
SPRAWOZDANIE Z PRZEBEGU I WYNIKÓW KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO  

MIASTA CIECHANÓW DO 2035 r. 

Ciechanów, 10.08.2022 r. 

 

PODSTAWA PRAWNA 

Konsultacje prowadzono na podstawie Uchwały nr 387/XLI/2021 Rady Miasta Ciechanów z 

dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia aktualizacji „Strategii 

Rozwoju Społeczno – Gospodarczego miasta Ciechanów do roku 2023” oraz określenia 

szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania aktualizacji strategii, w tym tryb 

konsultacji. 

 

PRZEDMIOT KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

Przedmiotem prowadzonych konsultacji społecznych był projekt Strategii Rozwoju Społeczno 

– Gospodarczego miasta Ciechanów do 2035 r.”. 

 

PODMIOT KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

Projekt opracowania podlegał konsultacjom: 

 z mieszkańcami miasta Ciechanów, 

 z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi 

na terenie miasta Ciechanów organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami, 

 z gminami Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego – Gminą Ciechanów, Gminą 

Opinogóra Górna, Gminą Sońsk oraz Gminą Regimin, 

 z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. 

 

CEL KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

Celem konsultacji było umożliwienie mieszkańcom, instytucjom społecznym oraz podmiotom 

gospodarczym złożenia uwag i propozycji dotyczących projektu dokumentu Strategii. 

 

ORGANIZACJA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH, W TYM TERMINY I WYKO-

RZYSTANE FORMY KONSULTACJI 

Informacja o konsultacjach wraz z dokumentacją dotyczącą przedmiotu konsultacji była 

dostępna: 

 na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ciechanów 

 na stronie internetowej Urzędu Miasta Ciechanów, w zakładce aktualności 

 na BIP Urzędu Miasta Ciechanów: 

https://bip.umciechanow.pl/informacje_urzedu/konsultacje_spoleczne 

 

Konsultacje zostały przeprowadzone w terminie od 6 czerwca 2022 r. do 15 lipca 2022 r. 

w następujących formach: 

– pisemnej: 

 w siedzibie Urzędu Miasta Ciechanów, ul. Wodna 1, pokój 210 (II piętro), w której 

został wyłożony do wglądu wydrukowany projekt Strategii, w dniach i godzinach 

funkcjonowania urzędu. Formularz konsultacyjny można było odebrać w formie 

papierowej i pozostawić na biurze podawczym; 

 pocztą na adres urzędu miasta: plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów; 

 poprzez przesłanie pism/wniosków o wydanie opinii do samorządów i instytucji, które 

zostały wymienione wyżej w podmiotach konsultacji społecznych; 

 elektronicznie poprzez wypełnienie i przesłanie na adres: 



 m.piecychna@umciechanow.pl formularza zgłaszania uwag, stanowiącego załącznik 

nr 1 do informacji o konsultacjach oraz znajdującego się na stronie internetowej 

Biuletynu Informacji Publicznej urzędu miasta: 

https://bip.umciechanow.pl/informacje_urzedu/konsultacje_spoleczne 

- oraz ustnej (spisanie uwag przez pracownika urzędu odpowiedzialnego za proces 

konsultacji – tel. 23 674 92 52, ul. Wodna 1, pokój 210). 

 

Poza powyższym na spotkaniu konsultacyjnym w dniu 08.06.2022 r. dotyczącym Gminnego 

Programu Rewitalizacji przedstawiono uczestniczącym mieszkańcom, przedsiębiorcom, 

partnerom gospodarczych, przedstawicielom NGO oraz jst informację o konsultacjach projektu 

Strategii. 

 

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie i podsumowanie wyników konsultacji była Pani 

Marta Piecychna, kierownik Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Działań 

Strategicznych, m.piecychna@umciechanow.pl, tel. 23 674 92 52. 

 

PRZEBIEG I PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

W całym okresie trwania konsultacji mieszkańcy i inni interesariusze mieli możliwość 

zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego miasta Ciechanów 

do 2035 r. W terminie do 15 lipca 2022 roku wpłynęły: 

- mail z uwagą Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o., 

- pismo z uwagami od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie wraz z formularzem zgłaszania uwag, 

- pismo Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie w sprawie zmiany 

nazwy OSI, 

- pozytywna opinia Zarządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie w odniesieniu do 

uwzględnienia w projekcie Strategii ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i 

prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w Strategii Rozwoju 

Województwa Mazowieckiego 2030+ Innowacyjne Mazowsze. 

