
UCHWAŁA NR …………….. 

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

z dnia ……….……….. 2014r. 

w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą  
„Strategia Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2020” 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2013r. poz. 645, poz. 594, 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 19 ust. 3b 
ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. Nr 
84 poz. 712, Nr 157 poz. 1241, z 2011r. Nr 279 poz. 1644, z 2012r. poz. 1237, z 2013r. poz. 
714, z 2014r. poz. 379 i poz. 1146) Rada Miasta uchwala, co następuje: 

 

§1.  

Przyjmuje się program rozwoju pod nazwą „Strategia Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 
2020”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
 

§3. 

Traci moc Uchwała Nr XVI/249/07 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia  
28 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia „Strategii zrównoważonego rozwoju miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego do 2017” roku oraz Uchwała Nr XXXII/544/08 z dnia  
23 grudnia 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/249/07 Rady Miasta z dnia 28 listopada 
2007r. w sprawie przyjęcia „Strategii zrównoważonego rozwoju miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego do 2017”. 

 

§4. 

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  



UZASADNIENIE 
 

Strategia Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2020 jest dokumentem określającym główne 
kierunki zrównoważonego rozwoju społeczno - gospodarczego w dłuższym okresie czasu.  
Określa najogólniejszą wizję miasta w przyszłości - jego pożądany obraz, do którego 
zmierzamy. Strategia stanowi niezbędny załącznik do dokumentacji aplikacyjnej wniosku  
o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej 

Prace nad Strategią rozpoczęły się w 4 października 2013 roku powołaniem przez Prezydenta 
Miasta Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2020 w skład 
którego weszli przedstawiciele Regionalnej Izby Gospodarczej, środowiska naukowego 
piotrkowskich uczelni, organizacji pozarządowych oraz jednostek i instytucji miejskich. Całość 
procesu opracowywania Strategii koordynowało Biuro Planowania Rozwoju Miasta Urzędu 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.  

W okresie od 20.01 - 14.02.2014r. wśród mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego  
przeprowadzona została ankieta, mająca na celu poznanie ich opinii, zebranie uwag                 
i wniosków. Wpłynęły 464 ankiety. Wyniki ankiet zostały szczegółowo omówione  
i uwzględnione w diagnozie stanu obecnego, analizie SWOT i celach strategicznych. 

Prace nad strategią toczyły się z uwzględnieniem zasady koncentracji na realnych siłach 
Miasta (wykorzystanie dogodnego położenia i tradycji historycznych oraz kapitału ludzkiego) 
i zasady koncentracji na wyzwaniach najistotniejszych dla przyszłości (wybór najważniejszych 
celów). 

Opracowywanie programu rozwoju pn. „Strategia…” uwzględniało uspołecznienie procesu 
budowania strategii. Zgodnie z Uchwałą Nr XLV/807/14 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego z dnia 27.06.2014r., oraz Zarządzeniem nr 288 Prezydenta Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego z dnia 30 lipca 2014r., w dniach od 18 sierpnia 2014r. do 30 września 2014r. 
przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami Piotrkowa Trybunalskiego. Złożonych zostało 
10 wniosków. Wszystkie zgłoszone opinie i propozycje zostały przeanalizowane pod kątem 
zasadności, możliwości ich realizacji i wprowadzenia do projektu programu. 
Przeprowadzona została również strategiczna ocena oddziaływania na środowisko zgodnie  
z art. 46 pkt 2. ustawy  dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1235 z późn. zm.).  

W efekcie prac Zespołu, konsultacji z mieszkańcami i zebranych uwag, Prezydent Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego opracował projekt, określający główne kierunki zrównoważonego 
rozwoju społeczno – gospodarczego Piotrkowa Trybunalskiego do 2020 roku.  

 


