
Załącznik nr 2 do Uchwały 

Zarządu Województwa Śląskiego  

Nr 2327/383/VI/2022 

z dnia 21.12.2022 roku  

Podsumowanie 

do Regionalnej polityki rewitalizacji województwa śląskiego przyjętej uchwałą 

Zarządu Województwa Śląskiego Nr 2327/383/VI/2022 z dnia 21.12.2022 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 w art.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 2022 r. poz. 1029 z 

późn. zm.).  

Uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych 

rozwiązań alternatywnych.  

Obszar województwa śląskiego przez wiele lat rozwijał się w oparciu o 

funkcjonowanie przemysłu wykorzystując zlokalizowane na terenie regionu zasoby 



naturalne. Obecnie przed regionem stoi wiele wyzwań związanych ze zmianą 

trendów gospodarczych i pojawieniem się licznych problemów o charakterze 

gospodarczym, społecznym, środowiskowym oraz przestrzennym. Odpowiedzią na 

wyzwania związane z koncentracją negatywnych zjawisk powinna być szeroko 

rozumiana rewitalizacja, prowadzona w sposób kompleksowy i ukierunkowany na 

poprawę jakości życia mieszkańców. 

Rewitalizacja w województwie śląskim powinna zatem stanowić część procesu 

głębokiej transformacji społeczno-gospodarczej, ukierunkowanej na poprawę 

warunków życia mieszkańców.  

Regionalna polityka rewitalizacji województwa śląskiego została opracowana po 

przeprowadzeniu diagnozy i wykonaniu analiz dotyczących lokalnych i gminnych 

programów rewitalizacji, przemysłu tradycyjnego i terenów poprzemysłowych oraz 

przy szerokiej partycypacji społecznej. Potrzeba opracowania dokumentu wybrzmiała 

podczas zorganizowanych warsztatów, w których uczestniczyli przedstawiciele gmin, 

związków subregionalnych województwa śląskiego, Śląskiego Związku Gmin i 

Powiatów, organizacji pozarządowych oraz środowisk naukowych. 

Celem opracowania Regionalnej polityki rewitalizacji województwa śląskiego jest 

przedstawienie najważniejszych wyzwań związanych z rewitalizacją oraz wskazanie 

działań, które stanowią na nie odpowiedź. Dokument stanowi odpowiedź na 

najważniejsze problemy związane z zagadnieniem rewitalizacji i obejmuje m.in.: 

klasyfikację intensywności problemów na obszarze województwa,  kluczowe cele i 

działania oraz projekty w obszarze rewitalizacji. 

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  

1. Informacja o sposobie wykorzystania ustaleń zawartych w prognozie 

oddziaływania na środowisko.  



Podstawą sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko projektu Regionalnej 

polityki rewitalizacji województwa śląskiego 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 2022 r. poz. 1029 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.411.1.2019.BM z dnia 8 stycznia 2019 r.  

• Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w 

Katowicach – w piśmie nr NS-NZ.4124.4.2018 z dnia 9 stycznia 2019 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 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.). Prognoza została przyjęta uchwałą Zarządu 

Województwa Śląskiego nr 2717/190/VI/2020 z dnia 25 listopada 2020 r., natomiast 

zaktualizowana prognoza została przyjęta uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego 

nr 1115/341/VI/2022 z dnia 22 czerwca r. 

Zalecenia z opracowanej Prognozy dotyczące uzupełnienia diagnozy, weryfikacji 

zapisów analizy SWOT, celów operacyjnych i kierunków działań, w miarę 

dostępności danych 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 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.).  



Projekt Regionalnej polityki rewitalizacji województwa śląskiego wraz z Prognozą 

oddziaływania na środowisko został przekazany pismem z dnia 27.11.2020 r. do 

zaopiniowana Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska (pismo nr RR-

RCAS.KW-00082/20) oraz Śląskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi 

Sanitarnemu (pismo nr RR-RCAS.KW-00078/20). Przy drugim etapie konsultacji 

dokumenty przekazano pismem z dnia 24 czerwca 2022 r. do zaopiniowana 

Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska pismo nr (RR-RCAS.KW-00049/22) 

oraz Śląskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu (pismo nr 

RR-RCAS.KW-00048/22). 

Uzyskane ostatecznie opinie obydwu wspomnianych organów są pozytywne. 

Zgodnie z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 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. W opinii Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego wskazano, że 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. 

3. Informacja na temat zagłoszonych uwag i wniosków.  

W toku prac nad przygotowaniem Regionalnej polityki rewitalizacji województwa 

śląskiego 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 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.  

Następnie dokument poddano konsultacjom społecznych, które składały się z dwóch 

etapów. 



Zgodnie z Uchwałą nr 2717/190/VI/2020 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 25 

listopada 2020 r. konsultacje społeczne projektu dokumentu pn.: Regionalna Polityka 

rewitalizacji województwa śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko (I 

etap) odbyły się w terminie od 25 listopada do 18 grudnia 2020 r. Informacje o 

przystąpieniu do konsultacji projektu opublikowano w prasie 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 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego;  

 Jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego;  

 Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego; 

 Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego; 

 Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego; 

 Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa 

Śląskiego Aglomeracja Beskidzka; 

 Uczestników przeprowadzonych warsztatów. 

