
Wyszków, dn. 01.09.2022r. 

 

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji  

Strategii Rozwoju Gminy Wyszków na lata 2022-2030 

 

 

Wprowadzenie 

Niniejszy dokument stanowi sprawozdanie z przebiegu dotychczasowych prac oraz wyników 

przeprowadzonych konsultacji społecznych, dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Wyszków 

na lata 2022 – 2030. 

Na podstawie Uchwały Nr XL/458/21 poddano konsultacjom społecznym projekt dokumentu                

pn.: „Strategia Rozwoju Gminy Wyszków na lata 2022- 2030.” 

Prowadzone i ogłoszone na stronie Gminy konsultacje skierowane były do wszystkich 

zainteresowanych, ze szczególnym wskazaniem na mieszkańców Gminy Wyszków. Ponadto projekt 

strategii przekazany został do konsultacji niżej wymienionym instytucjom: 

- Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, 

- Gminy z terenu powiatu wyszkowskiego (Somianka, Zabrodzie, Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik), 

- Zarząd Województwa Mazowieckiego 

Konsultacje społeczne projektu dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Gminy Wyszków na lata               

2022 – 2030” prowadzone były w terminie od 01.06.2022- 05.07.2022 r. 

Konsultacje przeprowadzone były w formie składania opinii i uwag w formie pisemnej oraz za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej. Uwagi i opinie do projektu Strategii można było składać: pisemnie 

za pomocą formularza opublikowanego na stronie internetowej gminy www.wyszkow.pl w zakładce 

Dialog z mieszkańcami wraz z projektem strategii, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 

pozyskiwaniefunduszy@wyszkow.pl, osobiście w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie, Alej Róż 2, 07-200 

Wyszków oraz podczas otwartego spotkania z mieszkańcami. 

 

Podstawa prawna 

Podstawę prawną definiującą tryb i harmonogram konsultacji projektu dokumentu, stanowi ustawa     

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

w szczególności art. 6 i wskazane poniżej:  

- ust 3. Projekt strategii rozwoju ponadlokalnego oraz strategii rozwoju gminy podlega konsultacjom     

w szczególności z: sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi                                

i gospodarczymi, mieszkańcami gmin – w przypadku strategii rozwoju ponadlokalnego albo                 

gminy – w przypadku strategii rozwoju gminy, oraz z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu 

gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,  

- ust. 4. Podmiot opracowujący projekt koncepcji rozwoju kraju, projekt strategii rozwoju oraz projekt 

polityki publicznej ogłasza na swojej stronie internetowej oraz może ogłaszać w prasie odpowiednio    

o zasięgu krajowym, regionalnym lub lokalnym, informację o konsultacjach, terminie i sposobie 

http://www.wyszkow.pl/
mailto:pozyskiwaniefunduszy@wyszkow.pl


przekazywania uwag do projektu oraz terminie i miejscu spotkań konsultacyjnych. Ogłoszenie w prasie 

zawiera dodatkowo informację o adresie strony internetowej, na której zamieszczono projekt.  

- ust. 5. Opinię o projekcie przekazuje się podmiotowi opracowującemu projekt w sposób określony       

w ogłoszeniu, w terminie określonym przez ten podmiot, nie krótszym niż 35 dni od dnia ogłoszenia na 

stronie internetowej informacji, o której mowa w ust. 4. Nieprzekazanie opinii w terminie oznacza 

rezygnację z jej przedstawienia.  

- ust. 6. W terminie 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 5, podmiot opracowujący projekt 

przygotowuje sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierające w szczególności 

ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem, i zamieszcza je na swojej stronie 

internetowej. Projekt strategii, zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) przedkłada się również zarządowi województwa, na podstawie: Art. 10f. 

ust. 2. Projekt strategii rozwoju gminy opracowuje wójt oraz przedkłada go zarządowi województwa  

w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie 

kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju 

województwa. Art. 10f ust. 3. Zarząd województwa wydaje opinię, o której mowa w ust. 2, w terminie 

30 dni od dnia otrzymania projektu strategii rozwoju gminy. W przypadku braku opinii we wskazanym 

terminie uznaje się, że strategia rozwoju gminy jest spójna ze strategią rozwoju województwa. 

