
Załącznik nr 1 

do UCHWAŁY NR XXXI/237/2021 

RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE 

z dnia 23 listopada 2021 r. 

 

 

Tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Lipna                                 

na lata 2021-2027 

 

1. Projekt Strategii Rozwoju Miasta Lipna na lata 2021-2027 opracowuje się zgodnie z 

przepisami art. 10e ust. 1 i art. 10f ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym oraz art. 3 i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju. 

2. Na prace związane z przygotowaniem projektu Strategii Rozwoju Miasta Lipna na lata 

2021-2027 składają się w szczególności: 

a) Opracowanie wniosków z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i 

przestrzennej gminy, przygotowanej na potrzeby Strategii Rozwoju Miasta Lipna na 

lata 2021-2027; 

b) Wypracowanie założeń programowych oraz funkcjonalno-przestrzennych Strategii 

Rozwoju Miasta Lipna na lata 2021-2027; 

c) Wypracowanie założeń wdrożeniowych Strategii Rozwoju Miasta Lipna na lata 

2021-2027; 

d) Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Miasta Lipna na lata 2021-2027  zgodnego 

z przepisami, standardem i spójnego z wytycznymi dokumentów nadrzędnych; 

e) Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Miasta Lipna na lata 2021-2027  – 

dokument podlega konsultacjom w szczególności: mieszkańcami gminy, lokalnymi 

partnerami społecznymi i gospodarczymi, sąsiednimi gminami i ich związkami, a 

także z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

f) Opiniowanie projektu Strategii Rozwoju Miasta Lipna na lata 2021-2027  przez 

zarząd 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. 

3. Przyjęcie Strategii Rozwoju Miasta Lipna na lata 2021-2027 przez Radę Miejską w 

drodze uchwały. 

4. Informacja o konsultacjach, terminie i sposobie przekazywania uwag do projektu 

Strategii Rozwoju Miasta Lipna na lata 2021-2027  będzie ogłoszona co najmniej na 

stronie internetowej gminy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Harmonogram prac 

 

Termin Wyszczególnienie 

Grudzień 2021 Opracowanie wniosków z diagnozy sytuacji 

społecznej, gospodarczej i przestrzennej 

gminy, przygotowanej na potrzeby Strategii 

Rozwoju Miasta Lipna na lata 2021-2027 

Grudzień 2021 Wypracowanie założeń programowych oraz 

funkcjonalno-przestrzennych Strategii 

Rozwoju Miasta Lipna na lata 2021-2027 

Grudzień 2021 Wypracowanie założeń wdrożeniowych 

Strategii Rozwoju Miasta Lipna na lata 2021-

2027 

Grudzień 2021 Opracowanie projektu Strategii Rozwoju 

Miasta Lipna na lata 2021-2027  zgodnego z 

przepisami, standardem i spójnego z 

wytycznymi dokumentów nadrzędnych 

Grudzień 2021 – Styczeń 2022 Konsultacje projektu Strategii Rozwoju 

Miasta Lipna na lata 2021-2027  – dokument 

podlega konsultacjom w szczególności: 

mieszkańcami gminy, lokalnymi partnerami 

społecznymi i gospodarczymi, sąsiednimi 

gminami i ich związkami, a także z 

właściwym dyrektorem regionalnego 

zarządu gospodarki wodnej Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

Grudzień 2021 – Styczeń 2022 Opiniowanie projektu Strategii Rozwoju 

Miasta Lipna na lata 2021-2027  przez zarząd 

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 

Luty 2022 (termin nie uwzględnia 

przypadków przekroczenia terminów w 

ramach procedur niezależnych od gminy) 

Przyjęcie Strategii Rozwoju Miasta Lipna na 

lata 2021-2027 przez Radę Miejską w drodze 

uchwały 

 

 

 

 