 

Szczegółowe zestawienie uwag z informacją o wynikach konsultacji wraz z uzasadnieniem 

uwzględnienia lub braku uwzględnienia poszczególnych uwag zgłoszonych w trakcie 

konsultacji zawiera tabela nr 1. W dokumencie dokonano drobnych zmian redakcyjnych i 

korekty oczywistych omyłek pisarskich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:m.piecychna@umciechanow.pl
https://bip.umciechanow.pl/informacje_urzedu/konsultacje_spoleczne
mailto:m.piecychna@umciechanow.pl
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Tabela nr 1. Zestawienie uwag 
 

 
Lp. Część dokumentu,  

do którego odnosi się 

uwaga, wniosek, opinia 

(nr strony) 

Istniejący zapis Propozycja zmiany 

(konkretny sugerowany zapis) 

Uwzględnienie/nieuwzględnienie uwag 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. 

1. Uwaga ogólna - Uwzględnienie w Strategii Rozwoju 

Społeczno – Gospodarczego miasta 

Ciechanów do 2035 r. odniesienia do 

Strategii PEC w Ciechanowie Sp. z o.o. 

 

Uwaga uwzględniona: 

W Celu operacyjnym 3.2 Rozwój 

infrastruktury komunalnej uzupełniono 

treść ostatniego z kierunków działań 

(Modernizacja i rozbudowa sieci 

ciepłowniczej) o następujący zapis: „m.in. z 

wykorzystaniem OZE wraz z modernizacją 

źródeł ciepła i energii elektrycznej zgodnie 

ze strategią PEC w Ciechanowie Sp. z o.o.” 

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie 

2. Uwaga ogólna 

 

 

- 

 

 

 

W projekcie należy wymienić doku-

menty planistyczne, o których mowa w 

art. 315 pkt 1–3 ustawy  z dnia 20 lipca 

2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 

r. poz. 2233, z późn. zm.), tj.: 

1) plany gospodarowania wodami na 

obszarach dorzeczy; 

2) plany zarządzania ryzykiem 

powodziowym;  

3) plan przeciwdziałania skutkom 

suszy. 

Zgodnie z art. 326 ust. 1 ustawy, 

ustalenia dokumentów planistycznych, 

o których mowa w art. 315 pkt 1–3, 

uwzględnia się w strategii rozwoju 

województwa, planach zagospo-

darowania przestrzennego woje-

Uwaga uwzględniona: 

Wskazane dokumenty wymieniono w pkt. 

12. Powiązania Strategii z innymi 

dokumentami na szczeblu regionalnym i 

krajowym. 
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wództwa, strategii rozwoju gminy, 

strategii rozwoju ponadlokalnego, 

studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

gminy oraz w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego. 

3. Uwaga ogólna 

 

 

 

- 

 

 

Proponujemy uwzględnienie w proje-

kcie zagadnień dotyczących 

gospodarki wodnej na terenie miasta 

Ciechanów, tj. ochronę wód przed 

zanieczyszczeniami pochodzącymi ze 

źródeł rolniczych, poprzez wdrożenie 

i przestrzeganie zasad Dobrej Praktyki 

Rolniczej, np. nawożenie, składowanie 

nawozów i kiszonek w pobliżu cieków. 

 

 

 

Drugą ważną kwestią jest podjęcie 

działań mających na celu zwiększenie 

retencji wodnej na terenach rolniczych, 

leśnych i zurbanizowanych, poprzez: 

prawidłowe użytkowanie rolnicze gleb, 

prowadzenie prac przeciwerozyjnych, 

zalesianie, tworzenie stref buforowych 

wzdłuż cieków, ochronę i odtwarzanie 

oczek wodnych i mokradeł, 

retencjonowanie wody w już 

istniejących zbiornikach i rowach oraz 

zachęcanie do wykonywania nowych 

zbiorników wodnych. Wdrożenie tych 

działań możliwe jest przez 

wprowadzanie odpowiednich zapisów 

w dokumentach planistycznych. 

Uwaga uwzględniona: 

Uwzględniono odpowiednie zapisy w pkt. 

1.3.7. Uwarunkowania przyrodnicze i stan  

środowiska. Odniesiono się do 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 

lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia 

„Programu działań mających na celu 

zmniejszenie zanieczyszczenia wód 

azotanami pochodzącymi ze źródeł 

rolniczych oraz zapobieganie dalszemu 

zanieczyszczeniu (Dz. U. 2020 poz. 243). 

