
 

UCHWAŁA Nr XXXI/…../2021 

RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE 

z dnia 23 listopada 2021 r. 

 

w sprawie sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta Lipna na lata 2021-2027 oraz 

określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu dokumentu, w tym trybu 

konsultacji. 

 

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

gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1372 ze zm.)  oraz art. 3 i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 

2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1057 z późn. zm.) 

uchwala się , co następuje: 

 

§ 1. Przystępuje się do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Lipna na lata 2021-2027. 

 

§ 2. Określa się szczegółowy tryb i harmonogramu opracowania projektu Strategii 

Rozwoju Miasta Lipna na lata 2021-2027, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 

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

załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

              

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna.  

 

  

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

 

W dniu 13.11.2020 r. weszły w życie przepisy wprowadzone ustawą z dnia 15 lipca 2020 r. o 

zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 

z 2020 r. poz. 1378). Celem ustawy jest uporządkowanie krajowego systemu dokumentów 

strategicznych w zakresie polityki rozwoju i zapewnienia jego spójności. 

 

Ustawa po raz pierwszy w ustawodawstwie krajowym wprowadziła podstawę prawną wprost 

dla strategii rozwoju gminy. Określiła również nowe uregulowania, co do procedury jej 

opracowania i zakresu merytorycznego.  Dzięki temu gmina może przygotować dokument 

stanowiący element nowego zintegrowanego systemu zarządzania, a jednocześnie efektywny 

instrument pozyskiwania środków zewnętrznych.  

 

Obecnie funkcjonujący dokument strategiczny stał się nieaktualny ze względu na wspomniane 

zmiany prawne, ale również zmieniającą się sytuację gospodarczą, społeczną i przestrzenną 

Gminy Miasta Lipna. Nowe są również problemy, potrzeby i oczekiwania mieszkańców. Nowa 

strategia będzie wiązać planowanie społeczno-gospodarcze z przestrzennym, będzie stanowiła 

również pomoc w możliwości uzyskania wsparcia z funduszy zewnętrznych oraz skorzystania 

z nowych instrumentów polityki regionalnej, w szczególności w ramach nowej perspektywy 

budżetowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Dzięki temu będzie wspierała trwały i 

zrównoważony rozwój gminy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 

do UCHWAŁY NR XXXI/…/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 

 

 

 


