
UCHWAŁA NR XL/355/22 
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA 

z dnia 23 czerwca 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta 
Rawa Mazowiecka 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania 

projektu strategii 

Na podstawie art. 10e, art. 10f ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005 i poz. 1079) oraz art. 6 ust. 3 ustawy 

z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2021 r., poz. 1057) Rada 

Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje: 

§ 1. Szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Rawa 

Mazowiecka 2030, w tym tryb prowadzenia konsultacji, stanowiący załącznik do uchwały Nr 

XXXII/278/21 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 30 września 2021 roku w sprawie przystąpienia 

do opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka 2030 oraz określenia 

szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, otrzymuje brzmienie 

określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Miasta Rawa Mazowiecka 

 
 

Grażyna Dębska 
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Załącznik do uchwały Nr XL/355/22 

Rady Miasta Rawa Mazowiecka 

z dnia 23 czerwca 2022 r. 

Szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka 2030, 
w tym tryb prowadzenia konsultacji 

I.  

Strategia Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka 2030, z możliwością jej aktualizacji lub zmiany w przypadku 

zaistnienia okoliczności wpływających na jej realizację w poszczególnych sferach tj. społecznej, gospodarczej 

i przestrzennej miasta oraz dostosowania jej do zapisów strategii rozwoju województwa, będzie dokumentem 

planistycznym sporządzonym zgodnie z niżej wymienionymi przepisami, tj.: 

- ustawą o samorządzie gminnym, 

- ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, 

- ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. 

Tabela określająca tryb i harmonogram prac 

Tryb i zakres prac nad projektem strategii Termin realizacji 
Opracowanie wniosków z diagnozy sytuacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej miasta, 
przygotowanej na potrzeby strategii. 

IV kwartał 2021 

Wypracowanie założeń programowych strategii w 
wymiarze społecznym, gospodarczym i 
przestrzennym. 

IV kwartał 2021 - I kwartał 2022 

Wypracowanie założeń do modelu struktury  
funkcjonalno-przestrzennej miasta oraz 
przygotowanie propozycji ustaleń i rekomendacji 
w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki 
przestrzennej w mieście.  

I kwartał 2022 

Wypracowanie założeń wdrożeniowych strategii 
oraz ram i źródeł finansowania. 

I kwartał 2022 

Opracowanie projektu strategii, zgodnego z 
obowiązującymi przepisami, w tym z ustawą o 
samorządzie gminnym i ustawą o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju oraz   spójnego z 
dokumentami nadrzędnymi. 

I kwartał 2022 

Ogłoszenie konsultacji projektu strategii zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, w tym z ustawą o 
samorządzie gminnym i ustawą o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju oraz regulaminem 

I - II kwartał 2022 
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konsultacji społecznych  przyjętym uchwałą nr 
IX/59/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 1 
września 2015 r. 
Przeprowadzenie konsultacji zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami i  
trybem wynikającym z regulaminu konsultacji 
przyjętym uchwałą nr IX/59/15 Rady Miasta Rawa 
Mazowiecka z dnia 1 września 2015 r. 

I - II kwartał 2022 

Przygotowanie sprawozdania z przebiegu i 
wyników konsultacji oraz jego publikacja na 
stronie miasta i Biuletynie Informacji Publicznej. 

II kwartał 2022 

Przeprowadzenie uprzedniej ewaluacji trafności, 
przewidywanej skuteczności i efektywności 
realizacji strategii.  

II - III kwartał 2022 

Przekazanie projektu strategii do zarządu 
województwa w celu wydania opinii. 

II - III kwartał 2022 

Zaopiniowanie projektu strategii przez zarząd 
województwa. 

III kwartał 2022 

Przygotowanie projektu strategii po 
uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających 
z przeprowadzonych konsultacji, opiniowania i 
przeprowadzonej uprzedniej ewaluacji. 

III kwartał 2022 

Przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie 
opinii w trybie przepisów 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 (t.j. Dz. U. 
z 2020 poz. 283 z późn. zm.) do regionalnego 
dyrektora ochrony środowiska oraz państwowego 
wojewódzkiego inspektora sanitarnego (a w 
przypadku obszarów morskich również do 
właściwego dyrektora urzędu morskiego) w 
sprawie konieczności lub braku konieczności 
sporządzenia prognozy oddziaływania na 
środowisko. 

III kwartał 2022 

W przypadku uzyskania udokumentowanej zgody 
na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko projektu 
strategii, odstępuje się od czynności wynikających 
z ustawy i nie sporządza się prognozy 
oddziaływania na środowisko. 

IV kwartał 2022 

W przypadku uzgodnienia konieczności 
przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko oraz jej zakresu, 
sporządza się prognozę oddziaływania na 
środowisko projektu strategii, zawierającą 
informacje, o których mowa w art. 51 ust. 2 

IV kwartał 2022 - II kwartał 2023 
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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. 
Przyjęcie strategii przez Radę Miasta w drodze 
uchwały. 

IV kwartał 2022 * lub II kwartał 2023** 

˟ w sytuacji gdy nie będzie wymagane przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko 

˟˟ w sytuacji gdy będzie wymagane przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko 

Harmonogram prac nad projektem strategii dodatkowo może ulec zmianie z uwagi na ewentualną 

konieczność wydłużenia  czasu na przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko projektu strategii oraz inne nieprzewidywalne okoliczności. 

II 

Tryb konsultacji projektu Strategii Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka 2030 

Konsultacje projektu Strategii Miasta Rawa Mazowiecka 2030 będą przeprowadzone zgodnie z art. 6 ustawy 

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 ze zm.) oraz w oparciu o Uchwałę nr 

IX/59/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 1 września 2015 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu 

Konsultacji Społecznych. 

1. Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji i zasadach zgłaszania uwag i wniosków będzie zamieszczone na 

stronie internetowej Miasta, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej. 

2. Projekt Strategii Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka 2030 oraz formularz zgłaszania uwag i wniosków 

będą zamieszczone na stronie internetowej Miasta. 

3. Projekt Strategii Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka 2030 oraz formularz zgłaszania uwag i wniosków 

będzie również udostępniony do publicznego wglądu w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka w godzinach pracy 

urzędu. 

4. Konsultacje z podmiotami wymienionymi w art. 6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju będą 

odbywać się w formie m.in. spotkań konsultacyjnych lub warsztatów, w tym z wykorzystaniem środków 

porozumiewania się na odległość, zbierania opinii i uwag lub propozycji na piśmie, w tym drogą elektroniczną. 

5. Konsultacje z mieszkańcami będą prowadzone w formie m.in. otwartych spotkań konsultacyjnych lub 

warsztatów, w tym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, zbierania opinii i uwag lub 

propozycji na piśmie, w tym drogą elektroniczną. 
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6. Raport z konsutlacji, zawierający informacje o przebiegu oraz ich wyniku, zostanie opublikowany na 

stronie internetowej miasta i w Biuletynie Informacji Publicznej, a także zostanie niezwłocznie przekazany 

Radzie Miasta Rawa Mazowiecka. 
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