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UCHWAŁA  NR 5/135/15 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA  KUJAWSKO-POMORSKIEGO 
z dnia 4 lutego 2015 r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Zasad przygotowania Strategii dla Obszarów 
Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w okresie programowania 2014-2020” 
 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.1) oraz uwzględniając postanowienia 
Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020- Plan Modernizacji 
2020+, stanowiącej załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
Nr XLI/693/13 z dnia 21 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju 
województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Plan Modernizacji 2020+ oraz sekcji  
1 pkt 1.4.5 Umowy Partnerstwa dotyczącej programowania perspektywy finansowej 2014-
2020, uchwala się co następuje: 

 
 § 1. Załącznik do uchwały Nr 38/1294/14 Zarządu Województwa Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 17 września 2014 r. w sprawie przyjęcia „Zasad przygotowania 
Strategii dla Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w okresie programowania 
2014-2020”, otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.  
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Kujawsko-
Pomorskiego. 

 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 
 

 

                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645 i poz. 1318 z 2014 r., poz. 
379 i poz. 1072. 



  

UZASADNIENIE 
 

1. Przedmiot regulacji: 
Przedmiotem niniejszej regulacji jest przyjęcie „Zasad przygotowania Strategii dla 

miast regionalnych i miasta subregionalnego oraz obszaru powiązanego z nimi 
funkcjonalnie”. 

 
 

2. Podstawa prawna: 
Zgodnie z art. 41  ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 ze zm.) Zarząd Województwa wykonuje zadania 
należące do samorządu województwa, nie zastrzeżone na rzecz sejmiku województwa  
i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Do zadań Zarządu 
Województwa należy w szczególności (…) przygotowanie projektów strategii rozwoju 
województwa i innych strategii rozwoju, planu zagospodarowania przestrzennego, 
regionalnych programów operacyjnych, programów służących realizacji umowy partnerstwa 
w zakresie polityki spójności oraz ich wykonanie. 

Realizując zapisy uchwały nr XLI/693/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 21 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju 
województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan Modernizacji 2020+ Zarząd 
Województwa wdraża założenia polityki terytorialnej. 

Zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa przyjęta struktura programów bierze pod 
uwagę zintegrowane podejście tematyczne i terytorialne oraz funkcjonujące zgodnie  
z polskim porządkiem prawnym mechanizmy wieloszczeblowego zarządzania polityką 
rozwoju. 

 
3. Konsultacje ustawowe: 

Zakres powyższej regulacji nie podlega ustawowym konsultacjom. 
 

4. Uzasadnienie merytoryczne: 
Polityka terytorialna stanowi instrument realizacji Strategii rozwoju województwa 

kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+. Będzie ona wdrażana 
w głównej mierze poprzez środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Decyzją Komisji Europejskiej Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 został przyjęty w dniu 16 grudnia 2014 r. 
Jednakże w toku negocjacji ostateczne zapisy programu uległy zmianie w stosunku do 
wcześniejszych projektów dokumentu, m.in. w zakresie wdrażania polityki terytorialnej 
województwa. Ustalono, iż instrument ZIT będzie wdrażany w naszym regionie jedynie na 
poziomie wojewódzkim, natomiast polityka terytorialna na poziomie 
regionalnym/subregionalnym będzie wdrażana jako OSI Włocławka, Grudziądza 
i Inowrocławia oraz obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie.  

Jednocześnie Komisja Europejska nie zanegowała idei realizacji założeń polityki 
terytorialnej województwa poprzez przygotowanie i wdrażanie wspólnych strategii rozwoju 
na poziomie regionalnym/subregionalnym oraz powiatowym. 



  

Dlatego też polityka terytorialna województwa kujawsko-pomorskiego będzie 
wdrażana nadal na czterech poziomach, tj.: 

• Poziom wojewódzki – obejmuje miasta Bydgoszcz i Toruń oraz obszar powiązany 
z nimi funkcjonalnie (ZIT wojewódzki). 

• Poziom regionalny i subregionalny - obejmuje miasta Włocławek, Grudziądz  
i Inowrocław wraz z obszarami powiązanymi z nimi funkcjonalnie (OSI miast 
regionalnych/subregionalnych).  

• Poziom ponadlokalny (powiatowy) – obejmuje obszar powiatu ziemskiego - Obszary 
Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. 

• Poziom lokalny – w ramach realizacji idei rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność (RLKS). 
W związku z wprowadzonymi zmianami w zakresie sposobu wdrażania polityki 

terytorialnej w województwie kujawsko-pomorskim do Strategii poziomu 
regionalnego/subregionalnego nie mają zastosowania „Zasady realizacji Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych w Polsce”. Dlatego też zaistniała konieczność opracowania „Zasad 
przygotowania Strategii dla miast regionalnych i miasta subregionalnego oraz obszaru 
powiązanego z nimi funkcjonalnie”, które stanowią załącznik do niniejszej uchwały. 
 

5. Ocena skutków regulacji: 
Zakres powyższej regulacji nie niesie za sobą bezpośrednich skutków finansowych. 

Jednak proces wdrażania założeń polityki terytorialnej będzie musiał uwzględniać zasady 
wykorzystywania funduszy strukturalnych. Środki finansowe wydawane będą zgodnie 
z kierunkami określonymi w Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 
2020 – Plan modernizacji 2020+.  

 
 

 


