Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, ul. Tuwima 22/26, 

pok. 612. 

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 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: łaskiego, pajęczańskiego, poddębickiego, sieradzkiego, 

wieluńskiego, wieruszowskiego i zduńskowolskiego. 

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. 

W dniu 7 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął Sprawozdanie 

z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju 

Województwa Łódzkiego 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 

zawierające szczegółowe odniesienie do wszystkich zgłoszonych uwag.  

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. 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). 

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. 

Szczegółowe odniesienie do wszystkich zgłoszonych uwag znajduje się w 

Sprawozdaniu z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii 

Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko, które zostało zamieszczone na stronie www.bip.lodzkie.pl w sekcji 

Ogłoszenia/Konsultacje społeczne. 

W dniu 28 lutego 2020 r. odbyło się posiedzenie Regionalnego Forum 

Terytorialnego, na którym zaprezentowane zostały wnioski z przeprowadzonych 

konsultacji społecznych oraz wyniki ewaluacji ex-ante projektu Strategii Rozwoju 

Województwa Łódzkiego 2030. 

Po zakończeniu procesu konsultacji społecznych kontynuowana była dyskusja na 

temat konieczności uwzględnienia wymiaru regionalnego w Obszarach 

Strategicznej Interwencji. Po blisko roku prac z ekspertem oraz jednostkami 

samorządu terytorialnego zainteresowanymi włączeniem do Obszarów 

Strategicznej Interwencji zaproponowane zostały Miejskie Obszary Funkcjonalne:  

• MOF Sieradz – Zduńska Wola – Łask 

• MOF Tomaszów Mazowiecki – Opoczno 

• Łódzki Obszar Metropolitalny. 

W dniach 4-5 listopada 2020 r. oraz 16 i 24 lutego 2021 r. odbyły się spotkania 

konsultacyjne w sprawie delimitacji Miejskich Obszarów Funkcjonalnych w Strategii 



Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030. Wzięły w nich udział gminy wchodzące w 

skład zaproponowanych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych. 

Ponadto Strategia została uzupełniona również o zagadnienia związane z 

powstającym Terytorialnym Planem Sprawiedliwej Transformacji Województwa 

Łódzkiego oraz wpływem pandemii COVID-19 na gospodarkę województwa. 

 W związku z powyższym podjęto decyzję o ponownym przeprowadzeniu 

procesu konsultacji projektu Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030. 

W dniu 5 marca 2021 r. w Dzienniku Łódzkim ukazało się ogłoszenie Zarządu 

Województwa Łódzkiego informujące o rozpoczęciu procesu konsultacji 

społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 wraz z 

prognozą oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski w procesie konsultacji 

można było zgłaszać w terminie od 5 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r. 

Na stronie www.strategia.lodzkie.pl został udostępniony projekt Strategii 

Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030, Prognoza oddziaływania na środowisko do 

Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 oraz formularz zgłaszania uwag 

do dokumentów. Ponadto projekt Strategii wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko udostępniony został na stronie www.bip.lodzkie.pl w sekcji 

Ogłoszenia/Konsultacje społeczne. 

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 4 spotkania online 

z przedstawicielami różnych środowisk, w tym m. in. z jednostkami samorządu 

terytorialnego, partnerami społecznymi i gospodarczymi: 

• 15 marca 2021 r. z przedstawicielami JST z powiatów: bełchatowskiego, 

radomszczańskiego, pajęczańskiego, piotrkowskiego, wieluńskiego i m. 

Piotrków Trybunalski, 

• 15 marca 2021 r. z przedstawicielami JST z powiatów: opoczyńskiego, 

tomaszowskiego, sieradzkiego, zduńskowolskiego, łaskiego, wieruszowskiego, 

• 19 marca 2021 r. z przedstawicielami: szkolnictwa wyższego, edukacji, instytucji 

kultury, instytucji ochrony zdrowia, instytucji ochrony środowiska, 



przedsiębiorców,  Instytucji Otoczenia Biznesu, NGO, instytucji rolniczych, 

sektora transportu i logistyki, 

• 19 marca 2021 r. z przedstawicielami JST z powiatów: łódzkiego wschodniego, 

zgierskiego, brzezińskiego, pabianickiego, łowickiego, rawskiego, 

skierniewickiego, kutnowskiego, łęczyckiego, poddębickiego, m. Skierniewice, 

m. Łódź.  

Ponadto, założenia projektu Strategii zaprezentowane zostały również: 

• 18 marca 2021 r. na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 

(opinia pozytywna – Uchwała nr 1/2021 Strony Pracowników i Strony 

Pracodawców Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa 

Łódzkiego z dnia 29 kwietnia 2021 r.), 

• 22 marca 2021 r. na posiedzeniu Regionalnego Forum Terytorialnego 

Województwa Łódzkiego, 

• 1 kwietnia 2021 r. na posiedzeniu Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego (opinia pozytywna - Uchwała nr 5/21 ŁWRDPP z dnia 1 

kwietnia 2021 r.), 

• 22 kwietnia 2021 r. na posiedzeniu Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju 

Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska – Komisji Wspólnej Rządu i 

Samorządu (opinia pozytywna). 

Projekt Strategii rozwoju województwa łódzkiego wraz z  Prognozą 

oddziaływania na środowisko uzyskał:   

• uzgodnienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (RZGW 

Poznań – decyzja z dnia 23 kwietnia 2021 r. i RZGW Warszawa – decyzja z 

dnia 22 kwietnia 2021 r.), 

• pozytywne opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi (opinia 

pozytywna z dnia 25 marca 2021 r.) i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego w Łodzi (opinia pozytywna z dnia 25 marca 2021 r.). 

W dniu 28 kwietnia 2021 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął 

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii 

Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 wraz z prognozą oddziaływania na 



środowisko, zawierające szczegółowe odniesienie do wszystkich zgłoszonych 

uwag.  

Ogółem w trakcie trwających konsultacji społecznych do projektu Strategii wraz 

z prognozą oddziaływania na środowisko zgłoszono w terminie 468 uwag i 

wniosków od 94 wnioskodawców. 

Uwagi zgłaszane były do wszystkich części projektu Strategii oraz do prognozy 

oddziaływania na środowisko. Do projektu Strategii zgłoszono 460 uwag, do 

prognozy oddziaływania na środowisko – 8. 

Spośród wszystkich uwag zgłoszonych w terminie konsultacji społecznych do 

projektu Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030: 

• 167 uwag zostało uwzględnionych; 

• 75 uwag uwzględniono częściowo; 

• 100 uwag oceniono jako odzwierciedlone w zapisach Strategii; 

• 118 uwag zostało nieuwzględnionych. 

Szczegółowe odniesienie do wszystkich zgłoszonych uwag znajduje się w 

Sprawozdaniu z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii 

Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko, które zostało zamieszczone na stronie www.bip.lodzkie.pl w sekcji 

Ogłoszenia/Konsultacje społeczne. 

 


