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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), art. 53 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 (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 2373 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Związku Gmin i Powiatów Subregionu 

Północnego Województwa Śląskiego, ul. Focha 19/21 oraz ul. Waszyngtona 5 p. 113, 116,  

42 – 217 Częstochowa, z dnia 28.03.2022 r., znak: ZGiPSP.033.25.2022, 

 

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 

s t w i e r d z a ,  ż e 

 

prognoza oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Subregionu 

Północnego Województwa Śląskiego na lata 2021 – 2027 z perspektywą do 2030 roku” 

powinna uwzględniać wymagania określone w art. 51 ust. 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 (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 2373 z późn. zm.). Ponadto, prognoza powinna obejmować ocenę jakościową i ilościową 

wpływu realizacji ustaleń przedmiotowego dokumentu na poszczególne komponenty 

środowiska, a w zakresie kompetencji Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego dać rzetelną ocenę oddziaływania na stan zdrowia ludzi (zwłaszcza 

zamieszkujących tereny w pobliżu inwestycji mogących zawsze bądź potencjalnie 

oddziaływać na środowisko), w szczególności w aspekcie: 

 narażenia na hałas, wibracje i zanieczyszczenia powietrza, 

 zagrożeń dla ujęć i źródeł wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  

z uwzględnieniem obszarów stref ochronnych tych ujęć, 

 zagrożeń dla wód podziemnych, w szczególności Głównych Zbiorników Wód 

Podziemnych zlokalizowanych na terenie powiatu (należy uwzględnić nakazy, zakazy  

i ograniczenia związane z ochroną zasobów wody), 

 oddziaływania na gleby, zwłaszcza użytkowane rolniczo, 

 zachowania dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie, 

zwłaszcza na terenach zabudowy mieszkaniowej/siedlisk ludzkich, zabudowy 

związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży (jednostki oświatowe) 

oraz terenach rekreacyjno-wypoczynkowych, 

 zapewnienia odpowiednich standardów jakości powietrza atmosferycznego. 
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W przypadku zidentyfikowania ryzyka wystąpienia negatywnych oddziaływań  

na zdrowie i życie ludzi planowanych przedsięwzięć, należy w prognozie oddziaływania  

na środowisko, w sposób szczególny odnieść się do możliwych metod ich skutecznej 

eliminacji bądź maksymalnego ograniczenia. 

 

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

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego,  

ul. Focha 19/21 oraz ul. Waszyngtona 5 p. 113,116, 42 – 217 Częstochowa, wystąpił 

wnioskiem z dnia 28.03.2022 r., znak: ZGiPSP.033.25.2022, o uzgodnienie zakresu  

i stopnia szczegółowości prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. 

„Strategia Rozwoju Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2021 – 2027  

z perspektywą do 2030 roku”. 

Celem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w ramach której opracowuje 

się prognozę oddziaływania na środowisko, jest m.in. przeanalizowanie, w jaki sposób  

i w jakim stopniu realizacja ustaleń projektowanego dokumentu może powodować negatywne 

lub pozytywne skutki w środowisku. Chociaż działania przewidziane w projekcie Strategii 

mają wpłynąć na poprawę stanu środowiska subregionu północnego województwa śląskiego 

to jednak rodzaj planowanych inwestycji może powodować oddziaływania niekorzystne dla 

środowiska, a także - pośrednio lub bezpośrednio uciążliwe - bądź niekiedy nawet wpływać 

negatywnie na zdrowie ludzi. W związku z powyższym, w prognozie należy uwzględnić 

ocenę jakościową i ilościową wpływu realizacji ustaleń przedmiotowej Strategii na 

poszczególne komponenty środowiska, a w zakresie kompetencji Śląskiego Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dać rzetelną ocenę oddziaływania na stan zdrowia 

ludzi (w szczególności zamieszkujących w najbliższym sąsiedztwie planowanych inwestycji),  

w aspekcie zagadnień podanych w sentencji niniejszej opinii. 

W przypadku zidentyfikowania ryzyka wystąpienia negatywnych oddziaływań  

na zdrowie i życie ludzi planowanych przedsięwzięć, należy w prognozie oddziaływania  

na środowisko, w sposób szczególny odnieść się do możliwych metod ich skutecznej 

eliminacji bądź maksymalnego ograniczenia.  

Należy podkreślić, iż ilekroć w przepisie art. 51 ust. 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 jest mowa  

o oddziaływaniu na środowisko, należy rozumieć przez to również oddziaływanie na zdrowie 

ludzi. 

Biorąc powyższe pod uwagę określono zakres i stopień szczegółowości prognozy  

dla projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Subregionu Północnego Województwa 

Śląskiego na lata 2021 – 2027 z perspektywą do 2030 roku”.  

 

 
Otrzymuje: 
Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego (epuap) 

ul. Focha 19/21 

ul. Waszyngtona 5 p. 113,116 

42 – 217 Częstochowa 


