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ŚLĄSKI  PAŃSTWOWY  WOJEWÓDZKI  INSPEKTOR  SANITARNY 

 
40 – 074  Katowice  ul. Raciborska 39  skrytka pocztowa 591 

wsse.katowice@sanepid.gov.pl  http://www.gov.pl/wsse-katowice 

                                                                  Katowice, dnia 20.07.2022 r. 

NS-NZ.9022.23.16.2022 

 

 

 

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 2021 r. poz. 195 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 

24.06.2022 r. (data wpływu: 27.06.2022 r.), Zarządu Województwa Śląskiego, Urząd 

Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Juliusza Ligonia 46, 40 – 037 Katowice,  

znak: RR-RCAS.072.3.1.2022, 

 

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 pn. „Regionalna Polityka 

Rewitalizacji Województwa Śląskiego” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko 

dla ww. projektu.  

 

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

Zarząd Województwa Śląskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,  

ul. Juliusza Ligonia 46, 40 – 037 Katowice, wystąpił wnioskiem z dnia 24.06.2022 r. (data 

wpływu: 27.06.2022 r.), znak: RR-RCAS.072.3.1.2022, o zaopiniowanie projektu pn. 

„Regionalna Polityka Rewitalizacji Województwa Śląskiego” wraz z Prognozą 

Oddziaływania na Środowisko dla ww. projektu.   

Podstawowym celem dokumentu jest wyznaczenie zadań w zakresie rewitalizacji 

obszaru województwa śląskiego jako elementu kompleksowej transformacji społeczno – 

gospodarczej, ukierunkowanej na poprawę jakości środowiska, a w konsekwencji poprawę 

warunków życia mieszkańców. Zapisy projektu przedmiotowego dokumentu są spójne 

z dokumentami strategicznymi obowiązującymi na szczeblu lokalnym, wojewódzkim, 

krajowym i europejskim. Główny cel strategiczny będzie realizowany poprzez wyznaczenie 

zadań w ramach pięciu celi operacyjnych, które ukierunkowane są na poprawę warunków 

życia mieszkańców regionu i obejmują działania o charakterze społecznym, przestrzennym, 

gospodarczym i środowiskowym na obszarach oraz terenach zdegradowanych. Rewitalizacja 

w ujęciu niniejszego dokumentu jest procesem realizowanym w odpowiedzi na potrzeby 

mieszkańców, którzy są głównymi odbiorcami podejmowanych działań.  

„Regionalna Polityka Rewitalizacji Województwa Śląskiego” przedstawia następujące 

obszary interwencji wraz z celami operacyjnymi i zadaniami szczegółowymi: 
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I. Cel operacyjny C1: Wzrost kompetencji społecznych i aktywności mieszkańców oraz ich 

udziału w życiu społeczności lokalnych i regionu na terenach i obszarach 

zdegradowanych: 

1.1 Podnoszenie kompetencji społecznych i zawodowych zwiększających zdolność adaptacji 

mieszkańców z różnych grup wiekowych do zachodzących zmian.  

1.2 Wspieranie osób zagrożonych dziedziczeniem biernych postaw społecznych, trwałym 

bezrobociem oraz uzależnieniem od systemu pomocy społecznej.  

1.3 Budowanie tożsamości lokalnej opartej na tradycji i kulturze.  

1.4 Wzmocnienie wspólnot i oddolnych inicjatyw mieszkańców podnoszących aktywność  

i integrujących społeczności lokalne.  

1.5 Wspieranie partycypacji społecznej w procesach zarządzania rozwojem, w tym 

kształtowania polityki rewitalizacji. 

1.6 Promocja współpracy międzysektorowej i różnych grup mieszkańców na rzecz 

rewitalizacji.  

1.7 Rozwój relacji opartych na współpracy poprzez wspieranie rozwiązań ekonomii 

współdzielenia.  

1.8 Wspieranie inkluzji społecznej i odpowiadanie na potrzeby grup wrażliwych oraz  

z ograniczoną mobilnością (m.in. osób starszych, dzieci, osób z niepełnosprawnościami). 

II. Cel operacyjny C2: Wysoka funkcjonalność i jakość przestrzeni publicznych oraz 

mieszkalnictwa na terenach i obszarach zdegradowanych: 

2.1 Zachowanie i nadanie nowych funkcji historycznej zabudowie w centrach miast i starych 

dzielnicach mieszkaniowych.  

2.2 Rozwój funkcji miastotwórczych i ożywiających przestrzeń w centrach miast.  

2.3 Tworzenie reprezentacyjnych przestrzeni publicznych, służących integracji społecznej 

oraz stanowiących element promocji i konkurencyjności miast.  

2.4 Poprawa systemów bezpieczeństwa publicznego służących rozwiązywaniu wyzwań 

rewitalizacyjnych.  

2.5 Kształtowanie postaw w zakresie odpowiedzialności za przestrzeń publiczną.  

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.  

III. Cel operacyjny C3: Poprawa konkurencyjności gospodarki regionalnej i lokalnej na 

obszarach oraz terenach zdegradowanych: 

3.1 Rozwój podmiotów i instrumentów wspierających przedsiębiorczość, w tym 

przedsiębiorczość społeczną.  

3.2 Wspieranie rozwoju współpracy sektora biznesu i edukacji w celu kształtowania 

umiejętności i kompetencji dostosowanych do potrzeb regionalnej gospodarki.  

3.3 Kreowanie wdrażania instrumentów organizacyjnych wspierających rozwój 

przedsiębiorczości.  

