
UCHWAŁA NR XXXIV/329/21 
RADY MIASTA KUTNO 

z dnia 23 lutego 2021 r. 

w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu 
Strategii Rozwoju Miasta Kutna 2030, w tym trybu konsultacji, o których mowa 

w art. 6 ust. 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

Na podstawie art. 10e ust. 1 i art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), w związku z art. 3 pkt 3 i art. 9 pkt 5 ustawy z dnia 
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020; z 2020 r. 
poz. 1378 i 2327) oraz w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 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), Rada Miasta Kutno uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Określić szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta 
Kutna 2030, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, przedstawiony w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kutno. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   
Przewodniczący Rady 

 
 

Mariusz Sikora 
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Załącznik do uchwały Nr XXXIV/329/21 
Rady Miasta Kutno 
z dnia 23 lutego 2021 r. 

Szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju 
Miasta Kutna 2030 

1. Za komórkę Urzędu Miasta Kutno odpowiedzialną za koordynowanie prac nad Strategią Rozwoju 
Miasta Kutna 2030 wskazuje się Wydział Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta. Bezpośrednie prace nad 
dokumentem prowadził będzie międzywydziałowy zespół zadaniowy złożony 
z pracowników Urzędu Miasta Kutno. Zespół zadaniowy ds. opracowywania projektu Strategii Rozwoju 
Miasta Kutna 2030 zostanie powołany zarządzeniem Prezydenta Miasta. 

2. Okres na jaki opracowywana będzie Strategia Rozwoju Miasta Kutna 2030 to lata 2021-2030. 
3. Proces opracowania strategii może odbywać się z wykorzystaniem metod konsultacyjnych, 

podczas których wypracowane zostaną cele strategiczne, kierunki działań podejmowanych dla ich 
osiągnięcia, oraz oczekiwane rezultaty planowanych działań. Na potrzeby opracowania Strategii 
można korzystać z badań, usług doradczych i eksperckich zlecanych podmiotom zewnętrznym. 

4. Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Kutna 2030 będą prowadzone zgodnie z art. 6 ust. 3-6 
ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2019 r., poz. 1295, 
2020 oraz z 2020 r. poz. 1378 i 2327), a także (jeśli okaże się konieczne przeprowadzenie procedury 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Miasta Kutna 2030) 
z art. 39-43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz.U. z 2021 poz. 247). 

5. Informacje o przebiegu prac nad dokumentem, w tym informacja o konsultacjach, terminie 
i sposobie przekazywania uwag do projektu oraz ewentualnym  terminie i miejscu spotkań 
konsultacyjnych, będą dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Kutno. 

6. Na każdym etapie opracowania Strategii Rozwoju Kutna 2030 dopuszcza się przeprowadzanie 
konsultacji wyłącznie w trybie elektronicznym. 

7. W celu wsparcia procesu konsultacji Prezydent Miasta może powołać Radę Strategii. 
8. Harmonogram prac nad sporządzeniem projektu Strategii Rozwoju Kutna 2030: 

L.p. Zadanie/etap: Termin realizacji: 
1. Przyjęcie trybu i harmonogramu prac nad przygotowaniem projektu 

Strategii Rozwoju Miasta Kutna 2030 
I kwartał 2021 r. 

2. Przygotowanie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej 
i przestrzennej. Wyciągnięcie wniosków dla Strategii Rozwoju Miasta 

Kutna 2030 

Do końca lipca 
2021 r. 

3. Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Miasta Kutna 2030 Do końca 
października 2021 

r. 
4. Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Miasta Kutna 2030 w 

szczególności z: sąsiednimi gminami i ich związkami, członkami Rady 
Strategii, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, 

mieszkańcami gminy oraz z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu 
gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

Do końca lutego 
2022 r. 

5. Uzgodnienie obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko projektu dokumentu Strategii Rozwoju 

Miasta Kutna 2030 z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w 
Łodzi oraz Łódzkim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym 

Do końca marca 
2022 r. 

6. Przedłożenie projektu Strategii Rozwoju Miasta Kutna 2030 Zarządowi 
Województwa Łódzkiego w celu wydania opinii dotyczącej sposobu 
uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i 

Do końca maja 
2022 r. 
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prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w 
strategii rozwoju województwa 

7. Przeprowadzenie ewaluacji ex-ante projektu Strategii Rozwoju Miasta 
Kutna 2030. Ewaluacja trafności, przewidywanej skuteczności i 

efektywności realizacji strategii rozwoju 

Od lutego 2021 do 
maja 2022 r., 

raport w ciągu 14 
dni od uzgodnienia 
projektu strategii z 

zarządem 
województwa. 

8. Uchwalenie Strategii Rozwoju Miasta Kutna 2030 
przez Radę Miasta Kutno 

Niezwłocznie po 
ewaluacji ex ante, 
do końca czerwca 

2022 r. 
Wskazane powyżej terminy realizacji poszczególnych zadań/etapów są orientacyjne, ze względu 

na trudny do przewidzenia rozwój sytuacji w związku z pandemią COVID-19, a także na ewentualną 
konieczność przeprowadzenia procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz 
uzgodnień projektu Strategii Rozwoju Miasta Kutna 2030 z zarządem Województwa Łódzkiego.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 72622E34-1FBE-4184-9476-92E002835F60. Podpisany Strona 2


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Załącznik 1
	Załącznik 1 Ustęp 1
	Załącznik 1 Ustęp 2
	Załącznik 1 Ustęp 3
	Załącznik 1 Ustęp 4
	Załącznik 1 Ustęp 5
	Załącznik 1 Ustęp 6
	Załącznik 1 Ustęp 7
	Załącznik 1 Ustęp 8


