
Katowice,  21 lipca 2022 
WOOŚ.410.310.2022.AOK

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

Odpowiadając na wniosek z 24 czerwca 2022 r., znak: RR-RCAS.072.3.1.2022 (RR-
RCAS.KW-00049/22), w sprawie ponownego zaopiniowanie projektu dokumentu pn. 
„Regionalna Polityka Rewitalizacji Województwa Śląskiego”, na podstawie art. 54 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 2022, poz. 1029 ze zm.) 

opiniuję pozytywnie

projekt w/w dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Pismem WOOŚ.410.430.2020.AOK z 10 grudnia 2020 r. Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Katowicach pozytywnie zaopiniował projektu dokumentu pn. „Regionalna 
Polityka Rewitalizacji Województwa Śląskiego”. W przedłożonym do ponownego opiniowania 
dokumencie, po uwzględnieniu uwag wniesionych podczas konsultacji - rozszerzono jego 
zakres o gminy wiejskie, a także zmieniono zestaw wskaźników zastosowanych 
do wyznaczenia Obszaru Interwencji w aspekcie rewitalizacji, uwzględniając nowe dane 
pozyskane w ramach realizacji projektu pn. Rozbudowa systemu zarządzania terenami 
pogórniczymi  na terenie województwa śląskiego (OPI TPP 2.0).

W prognozie oddziaływania na środowisko oraz w projekcie „Regionalnej Polityki 
Rewitalizacji Województwa Śląskiego” uaktualnione zostały przytoczone dane, w oparciu 
o najnowsze, dostępne informacje. W odniesieniu do projektu dokumentu opiniowanego 
w 2020 r. zmodyfikowane zostały cele operacyjne oraz kierunki działań Polityki, przede 
wszystkim poprzez dopisanie kolejnych kierunków:

do celu C1 „Wzrost kompetencji społecznych i aktywności mieszkańców oraz ich udziału 
w życiu społeczności lokalnych i regionu na terenach i obszarach zdegradowanych” 
dodano kierunek:



1.8. Wspieranie inkluzji społecznej i odpowiadanie na potrzeby grup wrażliwych oraz 
z ograniczoną mobilnością (m.in. osób starszych, dzieci, osób 
z niepełnosprawnościami);

do celu C2 „Wzrost funkcjonalności i jakości przestrzeni publicznych oraz mieszkalnictwa 
na terenach i obszarach zdegradowanych” dodano kierunki:

2.6. Rozwój systemu mieszkalnictwa socjalnego, opartego o deinstytucjonalizację usług 
społecznych i inkluzję społeczną oraz poprawa stanu technicznego mieszkań, 

2.7. Ochrona i podniesienie walorów architektonicznych zabudowy oraz ograniczenie 
barier architektonicznych; 

do celu C3 „Poprawa konkurencyjności gospodarki regionalnej i lokalnej na obszarach oraz 
terenach zdegradowanych” dodano kierunki:

3.6. Pobudzanie przedsiębiorczości lokalnej opartej na zasobach lokalnych. 
3.7. Ochrona walorów przyrodniczych i kulturowych oraz ich wykorzystanie do tworzenia 

produktu lokalnego wspierającego rozwój obszarów wiejskich;
do celu C4 „Zagospodarowanie terenów i obszarów zdegradowanych” dodano kierunek:

4.7. Stworzenie rozwiązań systemowych w obszarze zagospodarowywania terenów 
zdegradowanych, w tym wzmocnienie udziału społeczności lokalnej w procesie 
identyfikacji nowych funkcji.

W przedłożonym do ponownego opiniowania dokumencie zmieniona została również lista 
kluczowych projektów regionalnych zaplanowanych do realizacji w ramach „Regionalnej 
Polityki Rewitalizacji Województwa Śląskiego” wraz z zakresami tych projektów oraz 
wskaźniki monitorujące realizację Polityki. Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją 
należy stwierdzić, iż realizacja ustaleń w/w dokumentu nie będzie się wiązała 
z wystąpieniem  negatywnych oddziaływań na środowisko, nie wystąpi prawdopodobieństwo 
wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych oraz ryzyko dla zdrowia ludzi 
lub zagrożenia dla środowiska.

Uwzględniając powyższe oraz charakter analizowanego dokumentu i zakres wprowadzonych 
w projekcie zmian, podtrzymuję stanowisko i ponownie pozytywnie opiniuję projekt 
dokumentu pn. „Regionalna Polityka Rewitalizacji Województwa Śląskiego”.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Katowicach
dr Mirosława Mierczyk-Sawicka
podpisano elektronicznie
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