
 

           

 
Uchwała Nr XXXIII/234/2022 

Rady Powiatu Mławskiego 

 z dnia 10 lutego 2022 roku 

 

 

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Mławskiego na lata 2021 – 2027 
 

 
Na podstawie art. 4 ust.1, pkt. 21 i art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920) ze zm.), art. 3 pkt. 3 oraz art. 4 pkt. 1 z 

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

Rada Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje: 

 

 

 § 1 

 

Przyjmuje się Strategię Rozwoju Powiatu Mławskiego na lata 2021 – 2027 w brzmieniu 

określonym w Załączniku do niniejszej uchwały. 

  . 

 

§ 2 

 

Strategię Rozwoju Powiatu Mławskiego na lata 2021 - 2027 publikuje się na stronie 

internetowej pod adresem www.bip.powiatmlawski.pl. 

 

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego. 

 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

        

Przewodniczący Rady Powiatu 

         

               Jan Łukasik 

 

 

 

 

 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkmbzgy4do


 

 

 
UZASADNIENIE 

 

Obecnie obowiązująca strategia została uchwalona przez Radę Powiatu Mławskiego  w dniu 

29.10.2014 r., a do jej opracowania posłużyły dane z 2013 roku. Przez te lata obowiązywania 

strategii zaszły daleko idące zmiany, które zdezaktualizowały zawarte w tym dokumencie 

zadania operacyjne. Ponadto w ostatnim czasie zmieniły się uwarunkowania społeczne i 

gospodarcze oraz prawne. Wynika, więc potrzeba uchwalenia nowej Strategii Rozwoju 

Powiatu Mławskiego na lata 2021 - 2027  ze względu na:  

1. nowe okoliczności i zmiany w otoczeniu prawnym, organizacyjnym, ekonomicznym i 

społecznym. Nabiera to szczególnego znaczenia w wyniku członkostwa Polski w Unii 

Europejskiej i nowego programowania Strategii Unii Europejskiej „ Europa 2030” 

2. konieczność dostosowania strategii Powiatu Mławskiego do Strategii Rozwoju Woj. 

Mazowieckiego do roku 2030, oraz przyjętej w dniu 17 września 2019 r. Przez Radę 

Ministrów Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 i innych programów, z 

których realizowana będzie pomoc z Unii  Europejskiej na lata 2021 – 2027 

3. Strategia rozwoju powiatu mławskiego jest najważniejszym dokumentem 

określającym kierunki rozwoju powiatu na najbliższe lata. Jej celem jest wskazanie 

misji i wizji rozwoju powiatu oraz planu operacyjnego: obszarów kluczowych, celów 

strategicznych, celów operacyjnych i zadań, których realizacja w określonym 

horyzoncie czasowym przyczyni się do wielokierunkowego rozwoju powiatu. 

 

W celu przygotowania dokumentu Strategii w okresie od czerwca do lipca 2021 r. 

zorganizowano dwa spotkania konsultacyjne z udziałem radnych Powiatu Mławskiego, 

Zarządu Powiatu Mławskiego, lokalnych władz samorządowych, reprezentantów środowisk 

społeczno-gospodarczych, Dyrektorów Wydziałów Starostwa Powiatowego w Mławskie i 

jednostek organizacyjnych  Powiatu Mławskiego oraz przedstawicieli organizacji 

pozarządowych z terenu powiatu mławskiego oraz Mieszkańców. W trakcie warsztatów 

zostały opracowane najważniejsze elementy Strategii.  

 

Wstępny projekt dokumentu został umieszczony na stronie internetowej 

www.bip.powiatmlawski.pl i poddany pod konsultacje społeczne w dniach od 22.06.2021 r. 

do 22.07.2021 r.  Jednocześnie wysłano pisma do Burmistrza Miasta Mława oraz Wójtów 

Gmin z prośbą o przedstawienie uwag i wniosków do projektu strategii. W wyniku 

przeprowadzonych konsultacji wypłynęły uwagi do projektu strategii. Zarząd Powiatu zajął 

stanowisko w sprawie uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji i Uchwałą 690/2021 z dnia    



 

16.08.2021 r. przyjął sprawozdanie z przebiegu i wyniku konsultacji. Sprawozdanie zostało 

umieszczone na  stronie internetowej www.bip.powiatmlawski.pl 

Zarząd Powiatu następnie wniósł o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości 

opracowania „Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla projektu Strategii Rozwoju 

Powiatu Mławskiego na lata 2021-2027”. Dnia 15 lipca 2021 roku pisma w tej sprawie  

zostały wysłane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz 

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie. W odpowiedzi dnia               

20 lipca 2021 roku wpłynęło pismo od Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego               

w Warszawie oraz w dniu 11 października 2021 r. wpłynęło pismo od Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska, w których określili zakres i stopień szczegółowości 

„Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Powiatu 

Mławskiego na lata 2021-2027”. Projekt „Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla 

projektu Strategii Rozwoju Powiatu Mławskiego na lata 2021-2027” został umieszczony                 

na stronie internetowej pod adresem www.powiatmlawski.pl w BIP w zakładce Programy, 

zamierzenia, sprawozdania w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych, które trwały od 

dnia 28 października 2021 roku do dnia 19 listopada 2021 roku. W czasie trwania konsultacji 

nie zgłoszono uwag. Dnia 02 listopada 2021 roku Zarząd Powiatu wysłał do Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego w Warszawie pisma w sprawie zaopiniowania projektu Strategii wraz                  

z projektem Prognozy Oddziaływania na Środowisko. Dnia 08.12.2021 r. Państwowy 

Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie oraz dnia 13.12.2021 r. Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Warszawie  pozytywnie zaopiniowali projekt pn. „ Strategia Rozwoju 

Powiatu Mławskiego na lata 2021 - 2027”  wraz z „Prognozą Oddziaływania na Środowisko 

dla projektu Strategii Rozwoju Powiatu Mławskiego na lata 2021-2027”. 

 

Mając na uwadze uwarunkowania formalne celem niniejszej Uchwały jest przyjęcie przez 

Radę Powiatu Mławskiego „Strategii Rozwoju Powiatu Mławskiego na lata 2021-2027”, w 

brzmieniu Załącznika do niniejszej Uchwały. 

http://www.powiatmlawski.pl/

