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Dyrektor Biura Związku Gmin 
i Powiatów Subregionu Północnego 
Województwa Śląskiego

ul. Focha 19/21
42-217 Częstochowa 

Odpowiadając na wnioski z 28 marca 2022 r. (data wpływu: 29.03.2022 r. i 01.04.2022 r.), 
znak: ZGiPSP.033.26.2022 w sprawie uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości 
informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko sporządzanej do projektu 
dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 
2021 - 2027, z perspektywą do 2030 roku” - na podstawie art. 53, art. 57 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 jedn.: Dz. U z 2021 r., poz. 2373 ze zm.)

u z g a d n i a m

stanowisko w sprawie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie 
oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego projektu strategii.

Prognoza oddziaływania na środowisko powinna obejmować wszystkie elementy, o których 
mowa w art. 51 ust. 2 ww. 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. Wszystkie elementy art. 51 ust. 2 przywołanej ustawy powinny 
być przeanalizowane i ocenione w stopniu i w zakresie adekwatnym do charakterystyki 
obszaru objętego opracowaniem.

W szczególności prognoza powinna uwzględniać, analizować i oceniać:

 działania mogące negatywnie oddziaływać na środowisko z uwzględnieniem obszarów 
chronionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 
2021 poz. 1098 ze zm.) wraz z oceną pod kątem skutków ich realizacji dla środowiska; 

 funkcjonowanie korytarzy ekologicznych określonych w opracowaniu „Korytarze 
ekologiczne w województwie śląskim – koncepcja do planu zagospodarowania 
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przestrzennego województwa” (Parusel J.B., Skowrońska K., Wower A. (red.) 2015 
CDPGŚ);

 opis istniejących problemów ochrony środowiska, które mogą być rozwiązane poprzez 
realizację strategii oraz przedstawienie zmian w stanie środowiska, jakich można się 
spodziewać w przypadku, gdyby nie podjęto jej realizacji;

 powiązanie projektowanego dokumentu z innymi dokumentami szczebla krajowego oraz 
regionalnego, w tym z dokumentami strategicznymi i planistycznymi obowiązującymi 
na terenie Subregionu Północnego; 

 propozycje dotyczące minimalizowania i ograniczenia przewidywanych skutków 
realizacji ustaleń dokumentu na środowisko przyrodnicze i krajobraz.

Ponadto prognoza oddziaływania na środowisko winna dostarczać informacji 
o występowaniu, lub jego braku, chronionych gatunkach roślin, zwierząt i grzybów oraz 
siedlisk tych gatunków, występujących na obszarze objętym przedmiotowym dokumentem, 
ich szacunkowej liczebności, rozmieszczeniu, stanie ochrony, a także analizę zagrożeń dla 
populacji tych gatunków, a w przypadku negatywnego oddziaływania propozycję jego 
ograniczenia.

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