Konsultacje społeczne poprzedzono wstępnymi konsultacjami wewnętrznymi z 

funkcjonującym w Urzędzie Zespołem ds. rewitalizacji, wybranymi departamentami 

UM WSL oraz Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. 

W takcie konsultacji zgłoszono 336 uwag, które w wielu przypadkach były uwagami 

bardzo złożonymi, dotyczącymi jednocześnie wielu obszarów tematycznych Polityki. 

Jednocześnie należy zauważyć, że zgłoszone uwagi niejednokrotnie swym zakresem 

obejmowały obszar tematyczny wykraczający poza zakres Polityki, swoją treścią 

odnosząc się do innych regionalnych dokumentów branżowych lub do dokumentów 

przedstawiających obszary zdegradowane w sposób szczegółowy, jakie 

opracowywane są na poziomie lokalnym. 

Zgłoszone w toku konsultacji społecznych wnioski dotyczyły m.in. zakresu 

dokumentu, potrzeby uzupełnienia lub aktualizacji diagnozy, wątpliwości 



wynikających z interpretacji pojęcia rewitalizacji, uwzględnienia aspektów 

społecznych, zidentyfikowanych specyficznych problemów procesów rewitalizacji, 

weryfikacji zapisów analizy SWOT, doprecyzowania lub zmiany brzmienia celów 

operacyjnych i kierunków działań, zmiany/doprecyzowania/uzupełnienia typów 

projektów oraz systemu monitoringu i wdrażania. Znaczna część uwag dotyczyła 

delimitacji Obszaru Interwencji w aspekcie rewitalizacji, w tym wniosków o ponowne 

przeanalizowanie wskaźników oraz o rozszerzenie Obszaru Interwencji o gminy 

wiejskie. 

Mając na uwadze fakt, iż zakres wprowadzonych zmian, będących wynikiem 

przeprowadzonych konsultacji społecznych, dotyczył istotnych części dokumentu 

postanowiono skierować dokument wraz ze zaktualizowaną Prognozą oddziaływania 

na środowisko do drugiego etapu konsultacji społecznych, w celu zweryfikowania 

nowych zapisów i dostosowanie ich do potrzeb odbiorców. 

II etap konsultacji społecznych został przeprowadzony na podstawie Uchwały 

Zarządu Województwa nr 1115/341/VI/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r. i trwał do 29 

lipca 2022 r. 

Informacje o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu Regionalnej Polityki 

Rewitalizacji Województwa Śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko 

(etap II)  umieszczono  w prasie o zasięgu regionalnym i ogólnokrajowym, na stronie 

internetowej UMWS, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na elektronicznej tablicy 

ogłoszeń Urzędu. 

Pismo informujące o trwających konsultacjach ww. dokumentów przekazano do 

jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego. 

W takcie konsultacji zgłoszono 64 uwagi dotyczące diagnozy, analizy SWOT, 

brzemienia celów i kierunków dokumentu, kluczowych projektów oraz drobnych 

korekt redakcyjnych. Nieliczne uwagi dotyczyły Obszaru interwencji w aspekcie 

rewitalizacji oraz rozszerzenia dokumentu o dodatkowe analizy. 

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 daje 

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. 2022 

r., poz. 1029). 

5. Informacja w zakresie propozycji dotyczących metod i częstotliwości 

przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień 

dokumentu.  

System monitoringu Regionalnej Polityki Rewitalizacji Województwa Śląskiego 

będzie opierał się przede wszystkim o analizę wskaźnikową. Wykorzystywane w tym 

celu będą ogólnodostępne dane statystyczne, które według potrzeb mogą być 

uzupełniane dodatkowymi badaniami. Uzupełnieniem prowadzonej analizy 

wskaźnikowej będzie ocena realizacji projektów ujętych w dokumencie. 

Przedmiotowe analizy będą dokonywane w cyklu rocznym. Wskazane powyżej 

elementy monitoringu polityki rewitalizacji będą stanowiły materiał wejściowy do 

sporządzenia Raportów monitoringowych z realizacji strategii rozwoju województwa 

oraz Raportów o stanie województwa, których obowiązek opracowania nakłada 

ustawa o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r.  

Ocena wyników monitoringu będzie podstawą do podejmowania decyzji o 

kontynuacji realizacji zapisów dokumentu i ich ewentualnej modyfikacji. 

Odpowiedzialność za przeprowadzanie oceny skuteczności wdrażania Regionalnej 

Polityki Rewitalizacji Województwa Śląskiego spoczywa na Zarządzie Województwa 

Śląskiego.  

Jednostką odpowiedzialną za prowadzenie monitoringu będzie komórka właściwa ds. 

opracowywania strategii rozwoju województwa w strukturze organizacyjnej Urzędu 



Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przy wsparciu Zespołu ds. Rewitalizacji 

funkcjonującego w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 


