
 

 

 

UCHWAŁA NR IX/65/2019 

RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE 

z dnia 30 maja 2019 roku 

 

w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Tczewa do roku 2030  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 

2019 r. poz. 506) Rada Miejska w Tczewie po zasięgnięciu opinii Komisji Polityki Gospodarczej, 

Komisji Polityki Społecznej i Komisji Edukacji, Kultury i kultury Fizycznej 

uchwala, co następuje: 

§ 1 

Zatwierdza się program „Strategia Rozwoju Tczewa do roku 2030”, stanowiący załącznik do 

niniejszej uchwały. 

§ 2 

Traci moc uchwała Nr XXIII/138/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 stycznia 2012 r. w 

sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Tczewa do roku 2020. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                                Przewodniczący 

                                                                                            Rady Miejskiej w Tczewie 

                                                                                               Zenon Drewa 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

Miasto Tczew jest aktywnym miastem pomorskim, które systematycznie wdraża zadania o znaczeniu lokalnym i 

ponadpodstawowym w stosunku do roli określonej dla gminy w przepisach ustawowych. Założenia i wskazania 

do osiągania celów są publikowane w strategii rozwoju miasta. Niniejszy dokument jest zaktualizowaną wersją 

Strategii Rozwoju Tczewa do 2020 roku.  

Zweryfikowany dokument strategii został opracowany z uwzględnieniem takich źródeł jak: 

• przyjęta w 2015 r. Strategia Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot do roku 

2030,  

• uchwalony w 2017 r. plan zagospodarowania przestrzennego Województwa Pomorskiego, 

uwzględniający obszary funkcjonalne i obszar metropolitalny,  

• przyjęta w marcu 2017 r. ostateczna wersję Strategii Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych.  

Wszystkie te dokumenty są istotne dla dokumentu strategicznego Tczewa, ze względu na powiazania 

społeczno-ekonomiczne obszaru i podjęte wspólne projekty, których rezultaty wpłyną na wzrost potencjału 

rozwojowego miasta.  

Projekt Strategii Rozwoju Tczewa do roku 2030 zostały poddany konsultacjom społecznym  na podstawie 

Zarządzenia Nr 457/2018 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do 

konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Tczewie zmieniającej uchwałę Rady 

Miejskiej Nr XVI/138/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Tczewa do roku 

2030. Informacja i zaproszenie do konsultacji były zamieszczone na stronie www.wrotatczewa.pl i w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Tczewie (www.bip.um.tczew.pl) od dnia 8 stycznia do 8 lutego 2018 

roku. 

Zbieranie uwag w ramach konsultacji społecznych odbywało się za pomocą formularza konsultacyjnego w wersji 

papierowej i za pomocą edytowalnego formularza udostępnionego na stronie internetowej.  Wypełnione 

formularze można było dostarczyć: 

a) drogą elektroniczną na adres mailowy: strategia@um.tczew.pl; 

b) drogą korespondencyjną poczta tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Tczewie, 83-110 Tczew, Plac Marsz. J. 

Piłsudskiego 1; 

c)  osobiście do Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Tczewie Plac Marsz. J. Piłsudskiego 1,  

 

W wyniku tego zaproszenia do debaty, wpłynęły drogą mailową 3 formularze konsultacyjne, łącznie z 13. 

uwagami do zapisów dokumentu oraz, na prośbę zainteresowanych, odbyło się spotkanie z grupą 

przedstawicieli organizacji „Pracodawcy Pomorza”.    

Uwagi dotyczyły głównie redakcyjnego wzmocnienia zapisów związanych: 

- z ochroną środowiska, co zostało uwzględnione i jest zgodne z ogólną linią strategii, oraz 

- zapisów dotyczących podkreślenia kierunku budowania pro-przedsiębiorczej marki miasta, co także 

odpowiada intencji dokumentu.  

Pełne podsumowanie konsultacji społecznych wraz z zestawieniem uwag i sposobem odniesienia się do nich, 

zostało zamieszczone w komunikacie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Tczewie, w dniu 18 

marca 2019 r.  

Po zakończeniu konsultacji społecznych projekt Strategii Rozwoju Tczewa do roku 2030 przedłożono Radzie 

Miejskiej w Tczewie do przyjęcia w drodze uchwały, jako kierunkowego dokumentu na rzecz kształtowania 

spójnego, perspektywicznego rozwoju miasta, także w relacjach w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-

Sopot i w Regionie Pomorskim.  

      

        Z-ca Prezydenta Miasta 

 

               Adam Burczyk 