 

Przebieg Konsultacji 

1. Zgodnie z przywołanym powyżej art. 6. ust. 3 i art. 10f ust. 2. ustawy o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2022r. poz. 559),  projekt Strategii Rozwoju Gminy Wyszków na lata 2022-2030 w dniu 
31.05.2022 r. przekazano do zaopiniowania 8 podmiotom.  
Poniżej przedstawiona została lista podmiotów, którym przekazano projekt dokumentu: 

 Zarząd Województwa Mazowieckiego, 
 Gminy sąsiadujące z Gminą Wyszków, tj. Zabrodzie, Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, 

Somianka, 
 Starostwo Powiatowe w Wyszkowie, 
 Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie w Warszawie. 
 

2. W kontekście art. 6 ust. 4., na stronie internetowej Poznaj Strategię Rozwoju naszej gminy do 
2030 roku! - Miasto Wyszków (wyszkow.pl), na portalach społecznościowych oraz w lokalnej 
prasie Gmina Wyszków udostępniła informacja o prowadzeniu konsultacji społecznych. Jako 
termin prowadzenia konsultacji wskazano: 01.06.2022r. – 05.07.2022r.  

3. Otwarte spotkanie konsultacyjne projektu Strategii odbyło się w dniu 02.06.2022r. o godz. 
17:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego. Zaproszenie do udziału w spotkaniu skierowane było do 
wszystkich mieszkańców gminy Wyszków, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych. 
Ogłoszenie o spotkaniu ukazało się w prasie lokalnej, na stronie internetowej Gminy Wyszków, 
oraz FB Gminy Wyszków. W spotkaniu udział wzięły jedynie przedstawiciele mediów lokalnych 
– UWAG NIE WNIESIONO. 

4. Na potrzeby konsultacji opracowano prezentację, mającą na celu ułatwienie zapoznania się z 
treściami zawartymi w projekcie dokumentu. Prezentacja dostępna była na stronie 
internetowej wraz z dokumentami dot. Konsultacji. 

5. Jednocześnie konsultacje przeprowadzone były w formie składania opinii i uwag za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej i w formie papierowej. W trakcie trwania konsultacji 
wpłynęło dwie uwagi. Uwagi i opinie, które spłynęły podczas konsultacji wraz z odniesieniem 
przedstawiono poniższej.  
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Zgłoszone uwagi 

1. Podmiot zgłaszający uwagę : Zarząd Województwa Mazowieckiego w Warszawie: 

 W rozdziale Cel Strategiczny: DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO NATURALNE I ZRÓWNOWAŻONE 

GOSPODAROWANIE JEGO ZASOBAMI Strategii (str. 13), należy wskazać znajdujące się na 

terenie gminy obszary zagrożenia powodziowego. 

 W przesłanym do zaopiniowania projekcie Strategii w rozdziale: OBSZARY STRATEGICZNEJ 

INTERWENCJI OKREŚLINE W SRWM 2030+(STR. 27) wskazano działania skupiające się na 

rozwoju infrastruktury drogowej „zwłaszcza poprzez budowę obwodnic miast na rzecz 

zwiększenia przepustowości dróg i oddzielenia ruchu tranzytowego i lokalnego”.                               

W przedmiotowym rozdziale należy wskazać działania właściwe dla Ostrołęckiego obszaru 

strategicznej interwencji, zapisane w rozdziale 7.2.2. SRWM – tj. m.in. działania na rzecz 

poprawy skomunikowania podregionu z resztą województwa, zwłaszcza poprzez rozwój 

sieci kolejowej oraz powiązanej z nią komunikacji autobusowej. 

Uwagi zgłoszone w terminie – UWAGA UWZGLĘDNIONA 

Po uwzględnieniu uwag przekazanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego projekt 

dokumentu uzyskał pozytywną opinię. 

2. Podmiot zgłaszający : Gmina Somianka: 

 W dokumencie DIAGNOZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA GMINY WYSZKÓW do strategii 

Gminy Wyszków na lata 2022-2030 w części 7.2 str. 68, w nazwie Gminy Somianka pojawił 

się błąd: „Słomianka”. Prawidłowa nazwa Gminy brzmi Somianka 

Uwaga zgłoszona w terminie – UWAGA UWZGLĘDNIONA 
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