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Wstęp 

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1295 ze zm.) oraz uchwałą nr XXVI/160/2021 Rady Gminy Radzanowo 

z dnia 30 marca 2021 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu 

opracowania projektu strategii w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy 

z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Wójt Gminy Radzanowo, 

poprzez ogłoszenie, zaprosił mieszkańców Gminy Radzanowo, gminy sąsiednie – Gminę 

Bielsk, Gminę Bodzanów, Gminę Bulkowo, Gminę Słupno, Gminę Stara Biała, Gminę 

Staroźreby, Miasto Płock, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, Dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie do zapoznania się z projektem 

Strategii Rozwoju Gminy Radzanowo na lata 2021-2027 w ramach konsultacji społecznych. 

Konsultacje trwały od 27.07.2021 r. do 30.08.2021 r.  

Wszyscy zainteresowani mieli prawo składać wnioski, zastrzeżenia bądź uwagi do projektu 

Strategii, które można było zgłaszać na udostępnionym formularzu, który następnie należało 

przesłać na adres: Urząd Gminy Radzanowo, ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo (decydowała 

data wpływu formularza do Urzędu) lub złożyć osobiście w tut. Urzędzie, lub przesłać 

zeskanowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@radzanowo.pl 

(w tytule należało wpisać „Uwagi do Strategii Rozwoju”). 

Wyniki konsultacji społecznych  

W trakcie konsultacji społecznych do Urzędu Gminy Radzanowo wpłynęły uwagi i sugestie 

zmian z Urzędu Miasta Płocka.  

Uwagi i sugestie do rozpatrzenia zgłoszone przez Prezydenta Miasta Płocka z Urzędu Miasta 

Płock zaprezentowano w poniższej tabeli. Zostały one uwzględnione w Strategii Rozwoju 

Gminy Radzanowo we wskazanych rozdziałach, głównie w rozdziale dotyczącym: Ustaleń 

i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie. 

Ponadto usunięto zapisy dotyczące Zespołu przyrodniczo-krajobrazowego.  

Sprawozdanie z przeprowadzonego badania ankietowego jest elementem diagnozy sytuacji 

społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy, z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych 

na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Radzanowo na lata 2021-20237, która 

została opracowana przed sporządzeniem Strategii. W Strategii przedstawiane są jedynie 

wnioski z przeprowadzonej diagnozy. 

 



3 

Wskazanie treści, w której 
proponuje się zmiany 

Treść uwagi/ propozycja zmiany 
Uzasadnienie wprowadzenia/ braku 

wprowadzenia 

Str. 8, wnioski z diagnozy, 
środowisko przyrodnicze 

Usunąć: Zespół przyrodniczo-
krajobrazowy „Jar Rzeki Rosicy” 

Zgodnie z uwagą usunięto ze 
Strategii zapisy o zespole 

przyrodniczo-krajobrazowym „Jar 
Rzeki Rosicy”. 

Str.11, wnioski z diagnozy, 
kultura, turystyka, sport i 

rekreacja 

Usunąć: Zespół przyrodniczo-
krajobrazowy „Jar Rzeki Rosicy” 

Zgodnie z uwagą usunięto ze 
Strategii zapisy o zespole 

przyrodniczo-krajobrazowym „Jar 
Rzeki Rosicy”. 

Rozdział 1. Wnioski z 
diagnozy 

Jest tutaj cytowane badanie 
mieszkańców, a nie ma sprawozdania 

z wyników ankiety 

Sprawozdanie z wyników ankiety 
znajduje się w odrębnym 

opracowaniu, jakim jest diagnoza do 
Strategii Rozwoju. W Strategii z 

przeprowadzonej diagnozy wskazane 
zostały, zgodnie z wytycznymi, 
wnioski z diagnozy, która jest 

szerszym opracowaniem 
sporządzanym przed opracowaniem 

Strategii Rozwoju Gminy. 

Rozdział 4. Ustalenia i 
rekomendacje w zakresie 

kształtowania i prowadzenia 
polityki przestrzennej w 

Gminie 

- Brak jest wskazania współpracy 
samorządowej w dokumencie, w tym 
w szczególności z miastem Płock i na 
rzecz rozwoju subregionu płockiego 

Zaproponowana zmiana została ujęta 
w Strategii Rozwoju Gminy. 

Rozdział 4. Ustalenia i 
rekomendacje w zakresie 

kształtowania i prowadzenia 
polityki przestrzennej w 

Gminie 

- Wniosek o uwzględnienie inwestycji 
infrastrukturalnych planowanych 

przez administrację państwową w 
przebiegu 

przez gminę Radzanowo tj. nowe linie 
kolejowe, drogi ekspresowej S10 

Zaproponowana zmiana została ujęta 
w Strategii Rozwoju Gminy. 

Rozdział 4. Ustalenia i 
rekomendacje w zakresie 

kształtowania i prowadzenia 
polityki przestrzennej w 

Gminie 

- Wniosek o ochronę korytarza drogi 
wojewódzkiej 567 przed bezpośrednią 
zabudową ze zjazdami, postulowane 

włączenie na głównych węzłach 

Zaproponowana zmiana została ujęta 
w Strategii Rozwoju Gminy. 

Rozdział 4. Ustalenia i 
rekomendacje w zakresie 

kształtowania i prowadzenia 
polityki przestrzennej w 

Gminie 

- Mazowiecka uchwała antysmogowa, 
kontrola i regulacja w ramach 

gminnych rozwiązań 

Zaproponowana zmiana została ujęta 
w Strategii Rozwoju Gminy. 

Rozdział 4. Ustalenia i 
rekomendacje w zakresie 

kształtowania i prowadzenia 
polityki przestrzennej w 

Gminie 

- Konieczność podejmowania działań 
na rzecz integracji i organizacji 
transportu zbiorowego, a także 
budowę ścieżek rowerowych 

komunikujących w kluczowym 
kierunku miasta Płocka 

Zaproponowana zmiana została ujęta 
w Strategii Rozwoju Gminy. 

 


