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Podsumowanie 

 

do Polityki gospodarki niskoemisyjnej dla województwa śląskiego. Regionalnej polityki 

energetycznej do roku 2030 przyjętej uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego Nr 

2873/194/VI/2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego 

dokumentu w  odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki 

sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione: 

1. ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko; 

2. opinie właściwych organów, o których mowa wart.57 i 58; 

3. zgłoszone uwagi i wnioski; 

4. wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli 

zostało przeprowadzone; 

5. propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków 

realizacji postanowień dokumentu. 

Podstawa prawna: 

art. 55 ust. 3 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.). 

 

Uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań 

alternatywnych. 

W ostatnich latach obserwuje się rosnące znaczenie problematyki zarówno sektora 

energetycznego, jak i sektora ochrony środowiska. Przestarzała infrastruktura energetyczna, 

produkcja energii oparta głównie na źródłach wysokoemisyjnych i wciąż rosnące zapotrzebowanie 

na energię elektryczną oraz cieplną od lat negatywnie wpływają na środowisko naturalne w 

województwie śląskim, a co za tym idzie stan zdrowia mieszkańców regionu. Ponadto specyficzna 

struktura osadnicza województwa śląskiego, duża gęstość zaludnienia, jak również znaczący 

udział starej zabudowy mieszkaniowej mają negatywny wpływ na jakość powietrza w regionie, w 

tym występowanie niskiej emisji. 

Potrzeba opracowania Polityki gospodarki niskoemisyjnej dla województwa śląskiego. Regionalnej 

polityki energetycznej do roku 2030 jest odpowiedzią na pogłębiający się problem złego stanu 

jakości powietrza w regionie i jednocześnie stanowi odpowiedź na potrzebę dokonania wnikliwej 

analizy sytuacji na rynku energetycznym regionu i próby sformułowania priorytetów w zakresie 

podejmowanych działań. 

Ponadto powstanie niniejszego dokumentu jest zgodne z zapisami Szczegółowego Opisu Procesu 

Aktualizacji Strategii, przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1880/278/V/2018 z 

dnia 16 sierpnia 2018 r., w którym wskazuje się na potrzebę opracowania Polityki jako jednego z 

elementów regionalnego systemu dokumentów strategicznych. 
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1. Informacja o sposobie wykorzystania ustaleń zawartych w prognozie oddziaływania 

na środowisko. 

Podstawą sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko projektu Polityki gospodarki 

niskoemisyjnej dla województwa śląskiego. Regionalnej polityki energetycznej do roku 2030 był 

zapis art. 46 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.).  

Wymagany zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania 

na środowisko został określony przez:  

• Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach – w piśmie nr 

WOOŚ.411.144.2016.MG z dnia 25 lipca 2016 r.  

• Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach – w piśmie nr 

NS-NZ.741.1.2016 z dnia 8 sierpnia 2016 r.  

Prognoza została sporządzona przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska zgodnie z 

wymogami art. 51 i 52 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.). Prognoza została przyjęta 

uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 383/102/VI/2020 z dnia 12 lutego 2020 r. 

Zalecenia z opracowanej Prognozy dotyczące uzupełnienia diagnozy, weryfikacji zapisów analizy 

SWOT, celów operacyjnych i kierunków działań, a także uzupełniania zapisów kluczowych typów 

projektów zostały uwzględnione. W przypadku zaleceń dotyczących uzupełnienia systemu 

monitoringu możliwe było tylko częściowe ich uwzględnienie ze względu na brak celowości 

poszerzania listy wskaźników o niektóre wskaźniki zalecane. 

2. Informacja na temat opinii właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.). 

Projekt Polityki gospodarki niskoemisyjnej dla województwa śląskiego. Regionalnej polityki 

energetycznej do rok 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko został przekazany 

pismem z dnia 19 lutego 2020 r. do zaopiniowana Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska 

(pismo nr RR-RCAS.KW-00011/20) oraz Śląskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi 

Sanitarnemu (pismo nr RR-RCAS.KW-00012/20).  

Uzyskane ostatecznie opinie obydwu wspomnianych organów są pozytywne. Oba opiniujące 

podmioty wskazały, że realizacja zapisów projektu Polityki przyczyni się do poprawy środowiska, 

a tym samym zdrowia mieszkańców oraz wzrostu jakości ich życia w regionie.  Działania 

wynikające z przedmiotowego dokumentu będą zrealizowane w sposób minimalizujący negatywne 

oddziaływanie na środowisko.  

