
PROJEKT  
 
 

UCHWAŁA NR …………….2021 
RADY GMINY NADARZYN 

z dnia ……………. 2021 r. 
 

w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu aktualizacji Strategii 
Rozwoju Gminy Nadarzyn na lata 2014-2025 z perspektywą do 2030 roku, w tym trybu 
konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju 

 
 

Na podstawie art. 10e i art. 10f ust. 1-4 w zw. z ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1372, 1834) oraz art. 6 ust. 3 w zw. z ust. 7 ustawy 
z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1057) 
Rada Gminy Nadarzyn uchwala, co następuje:  

 
§ 1. Przystępuje się do aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Nadarzyn na lata 2014-2025 z 
perspektywą do 2030 roku. 
 
§ 2. Przyjmuje się tryb i harmonogram aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Nadarzyn na lata 
2014-2025 z perspektywą do 2030 roku, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 
3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, określone 
w załączniku do niniejszej uchwały. 
 
§ 3. Organizację prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Nadarzyn na lata 2014-2025 
z perspektywą do 2030 roku i wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Nadarzyn. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do Uchwały Nr ………./2021  
Rady Gminy Nadarzyn  

z dnia …………. 2021 r. 
 
 

Tryb i harmonogram aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Nadarzyn na lata 2014-2025 
z perspektywą do 2030 roku, 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. Tryb opracowania oraz konsultacji projektu zaktualizowanej Strategii Rozwoju 
Gminy Nadarzyn na lata 2014-2025 z perspektywą do 2030 roku 
W procesie aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Nadarzyn na lata 2014-2025 z perspektywą 

do 2030 roku będzie uwzględniona zmieniająca się sytuacja społeczno-gospodarcza gminy i 
regionu, a także zmiany zachodzące w sferze zarządzania rozwojem wynikające z nowych 
uwarunkowań rozwoju kraju. Proces aktualizacji odbędzie się przy udziale przedstawicieli 
lokalnej społeczności (radnych, seniorów, organizacji i jednostek organizacyjnych gminy), w 
trybie np. konsultacji, warsztatów, podczas których zaktualizowane zostaną cele strategiczne, 
kierunki podejmowanych działań i priorytetów.  

Projekt zaktualizowanej strategii opracowany zostanie przez firmę wybraną do tego celu, 
przy współpracy z Zespołem ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Nadarzyn na lata 2014-
2025 z perspektywą do 2030 roku powołanym przez Wójta Gminy. Prace będą prowadzone  
według harmonogramu zawierającego następujące etapy: 
Etap I: 

� spotkania informacyjne z mieszkańcami gminy  
� przeprowadzenie badań społecznych  
� gromadzenie danych i informacji, przygotowanie wyników stanu obecnego gminy  
� zbieranie wniosków, uwag i sugestii  

Etap II: 
� sporządzenie projektu zaktualizowanej Strategii  

Etap III: 
� konsultacje społeczne projektu Strategii  

Etap IV: 
� przedstawienie projektu zaktualizowanej Strategii pod obrady Rady Gminy Nadarzyn  

 
Opracowanie projektu zaktualizowanej strategii rozwoju zostanie poprzedzone 

przeprowadzeniem diagnozy strategicznej podstawowych uwarunkowań rozwojowych z 
uwzględnieniem m.in. przestrzeni i środowiska, demografii, gospodarki, bezpieczeństwa 
publicznego i socjalnego, kultury, sportu, turystyki, infrastruktury technicznej i społecznej. 
Analiza i diagnoza obejmować będzie swoim zasięgiem wszystkie sołectwa Gminy Nadarzyn.  

Konsultacje projektu zaktualizowanej Strategii będą prowadzone zgodnie z zapisami art. 6 
ust. 3-6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, a także – jeśli wystąpi taka 
konieczność – zgodnie z art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko. 

Wójt Gminy Nadarzyn poinformuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych poprzez 
ogłoszenie na stronie internetowej gminy informacji o konsultacjach, terminie i sposobie 
przekazywania uwag do projektu strategii, przy czym nie krótszym niż 35 dni od dnia 



ogłoszenia na stronie internetowej informacji o konsultacjach oraz terminie i miejscu spotkań 
konsultacyjnych. 

W terminie 30 dni od zakończenia konsultacji, przygotowane zostanie sprawozdanie 
z przebiegu i wyników konsultacji, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do 
zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem. Sprawozdanie zamieszczone zostanie na stronie 
internetowej gminy. 

 
 

2. Harmonogram opracowania projektu zaktualizowanej Strategii Rozwoju Gminy 
Nadarzyn na lata 2014-2025 z perspektywą do 2030 roku 
 

ETAP 
PLANOWANY 

TERMIN 

Uchwała Rady Gminy określająca szczegółowy tryb i harmonogram 
aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Nadarzyn na lata 2014-2025 z 
perspektywą do 2030 roku w tym tryb konsultacji 

Listopad 2021 

Powołanie Zespołu ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Nadarzyn na lata 
2014-2025 z perspektywą do 2030 roku 

Listopad 2021/ 
Grudzień 2021 

Badania ankietowe  
Grudzień 2021/ 
Styczeń 2022 

Warsztat I (analiza SWOT) wraz ze spotkaniem diagnostycznym z radnymi i 
władzami gminy 

Styczeń 2021 

Przygotowanie diagnozy Styczeń/Luty 2022 

Warsztat II (misja, wizja, cele) wraz ze spotkaniem z radnymi i władzami 
gminy w sprawie celów i działań strategicznych 

Styczeń/Luty 2022 

Przygotowanie zaktualizowanego projektu Strategii Luty 2022 

Konsultacje społeczne zaktualizowanej strategii za pośrednictwem BIP Gminy 
Nadarzyn Marzec/Kwiecień2022 

(35 dni + sprawozdanie 
w terminie 30 dni od 
zakończenia procesu) 

Przeprowadzenie 3 konsultacji społecznych 

Przeprowadzenie konsultacji z właściwym Dyrektorem Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie 

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji 

Opinia Zarządu Województwa/ocena strategiczna oceny oddziaływania na 
środowisko projektu strategii 

Kwiecień 2022 
(30 dni na wydanie 
opinii przez Zarząd 

Województwa) 

Ostateczna (uzgodniona) wersja zaktualizowanej Strategii Maj 2022 

Przyjęcie zaktualizowanej Strategii w drodze uchwały przez Radę Gminy 
Nadarzyn 

Maj/Czerwiec 2022 

 
 
 
 
 
 
 


