
 

OGŁOSZENIE 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U.  

z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815), art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020), art. 39-42 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322 i 471), w związku z uchwałą nr XII/266/19 Sejmiku Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania 

Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku, zmienioną uchwałą nr XXI/321/20 z dnia 25 

maja 2020 r. 

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza  
 

do udziału w konsultacjach społecznych projektu  

Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku  

– Strategia Przyspieszenia 2030+ 

Zainteresowani mogą zapoznać się z projektem dokumentu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu: 

Departament Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego,  

Plac Teatralny 2 (pokój 347), 87-100 Toruń 

oraz na stronach internetowych: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl (w zakładce: Planowanie Strategiczne/Strategia 

2030 – projekt/Konsultacje projektu Strategii 2030) i www.kujawsko-pomorskie.pl (w zakładce: Rozwój 

regionalny/Planowanie strategiczne i przestrzenne/Konsultacje projektu Strategii 2030). 

 

Uwagi, wnioski i opinie można składać w terminie do dnia 3 września 2020 r. 
 

Składanie uwag, wniosków i opinii (formularz do pobrania na wyżej wymienionych stronach internetowych) jest 

możliwe w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, 

Departament Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, ustnie do 

protokołu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament 

Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego (pokój 347), Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń lub za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

na adres e-mail: strategia@kujawsko-pomorskie.pl. Uwaga, wniosek lub opinia powinna zawierać odpowiednio: 

imię i nazwisko wnioskodawcy, jego adres e-mailowy oraz nazwę gminy, w której mieszka lub nazwę, adres, adres 

e-mailowy instytucji/podmiotu zgłaszającego wniosek, a także przedmiot wniosku. 
 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag, wniosków i opinii jest Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa jej wyrażenia. Uwagi lub wnioski złożone po 

upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. 
 

Szczegółowe informacje o konsultacjach społecznych (w tym: miejsce i tematy spotkań i konferencji) będą 

umieszczane na stronie www.kujawsko-pomorskie.pl (w zakładce: Rozwój regionalny/Planowanie strategiczne  

i przestrzenne/Konsultacje projektu Strategii 2030). 
 

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zostanie zamieszczone na stronach internetowych: 

www.kujawsko-pomorskie.pl (w zakładce: Rozwój regionalny/Planowanie strategiczne i przestrzenne/Konsultacje 

projektu Strategii 2030) i www.bip.kujawsko-pomorskie.pl (w zakładce: Planowanie Strategiczne/Strategia 2030 – 

projekt/Konsultacje projektu Strategii 2030) w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji. 
 

Zgłoszenie uwag, wniosków i opinii w procesie konsultacji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych w związku z opracowywaniem Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 

roku – Strategia Przyspieszenia 2030+. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania Państwa danych 

zamieszczona jest na formularzu zgłaszania uwag, wniosków i opinii do projektu Strategii rozwoju województwa 

kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+ 
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