
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVI/596/2022 

                                             Rady Miasta Mława 

                                                                                 z dnia 20 grudnia 2022 r. 

 

 

 

Szczegółowy tryb i harmonogram opracowania aktualizacji „Strategii Rozwoju Miasta Mława 

do roku 2025 z perspektywą do roku 2035”, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6  

ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju  

 

1. Procedura dotycząca szczegółowego trybu opracowania aktualizacji „Strategii Rozwoju 

Miasta Mława do roku 2025 z perspektywą do roku 2035”, w tym tryb konsultacji, o których 

mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju, powinna uwzględniać wszystkie akty prawne mające wpływ na jej przebieg,  

w tym ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559  

ze zm.), ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2022 poz. 1029 ze zm.) 

2. Aktualizację „Strategii Rozwoju Miasta Mława do roku 2025 z perspektywą do roku 2035”, 

opracowuje się zgodnie z przepisami art. 10e ust. 2-4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym.  

3. Na prace związane z przygotowaniem aktualizacji „Strategii Rozwoju Miasta Mława do roku 

2025 z perspektywą do roku 2035”,  składają się w szczególności:  

1) Opracowanie wniosków z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej 

gminy, przygotowanej na potrzeby aktualizacji strategii;  

2) Wypracowanie założeń programowych aktualizacji „Strategii Rozwoju Miasta Mława 

do roku 2025 z perspektywą do roku 2035”, w tym: określenie celów i kierunków działań 

oraz oczekiwanych rezultatów i wskaźników;  

3) Wypracowanie założeń funkcjonalno-przestrzennych aktualizacji „Strategii Rozwoju 

Miasta Mława do roku 2025 z perspektywą do roku 2035”,:  

3.1) Określenie modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy wraz z ustaleniami i 

rekomendacjami w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej  

w gminie,  

3.2) Charakterystyka obszarów strategicznej interwencji zawartych w strategii rozwoju 

województwa mazowieckiego i fakultatywnie określenie obszarów strategicznej 

interwencji gminy, wraz z zakresem planowanych działań; 

4. Wypracowanie założeń wdrożeniowych aktualizacji „Strategii Rozwoju Miasta Mława do 

roku 2025 z perspektywą do roku 2035”,  

4.1. Określenie systemu realizacji aktualizacji „Strategii Rozwoju Miasta Mława do roku 

2025 z perspektywą do roku 2035”, w tym wytycznych do sporządzenia dokumentów 

wykonawczych;  

4.2. Określenie ram finansowych i źródeł finansowania; 

5. Opracowanie aktualizacji „Strategii Rozwoju Miasta Mława do roku 2025 z perspektywą 

do roku 2035”, zgodnej z przepisami i spójnej z wytycznymi dokumentów nadrzędnych.  

6. Konsultacje aktualizacji „Strategii Rozwoju Miasta Mława do roku 2025 z perspektywą do 

roku 2035”– dokument podlega konsultacjom z: sąsiednimi gminami i ich związkami, 

lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami gminy, a także z 

właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie:  



6.1. Ogłoszenie co najmniej na stronie internetowej gminy informacji o konsultacjach, 

terminie i sposobie przekazywania uwag do aktualizacji „Strategii Rozwoju Miasta 

Mława do roku 2025 z perspektywą do roku 2035” oraz terminie i miejscu spotkań 

konsultacyjnych. Informacja może zostać opublikowana również w prasie o zasięgu 

lokalnym – ogłoszenie zawiera dodatkowo informację o adresie strony internetowej, 

na której zamieszczono projekt.  

6.2. Przeprowadzenie konsultacji;  

6.3. Przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji, zawierającego  

w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem, oraz 

jego publikacja co najmniej na stronie internetowej gminy;  

7. Opiniowanie aktualizacji „Strategii Rozwoju Miasta Mława do roku 2025 z perspektywą do 

roku 2035” – przekazanie zarządowi województwa mazowieckiego w celu wydania opinii 

dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania  

i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju 

województwa;  

8. Przygotowanie aktualizacji „Strategii Rozwoju Miasta Mława do roku 2025 z perspektywą 

do roku 2035” po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonych 

konsultacji i opinii wydanej przez zarząd województwa mazowieckiego;  

9. Przeprowadzenie ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji 

aktualizacji „Strategii Rozwoju Miasta Mława do roku 2025 z perspektywą do roku 2035”;  

10. Przygotowanie aktualizacji „Strategii Rozwoju Miasta Mława do roku 2025 z perspektywą 

do roku 2035” po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonej 

uprzedniej ewaluacji; 

11. Przeprowadzenie lub odstąpienie od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko aktualizacji „Strategii Rozwoju Miasta Mława do roku 2025 z perspektywą do 

roku 2035”: 

11.1. Przygotowanie i wysyłanie 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 ocenach oddziaływania na 

środowisko do regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz państwowego 

wojewódzkiego inspektora sanitarnego w sprawie konieczności lub braku konieczności 

sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko,  

11.2. W przypadku uzgodnienia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko oraz jej zakresu – sporządzenie prognozy oddziaływania 

na środowisko aktualizacji „Strategii Rozwoju Miasta Mława do roku 2025  

z perspektywą do roku 2035”, zawierającej informacje, o których mowa w art. 51 ust. 2 

ustawy, o której mowa w pkt 11.1,  

11.3. W przypadku uzgodnienia możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji „Strategii Rozwoju Miasta Mława do 

roku 2025 z perspektywą do roku 2035” – odstępuje się od czynności wynikających  

z ustawy, o której mowa w pkt 11.1. Odstąpienie trzeba upublicznić i nie sporządza się 

prognozy oddziaływania na środowisko;  

12. Przyjęcie aktualizacji „Strategii Rozwoju Miasta Mława do roku 2025 z perspektywą do roku 

2035” przez Radę Miasta Mława w drodze uchwały. 