3. Informacja na temat zagłoszonych uwag i wniosków. 

W toku prac nad przygotowaniem Polityki gospodarki niskoemisyjnej dla województwa śląskiego. 
Regionalnej polityki energetycznej do roku 2030 we wrześniu 2018 r. podano do wiadomości 
publicznej ogłoszenie informujące o trwających pracach nad przygotowaniem przedmiotowego 
dokumentu oraz o możliwości zgłaszania uwag, wniosków oraz opinii w terminie do 31 października 
2018 r. Ogłoszenie to ukazało się w prasie o zasięgu regionalnym i ogólnokrajowym, na stronie 
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internetowej UMWS, w tym w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na elektronicznej tablicy 
ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Na tym etapie prac nie wpłynęły 
żadne uwagi. 

Zgodnie z Uchwałą nr 383/102/VI/2020 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 12.02.2020 r.  
konsultacje społeczne projektu dokumentu pn.: Polityka gospodarki niskoemisyjnej dla 
województwa śląskiego. Regionalnej polityki energetycznej do roku 2030 wraz z Prognozą 
oddziaływania na środowisko odbyły się w terminie od 26 lutego do 15 kwietnia 2020 r.. Informacje 
o przystąpieniu do konsultacji projektu opublikowano w gazecie o zasięgu regionalnym i 
ogólnokrajowym, umieszczono na stronie internetowej UMWS, w Biuletynie Informacji Publicznej 
oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu. Ponadto pismo informujące o trwających 
konsultacjach ww. dokumentów przekazano do: 

• Departamentów UMWS;  
• Jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego;  
• Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego;  
• Zespołu regionalnego dla inicjatywy transformacji regionów górniczych w województwie 

śląskim; 
• Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Śląskiego na 

lata 2014-2020; 
• Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, w tym do członków Regionalnej Rady ds. Energii 

działającej w strukturach Związku; 
• Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego. 

W ramach przedmiotowych konsultacji zgłoszono 428 uwag, które w wielu przypadkach były 
uwagami bardzo złożonymi, dotyczącymi jednocześnie wielu obszarów tematycznych Polityki. 
Zgłoszone uwagi dotyczyły m.in.: konieczności uzupełnienia lub aktualizacji diagnozy, potrzeby 
przeformułowania zapisów analizy SWOT, brzmienia celów operacyjnych oraz kierunków działań, 
zmiany/doprecyzowania/uzupełnienia typów projektów, systemu wdrażania i źródeł finansowania 
realizacji  Polityki, a także instrumentów wdrażania i systemu monitoringu. 

Wszelkie zgłoszone w trakcie trwania konsultacji uwagi i wnioski zostały rozpatrzone i wraz z 

ustaleniami Prognozy oddziaływania na środowisko zostały wykorzystane przy opracowaniu 

końcowego projektu Polityki.  

4. Informacja na temat wyników postępowania dotyczącego transgranicznego 

oddziaływania na środowisko. 

Stopień szczegółowości zapisów Polityki w zakresie ram realizacji kierunków działań, a zwłaszcza 

lokalizacji, rozmiaru czy charakteru możliwych przedsięwzięć nie dawał żadnych podstaw do 

stwierdzenia ryzyka wystąpienia znaczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko 

skutków realizacji dokumentu wymagającego uruchomienia procedury, o której mowa w art. 104 

oraz art. 113 - 117 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 

2018 poz. 2081 z późn. zm.). 

5. Informacja w zakresie propozycji dotyczących metod i częstotliwości 

przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu. 

System monitoringu realizacji zapisów Polityki gospodarki niskoemisyjnej dla województwa 

śląskiego. Regionalnej polityki energetycznej do roku 2030 będzie stanowił jeden z elementów 

Raportu monitoringowego, opracowywanego w ramach realizacji strategii rozwoju województwa. 

Raport powstaje w okresach dwuletnich, natomiast dane z zakresu polityki niskoemisyjnej zostaną 

zawarte po raz pierwszy w dokumencie za lata 2021-2022. W przypadku podjęcia przez Zarząd 

Województwa Śląskiego decyzji o rezygnacji z opracowywania Raportu, monitorowanie realizacji 

zapisów Polityki będzie realizowane poprzez inną formę monitoringu zatwierdzoną przez Zarząd. 
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Przyjęte przez Zarząd Województwa Śląskiego wyniki monitoringu, powinny stanowić podstawę do 

decyzji o dalszej realizacji działań wskazanych w dokumencie lub ich ewentualnej korekcie.  

Odpowiedzialność za przeprowadzanie oceny skuteczności wdrażania Polityki spoczywa na 

Zarządzie Województwa Śląskiego. Jednostką odpowiedzialną za opracowanie Raportu będzie 

komórka właściwa ds. opracowywania strategii rozwoju województwa w strukturze organizacyjnej 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, we współpracy z komórką ds. planowania w 

zakresie środowiska i komórką ds. gospodarki, w ramach wskazanej powyżej struktury.  

 

 


