
Uchwała Nr 1985/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 13 maja 2016 roku 

 

w sprawie przyjęcia projektu obwieszczenia o podaniu do publicznej wiadomości informacji 

o przyjęciu przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego „Strategii rozwoju turystyki 

w województwie wielkopolskim do 2020 roku” 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 486), w związku z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

Postanawia się podać do publicznej wiadomości, w drodze obwieszczenia o treści określonej 

w załączniku do niniejszej uchwały, informację o przyjęciu przez Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego „Strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku” 

i o możliwościach zapoznania się z jej treścią. 

 

§ 2 

Obwieszczenie postanawia się zamieścić na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, 

(www.bip.umww.pl), na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu (www.umww.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34,              

61-714 Poznań. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Sportu i Turystyki. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

z up. Marszałka Województwa 

Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 

 

 



Uzasadnienie do uchwały Nr 1985/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 13 maja 2016 roku 

 

w sprawie przyjęcia projektu obwieszczenia o podaniu do publicznej wiadomości informacji 

o przyjęciu przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego „Strategii rozwoju turystyki 

w województwie wielkopolskim do 2020 roku” 

 

Po uchwaleniu przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr XVIII/481/16 z dnia 

25 kwietnia 2016 r. „Strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku” 

zakończony został proces jej opracowywania. 

 

Działając w myśl art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko organ opracowujący projekt dokumentu wymagającego udziału 

społeczeństwa (zarząd województwa) podaje do publicznej wiadomości informację o przyjęciu 

dokumentu i o możliwościach zapoznania się z jego treścią oraz: 

1. uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ustawy, 

2. podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy – w przypadku dokumentów, 

o których mowa w art. 46 i 47 ustawy. 

 

W związku z powyższym uzasadnionym jest podjęcie przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

uchwały w sprawie przyjęcia projektu obwieszczenia o podaniu do publicznej wiadomości informacji 

o przyjęciu przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego „Strategii rozwoju turystyki 

w województwie wielkopolskim do 2020 roku”. 

 

 
 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
 

 



Załącznik o Uchwały Nr 1985/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 13 maja 2016 roku 

 

 

 

 

 

ZARZĄD 
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

Poznań, 13 maja 2016 r. 

 
DS-2.521.1.2015 
 

 

OBWIESZCZENIE 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

o przyjęciu „Strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku” 

 

Na podstawie art. 43 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353), zwanej dalej Ustawą, Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego podaje do publicznej wiadomości informację, iż Sejmik 

Województwa Wielkopolskiego,  Uchwałą Nr XVIII/481/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r., przyjął 

„Strategię rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku”. 

 

Z treścią dokumentu wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 Ustawy 

oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 Ustawy można zapoznać się w siedzibie 

Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 

w Poznaniu (al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań – IX piętro, pokój 938, w godzinach pracy 

Urzędu), na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.umww.pl) oraz na stronie 

internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (www.umww.pl). 

 

 
 
 
 

Marek Woźniak 

Marszałek Województwa Wielkopolskiego 

 


