
Projekt 
Załącznik do  

 
 

UCHWAŁA NR ….. 
RADY MIASTA KOLNO 

 
z dnia ………………. 2022 roku 

 
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Kolno do roku 2030 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6a, art. 10 f ust. 4 w związku z art. 10 e ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz w związku z art. 9 pkt.5 
ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 
1057) Rada Miasta Kolno uchwala co następuje:  
 
§ 1. 1. Przyjmuje się do realizacji Strategię Rozwoju Miasta Kolno do roku 2030. 
 
2. Strategia Rozwoju Miasta Kolno do roku 2030, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały.  
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kolno. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej 
Miasta Kolno.  
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 

Mariusz Rakowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Uzasadnienie  
 

Strategia Rozwoju Miasta Kolno do roku 2030 jest planem osiągnięcia długofalowych zamierzeń, 

implikując przejście ze stanu istniejącego do pożądanego, wyrażonego w wizji rozwoju. W Strategii 

określono następującą wizję rozwoju: Kolno - miastem zasobnym ekonomicznie, stawiającym na 

stabilny i wielofunkcyjny rozwój społeczno-gospodarczy, dbającą o ochronę środowiska i wzrost jakości 

życia mieszkańców. Strategia miejska wyznacza trzy główne cele strategiczne: Cel strategiczny 1: 

Atrakcyjna przestrzeń, dostępna oraz spójna terytorialnie, Cel strategiczny 2: Zrównoważony rozwój 

gospodarki lokalnej oraz Cel strategiczny 3: Aktywni mieszkańcy korzystający z kompleksowej oferty 

społecznej.  

Cele strategiczne Miasta odwzorowują obszary rozwojowe w sferze przestrzennej gospodarczej i 

społecznej, które są zależne od siebie i wzajemnie się przenikają. W ramach każdego z celów 

zaproponowano kierunki działań odnoszące się zarówno do projektów inwestycyjnych jaki i „miękkich” 

skierowanych do mieszkańców miasta w perspektywie do roku 2030. Załącznikiem do Strategii jest 

Diagnoza społeczno-gospodarcza Miasta Kolno oraz model struktury funkcjonalno-przestrzennej 

miasta Kolno.  

Dokument został opracowany na podstawie aktualnych dokumentów planistycznych, sprawozdań oraz 

danych statystycznych. Podstawowym dokumentem prawnym wykorzystywanym podczas 

przygotowania Strategii były przepisy o samorządzie gminnym oraz o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju. Ponadto wzięto również pod uwagę zapisy przyjętego w 2017 roku Studium Uwarunkowań i 

Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kolno oraz Planu Rozwoju Lokalnego Miasta 

Kolno na lata 2015-2020 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko dla Planu Rozwoju Lokalnego 

Miasta Kolno na lata 2015-2020, który obowiązywał do 2020 roku. Opracowując strategię miejską 

wzięto pod uwagę również kierunki działań wskazane w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta 

Kolno na lata 2017-2023.  

Zgodnie z przepisami o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiono do RDOŚ o uzgodnione 

odstąpienie od przeprowadzenia OOŚ dla dokumentu projektu Strategii Rozwoju Miasta Kolno do roku 

2030. Stosownie do przepisów o samorządzie gminnym zwrócono się do Zarządu Województwa 

wydanie opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia w projekcie Strategii Rozwoju Miasta Kolno do roku 

2030 ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w 

województwie określonych w Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030. 

Strategia została opracowana zgodnie z zasadami zawartymi w aktualnej wersji Wytycznych w zakresie 

realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na 

lata 2014-2020 w szczególności Załącznika nr 2 Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-

2020. 