 

W celu operacyjnym 4.4 Rozbudowa 

zielonej i błękitnej infrastruktury, ochrona 

zasobów wodnych były/są ujęte w projekcie 

Strategii poruszone zagadnienia. 

4. Uwaga ogólna 

 

 

- 

 

 

Zgodnie z Aktualizacją Planu 

gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Wisły na lata 2016-2021 

Uwaga uwzględniona: 
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 (aPGW), którego obowiązywanie 

zostało wydłużone, zgodnie z art. 3 pkt 

3 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. 

o zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z  zapobie-

ganiem, przeciwdziałaniem i zwal-

czaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. poz. 2368), 

miasto Ciechanów, położone na 

obszarze Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Warszawie znajduje się w zasięgu 

zlewni następujących jednolitych 

części wód:  

1) Jednolite Części Wód 

Powierzchniowych (JCWP): 

 PLRW200017268892 (Sona 

od   źródeł do  dopływu spod 

Kraszewa),     

 PLRW200019268699 

(Łydynia od Pławnicy do 

ujścia), 

 PLRW20001726866 (Łydynia 

od źródeł do Pławnicy); 

2)  Jednolite Części Wód Podziemnych 

(JCWPd): 

 PLGW200049. 

 

Działania wg aPGW przypisane do 

kompetencji poszczególnych pod-

miotów, które mogą być istotne przy 

opracowywaniu strategii rozwoju 

gminy to: 

Uzupełniono odpowiednie zapisy w pkt. 

1.3.7. Uwarunkowania przyrodnicze i stan  

środowiska. 
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a)  działania do realizowania przez 

gminę: 

 budowa i modernizacja sieci   

              kanalizacyjnej w aglomeracji    

              Ciechanów; 

b)  działania do realizowania przez 

właścicieli nieruchomości: 

 budowa nowych zbiorników 

bezodpływowych oraz remont 

istniejących; 

 regularny wywóz nieczystości 

płynnych; 

 budowa indywidualnych 

systemów oczyszczania 

ścieków; 

c)  działania do realizowania przez 

właścicieli/użytkowników obiektów: 

- coroczne raportowanie pomiarów 

ilości eksploatowanych wód podziem-

nych przez właściciela/użytkownika 

ujęcia. 

 

 

W kierunkach działań projektu Strategii 

uwzględnione były/są m.in. działania z 

zakresu modernizacji i rozbudowy sieci 

wodociągowej. 

 

Uwaga nieuwzględniona: 

Działania realizowane przez właścicieli 

nieruchomości są nadzorowane i 

kontrolowane przez pracowników urzędu. 

Odpowiednie zapisy znajdują się w 

Programie Ochrony Środowiska. 

 

 

 

Uwaga nieuwzględniona. 

Poza zakresem opracowywanej Strategii. 

5. Uwaga ogólna - Na podstawie map zagrożenia 

powodziowego o godłach arkuszy: N-

34-114-A-c-2, N-34-114-A-d-1, N-34-

114-A-c-4 oraz N-34-114-A-d-3, 

udostępnionych do publicznej 

wiadomości na Biuletynie Informacji 

Publicznej Ministerstwa Klimatu 

i Środowiska w dniu 22 października 

2020 r. ustalono, że przedmiotowy 

teren znajduje się w zasięgu 

występowania obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią dla zalewu wodą 

Q1% oraz dla zalewu wodą Q10% od 

rzeki Łydynia.   

Uwaga uwzględniona: 

W pkt. 1.3.7. Uwarunkowania przyrodnicze  

i stan środowiska uwzględniono zapisy 

odnoszące się do map zagrożenia 

powodziowego oraz Planu zarządzania 

ryzykiem powodziowym dla obszaru 

dorzecza Wisły. 
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Obszary szczególnego zagrożenia 

powodzią zostały zdefiniowane w art. 

16 ust. pkt. 34 ustawy Prawo wodne. 

Zgodnie z tymi definicjami, za obszary 

szczególnego zagrożenia powodzią 

uważa się: 

a) obszary, na których prawdopo-

dobieństwo wystąpienia powodzi jest 

średnie i wynosi raz na 100    lat, 

b) obszary, na których prawdopo-

dobieństwo wystąpienia powodzi jest 

wysokie i wynosi raz na 10 lat, 

c) obszary między linią brzegu a wałem 

przeciwpowodziowym lub naturalnym 

wysokim brzegiem, w  który wbudo-

wano wał przeciwpowodziowy, a także 

wyspy i przymuliska, o których mowa  

w art. 224, stanowiące działki 

ewidencyjne, 

d)   pas techniczny. 