3.4 Przygotowanie terenów inwestycyjnych, w szczególności przekształcenie terenów typu 

brownfield i wspieranie lokowania na nich przedsiębiorstw działających w sferze 

nowoczesnej gospodarki, w tym przemysłu 4.0.  

3.5 Wspieranie współpracy sektora publicznego i inwestorów w celu efektywnej rewitalizacji. 

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.  

IV. Cel operacyjny C4: Zagospodarowanie terenów i obszarów zdegradowanych: 

4.1 Rozwój funkcji rekreacyjnych i usług czasu wolnego, w szczególności w centrach miast.  
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4.2 Rozwój obszarów aktywności gospodarczej, w szczególności na terenach o największej 

dostępności transportowej.  

4.3 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych na cele gospodarcze, kulturowe, turystyczne 

i społeczne oraz sportowo-rekreacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zabytków 

dziedzictwa przemysłowego.  

4.4 Wspieranie współpracy na rzecz zarządzania zrewitalizowanymi obiektami.  

4.5 Tworzenie kompleksowych produktów sieciowych w zrewitalizowanych obiektach.  

4.6 Wykorzystanie terenów zdegradowanych w celu zwiększenia proekologicznego 

potencjału energetycznego województwa poprzez inwestycje OZE.  

4.7 Stworzenie rozwiązań systemowych w obszarze zagospodarowywania terenów 

zdegradowanych, w tym wzmocnienie udziału społeczności lokalnej w procesie identyfikacji 

nowych funkcji. 

V. Cel operacyjny C5: Poprawa jakości środowiska na terenach i obszarach 

zdegradowanych: 

5.1 Poprawa warunków środowiskowych, w szczególności ograniczenie uciążliwości 

generowanych przez niską emisję, przemysł tradycyjny i hałas, a także przeciwdziałanie 

powstawaniu miejskich wysp ciepła oraz poprawa warunków retencji wód.  

5.2 Ekorewitalizacja z uwzględnieniem funkcji środowiskowych, utrzymania i wzmacniania 

powiązań przyrodniczych oraz rozwoju terenów zieleni miejskiej.  

5.3 Rekultywacja i renaturalizacja terenów zdegradowanych, rozwój funkcji ekosystemowych 

i wzmacnianie bioróżnorodności.  

5.4 Monitorowanie stanu terenów zdegradowanych i terenów wykorzystywanych przez 

podmioty gospodarcze znacząco odziaływujące na środowisko. 

Część zadań skoncentrowana jest na adaptacji obszarów i terenów zdegradowanych do 

pełnienia nowych funkcji, zachowania samoistnie wykształconych walorów przyrodniczych 

na obszarach i terenach zdegradowanych, a także ochrony cennych obiektów stanowiących 

postindustrialne dziedzictwo kulturowe regionu. 

Zadania finansowane będą z budżetu państwa, województwa, jednostek samorządu 

terytorialnego, a także z pozostałych źródeł tj. Inicjatywa JESSICA, Fundusze UE, 

przedsiębiorstwa, inne instytucje związane z ochroną środowiska, Fundusz Dostępności,  

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

Dla przedmiotowego dokumentu opracowano prognozę oceny oddziaływania na 

środowisko, w której dokonano oceny skutków realizacji „Regionalnej Polityki Rewitalizacji 

Województwa Śląskiego” na poszczególne elementy środowiska. Projekt dokumentu zakłada 

prowadzenie działań w celu poprawy środowiska, a także warunków życia i zdrowia 

mieszkańców poprzez: ograniczenie niskiej emisji i hałasu, zjawiska miejskiej wyspy ciepła 

oraz poprawę retencji, utrzymania i wzmacniania powiązań przyrodniczych, rozwoju terenów 

zieleni miejskiej, rekultywacji i renaturalizacji terenów zdegradowanych oraz monitoringu ich 

stanu.  

Jak wynika z Prognozy w trakcie realizacji niektórych zadań przedstawionych  

w dokumencie wystąpią czasowo negatywne oddziaływania na środowisko o różnym 

natężeniu. Oddziaływania te mają jednak charakter przejściowy, a ich ewentualne negatywne 

wpływy są rekompensowane wskutek osiągnięcia wymiernego efektu ekologicznego  

i społecznego. Inwestycje z zakresu infrastruktury techniczno – inżynieryjnej, których 

negatywne oddziaływanie dotyczy zarówno fazy budowy jak i eksploatacji związane są 

głównie z rozwojem terenów inwestycyjnych oraz obszarów aktywności gospodarczej, 

rozwojem zabudowy mieszkaniowej, a częściowo także związane z prowadzeniem prac 

rekultywacyjnych i rewitalizacyjnych na terenach zdegradowanych. W fazie eksploatacji tych 

inwestycji należy spodziewać się trwałych zmian w środowisku dotyczących wpływu na 

jakość powietrza i klimat akustyczny oraz zmiany warunków hydrologicznych oraz 
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hydrogeologicznych. Dla działań długoterminowych, bezpośrednio oddziaływujących na stan 

środowiska, czy to na etapie realizacji inwestycji, czy to w późniejszej perspektywie w trakcie 

funkcjonowania (oddziaływania pośrednie), zaplanowano odpowiednie działania prewencyjne 

i minimalizujące ewentualne uciążliwości. Przewidziane działania zabezpieczające pozwolą 

na znaczące ograniczenie powstawania skumulowanych oddziaływań w trakcie realizacji 

działań określonych w przedmiotowym dokumencie.  

Biorąc powyższe pod uwagę zaopiniowano jak w sentencji. 

 

 

 

 

 

 

Otrzymuje: 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (epuap) 

ul. Juliusza Ligonia 46 

40 – 037 Katowice 

 
 


