
Załącznik nr 3 do Uchwały  

Zarządu Województwa  

Śląskiego Nr 2327/383/VI/2022 z dnia 21.12.2022 roku  

Uzasadnienie 
do Regionalnej Polityki Rewitalizacji województwa śląskiego przyjętej uchwałą 

Zarządu Województwa Śląskiego Nr 2327/383/VI/2022 z dnia 21.12.2022 r. 

zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki 

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

wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.  

Podstawa prawna:  

art. 42 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.).  

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1880/278/V/2018 z dnia 18 sierpnia 

2018 roku przystąpił do opracowania dokumentu pn. Regionalna polityka rewitalizacji 

województwa śląskiego.  

Wskazana uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Ogłoszenia o przystąpieniu do 

opracowania dokumentu wraz z informacją o możliwości zgłaszania uwag, opinii oraz 

wniosków zamieszczono we wrześniu 2018 r. w prasie o zasięgu regionalnym i 

ogólnokrajowym, na elektronicznej tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz na stronie 

internetowej UM WSL. Zapewniono możliwość zgłaszania uwag do 31 października 

2018 r., przy czym na tym etapie prac nie wpłynęły żadne uwagi. 

W celu dostosowania zakresu i założeń dokumentu do najważniejszych wyzwań w 

województwie do przygotowania dokumentu wykorzystano opracowania eksperckie 

zawierające konspekty metodyczne uwzględniające w szczególności propozycje 

metod badawczych, luki badawcze w zakresie objętym dokumentem, propozycję 



zakresu prac, a także wnioski z  aktualnych badań na temat rewitalizacji i terenów 

zdegradowanych w województwie śląskim. 

W ramach prac nad przygotowaniem Regionalnej Polityki Rewitalizacji województwa 

śląskiego przeprowadzono badanie ankietowe dotyczące przemysłu tradycyjnego i 

terenów poprzemysłowych w gminach województwa śląskiego. Element ten wiąże się 

ze specyfiką i historią gospodarczą regionu. Zauważalne jest duże oddziaływanie 

przedsiębiorstw przemysłów tradycyjnych na życie powiązanych z nimi lokalnych 

społeczności. Na potrzeby rewitalizacyjne w gminach wpływ mają zarówno zakłady 

funkcjonujące, jak i te zamknięte. Analiza działalności sektora przemysłu 

tradycyjnego pozwala na określenie wielkości i miejsc oddziaływania tego sektora. 

W dniach 16 kwietnia i 16 maja 2019 r. zorganizowano warsztaty, w których 

uczestniczyli przedstawiciele gmin, związków subregionalnych województwa 

śląskiego, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, organizacji pozarządowych oraz 

środowisk naukowych. 

Konsultacje społeczne projektu Regionalnej Polityki Rewitalizacji województwa 

śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko zgodnie z uchwałą nr 

2717/190/VI/2020 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 25 listopada 2020 r. 

odbyły się w terminie do 18 grudnia 2020 r.  Informacje o przystąpieniu do konsultacji 

dokumentów umieszczono:  

• w prasie o zasięgu regionalnym i ogólnokrajowym;  

• na stronie internetowej UMWS, w tym na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej;  

• 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. 

Jednocześnie, zgodnie z wymogami prawnymi, projekt Polityki wraz z Prognozą 

został przekazany do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Śląskiego 

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i uzyskał pozytywną opinię 

obu instytucji.  

Przez cały okres konsultacji z dokumentami można było zapoznać się na stronach 

internetowych Urzędu, w tym BIP, jak również osobiście w Departamencie Rozwoju 

Regionalnego w Referacie Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.  

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. 

Po analizie zebranych uwag zdecydowano m.in. o rozszerzeniu zakresu dokumentu 

o gminy wiejskie, które zgodnie z polityką spójności Unii Europejskiej na lata 2021 – 

2027 również mogą prowadzić działania rewitalizacyjne. Postanowiono także 

zweryfikować i zmienić zestaw wskaźników zastosowanych do wyznaczenia Obszaru 

Interwencji, w tym uwzględnić nowe dane pozyskane w ramach realizacji projektu pn. 

Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórniczymi na terenie województwa 

śląskiego (OPI TPP 2.0).  

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 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, 

w tym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej;  



• na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu. 

Pismo informujące o trwających konsultacjach ww. dokumentów przekazano do 

jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego. 

Projekt Polityki wraz z Prognozą został również przekazany do Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska oraz Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego i uzyskał pozytywną opinię obu instytucji. W trakcie konsultacji 

dokumenty były dostępne na stronach internetowych Urzędu, w tym BIP oraz w 

Departamencie Rozwoju Regionalnego w Referacie Regionalne Centrum Analiz i 

Planowania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego 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.  

W trakcie odnoszenia się do uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych 

stosowano następujące zasady ogólne:  

• Ze względu na uwagi dotyczące zakresu dokumentu oraz relacji pomiędzy 

pojęciami rewitalizacji i rekultywacji doprecyzowano wykorzystanie ich w 

dokumencie. 

• Nie uwzględniono wniosków o zmianę pozycji gmin w wynikach delimitacji 

obszaru interwencji w aspekcie rewitalizacji bez oparcia o wyniki analizy 

wskaźnikowej. 

• Nie planuje się wykonywania/zlecania dodatkowych badań i analiz, ze 

względu na to, że jest to proces czasochłonny, większość wskazanych 

danych nie jest ogólnodostępnych, a zlecenie zadania wymaga znacznych 

nakładów finansowych.  

• Uwagi obejmujące swym zakresem obszary wykraczające poza Politykę, a 

odnoszące się do zakresu innych regionalnych dokumentów branżowych 

zostały przekazane do zespołów zajmujących się odpowiednimi 



dokumentami w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, 

o ile wnioskowane rozwiązanie nie stanowiło już treści tych dokumentów.  

• Nie uwzględniano uwag pozostających w sprzeczności z wynikami 

warsztatów oraz opracowań eksperckich.  

• W procesie konsultacji nie uwzględniano uwag, które były charakterystyczne 

dla dokumentów o charakterze lokalnym.    

• Nie rozszerzano części diagnostycznej o wskaźniki, których wartości nie są 

aktualnie dostępne. 

• Zrezygnowano z zapisów, które budziły największe wątpliwości np. w 

zakresie uwag dotyczących zmiany działań przypisanych do poziomu 

zdegradowania gmin w ramach terytorialnego wymiaru podejmowanych 

działań zdecydowano o rezygnacji z tego obszaru dokumentu. 

• Doprecyzowano zapisy, które były rozumiane w sposób odmienny od intencji 

autorów, za wyjątkiem tych, które pochodziły ze źródła wskazanego 

przypisem.  

• Dokumentu nie uzupełniano o zapisy niestanowiące wartości dodanej do 

opracowanego materiału.  

Szczegółowe zestawienia uwag i wniosków zgłoszonych w ramach obu etapów 

konsultacji społecznych projektu Polityki wraz z Prognozą stanowią załączniki nr 1 

oraz nr 2 do uzasadnienia.  

Wszelkie zgłoszone uwagi i wnioski zostały rozpatrzone i wraz z ustaleniami 

Prognozy oddziaływania na środowisko zostały wykorzystane przy opracowaniu 

końcowego dokumentu Regionalnej Polityki Rewitalizacji Województwa Śląskiego. 