Analizując projekt: Strategia Rozwoju 

Społeczno-Gospodarczego Miasta 

Ciechanów do 2035 r.  stwierdzono, że 

w treści nie uwzględniono zapisów 

dotyczących występowania obszarów 

szczególnego zagrożenia powodzią, nie 

uwzględniając realizacji ochrony przed 

powodzią.  

Organ dodatkowo informuje, że tereny 

znajdujące się w ramach obszarów 

szczególnego zagrożenia powodzią 

podlegają określonemu zagospo-

darowaniu, gdzie zgodnie z art. 166 

pkt. 10 ustawy Prawo wodne 

planowane zagospodarowanie nie 

może m.in. naruszać ustaleń planu 

zarządzania ryzykiem powodziowym 
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czy stanowić zagrożenia dla ochrony 

zdrowia ludzi czy środowiska oraz 

utrudnia zarządzanie ryzykiem 

powodziowym. 

Ponadto w Rozporządzeniu Rady 

Ministrów z dnia 18 października 

2016r. w sprawie przyjęcia Planu 

zarządzania ryzykiem powodziowym 

dla obszaru dorzecza Wisły (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1841), którego 

obowiązywanie zostało wydłużone, 

zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 

listopada 2021 r. o zmianie ustawy o 

szczególnych rozwiązaniach zwią-

zanych z zapobieganiem, przeciwdzia-

łaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. poz. 2368), zostały 

zidentyfikowane główne cele 

zarządzania ryzykiem powodziowym, 

w tym cel główny obejmujący 

zahamowanie wzrostu ryzyka 

powodziowego, a w jego zakresie cel 

szczegółowy określony jako 

wyeliminowanie lub unikanie wzrostu 

zagospodarowania na obszarach 

szczególnego zagrożenia powodzią.  

W przypadku lokalizowania na 

obszarach szczególnego zagrożenia 

powodzią m.in. nowych obiektów 

budowlanych oraz gromadzenia 

ścieków, niezbędne jest uzyskanie 

pozwolenia wodnoprawnego zgodnie 

z art. 390 ust. 1 ustawy Prawo wodne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W celu operacyjnym 3.1 Rozwój i 

gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi 

dopisano: 

„Wszelkie działania będą realizowały cel 

szczegółowy Planu zarządzania ryzykiem 

powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły 

poprzez wyeliminowanie lub unikanie 

wzrostu zagospodarowania na obszarach 

szczególnego zagrożenia powodzią.” 
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Aktualnie obowiązujące  Plany Zarzą-

dzania Ryzykiem Powodziowym nie 

zawierają szczegółowych zapisów 

dotyczących obszaru Miasta 

Ciechanów. Nadmienić jednak należy, 

że jednym z celów szczegółowych 

PZRP jest wyeliminowanie lub 

unikanie wzrostu zagospodarowania na 

obszarach szczególnego zagrożenia 

powodzią. 

6. Część 4 Założenia 

programowe. Cele i 

kierunki działań. 

Str. 110 

„….technologie zwiększające 

przepuszczalność wody do 

gruntu” 

„technologie zwiększające wodoprze-

puszczalność gruntu” lub „technologie 

zwiększające przepuszczalność 

gruntu” 

Uwaga uwzględniona 

7. Część 4 Założenia 

programowe. Cele i 

kierunki działań. 

Str. 110 

„Rozbudowa infrastruktury 

retencjonowania, 

zagospodarowania i gromadzenia 

w miejscu opadu wody” 

„Rozbudowa infrastruktury retencjo-

nowania i zagospodarowania wody w 

miejscu jej opadu” 

Uwaga uwzględniona 

Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie 

8. Część 10. Obszary 

strategicznej interwencji 

określone w strategii 

rozwoju województwa 

Nieaktualna nazwa OSI „płocko – 

ciechanowski obszar strategicznej 

interwencji” 

Prawidłowa nazwa OSI to: 

„ciechanowski obszar strategicznej 

interwencji” 

Uwaga uwzględniona 

Dokonano zmiany w opisie, dodatkowo 

rozszerzając go w odniesieniu do Strategii 

Rozwoju Województwa Mazowieckiego 

2030+ Innowacyjne Mazowsze, przyjętej 

Uchwałą Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego nr 72/22 z dnia 24.05.2022 

roku. 

 
 

ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA: 

1) Projekt Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego miasta Ciechanów do 2035 r. 

2) Opinia Zarządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie  

               Z up. Prezydenta Miasta 

               

                  /-/ Iwona Kowalczuk 

              Zastępca Prezydenta Miasta 


