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O P I N I A   S A N I T A R N A 
 

 Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.), art. 54 ust. 1 i art. 58 ust. 1 pkt 2 

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 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Zarządu 

Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice z dnia 02.06.2020 r., znak: 

RR.RCAS.0102.3.2020, 

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 

o p i n i u j e    p o z y t y w n i e 

 

w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych projekt Strategii Rozwoju 

Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 
 

U Z A S A D N I E N I E 

 

Zarząd Województwa Śląskiego,  ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, wystąpił 

 z wnioskiem z dnia 02.06.2020 r., znak: RR.RCAS.0102.3.2020, zaopiniowanie projektu 

Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” wraz z prognozą oddziaływania 

na środowisko. Przedmiotowy dokument stanowi aktualizację Strategii Rozwoju 

Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”, uchwalonej przez Sejmik Województwa 

Śląskiego 1 lipca 2013 roku. Celem aktualizacji jest dostosowanie Strategii „Śląskie 2020+” 

do zmieniających się uwarunkowań europejskich, krajowych i regionalnych,  

a w szczególności głównych dokumentów strategicznych kraju, wyznaczających zakres  

i ramy polityki regionalnej oraz dokumentów unijnych. Zgodnie z wizją nakreśloną  

w przedmiotowym projekcie Strategii województwo śląskie do roku 2030 stanie się 

nowoczesnym regionem europejskim o konkurencyjnej gospodarce, będącej efektem 

odpowiedzialnej transformacji, zapewniając możliwości rozwoju swoim mieszkańcom  

i oferując wysoką jakość życia w czystym środowisku. Osiągnięciu tego celu będzie służyć 

realizacja 4 celów strategicznych, którym przypisano 70 kierunków działań w ramach  

12 celów operacyjnych. Dla operacjonalizacji Strategii wypracowano 12 przedsięwzięć,  

w ramach których uwzględniono 57 działań.  

Jako główne cele w projekcie Planu wskazano: 

 cel strategiczny A - Województwo śląskie regionem odpowiedzialnej transformacji 

gospodarczej: 

 cel operacyjny: A.1. Konkurencyjna gospodarka, 

 cel operacyjny: A.2. Innowacyjna gospodarka, 

 cel operacyjny: A.3. Silna lokalna przedsiębiorczość, 
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 cel strategiczny B - Województwo śląskie regionem przyjaznym dla mieszkańca: 

 cel operacyjny: B.1. Wysoka jakość usług społecznych, w tym zdrowotnych, 

 cel operacyjny: B.2. Aktywny mieszkaniec, 

 cel operacyjny: B.3. Atrakcyjny i efektywny system edukacji i nauki, 

 cel strategiczny C - Województwo śląskie regionem wysokiej jakości środowiska  

i przestrzeni: 

 cel operacyjny: C.1. Wysoka jakość środowiska, 

 cel operacyjny: C.2. Efektywna infrastruktura, 

 cel operacyjny: C.3. Atrakcyjne warunki zamieszkania, kompleksowa 

rewitalizacja i dostosowanie do zmian klimatu, 

 cel strategiczni D - Województwo śląskie regionem sprawnie zarządzanym: 

 cel operacyjny: D.1. Zrównoważony rozwój terytorialny, 

 cel operacyjny: D.2. Aktywna współpraca z otoczeniem i kreowanie silnej marki 

regionu, 

 cel operacyjny: D.3. Nowoczesna administracja publiczna. 

Jak wynika z przedłożonych dokumentów najsilniej dedykowany problemom 

środowiska jest cel C.1. Wysoka jakość środowiska - dotyczący m.in. poprawy stanu 

powietrza (w tym klimatu akustycznego) i wód, ograniczeniu negatywnego wpływu 

górnictwa i odpadów na środowisko oraz podniesieniu świadomości ekologicznej 

mieszkańców regionu. Drugim zasadniczym celem operacyjnym jest cel C.3. Atrakcyjne 

warunki zamieszkania, kompleksowa rewitalizacja i dostosowanie do zmian klimatu, który 

obejmuje problematykę rewitalizacji obszarów zdegradowanych, niskiej emisji, adaptacji  

do zmian klimatu i ograniczania wpływu transportu na stan środowiska. Ponadto wskazuje 

się również na aspekt poprawy kondycji zdrowotnej mieszkańców regionu i warunków ich 

życia. Poza celami operacyjnymi dedykowanymi wprost, takimi jak: B.1. Wysoka jakość 

usług społecznych, w tym zdrowotnych, B.2. Aktywny mieszkaniec i B.3. Atrakcyjny i 

 efektywny system edukacji i nauki, pośrednio służyć będą wszelkie działania 

ukierunkowane na ochronę i poprawę jakości środowiska oraz na poprawę dostępności do 

rynku pracy oraz do usług publicznych, w tym transportu publicznego. 

Jak wynika z przedłożonej prognozy oddziaływania na środowisko dla 

przedmiotowego dokumentu, opracowanej w maju 2020 r. przez Centrum Dziedzictwa 

Przyrody Górnego Śląska z Katowic wynika, że projekt Strategii w dużym stopniu 

uwzględnia problematykę zrównoważonego rozwoju oraz środowiska i jego ochrony.  

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania stwierdzono jak w sentencji.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Otrzymuje: 

Zarząd Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice 

Do wiadomości: 

NS-NZ w/m 

 

 

  


