
 

 

 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 

1. Informacje ogólne  
 

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego  przygotowuje 
Strategię Rozwoju Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, 
z perspektywą do 2030 roku (dalej: projekt Strategii).  

 
Strategia, który obecnie jest w trakcie przygotowania, określa cele i działania na rzecz 

rozwoju strategicznego całego obszaru funkcjonalnego Subregionu Północnego Województwa 
Śląskiego. By zrealizować wizję rozowjową Strategii wskazano system 4 priorytetów, 
odpowiadających im celów strategicznych i operacyjnych oraz kierunków działań na rzecz 

realizacji wyznaczonych celów, zgodnie ze schematem przedstawionym poniżej.  

 
Podstawą wykonania zamówienia jest projekt Strategii, który zostanie przekazany 

na wniosek Wykonawcy.  
 
 

 

Cel strategiczny: C.1 Możliwości rozwoju mieszkańców i społeczności lokalnych.

•cel operacyjny: C1.1 Nowoczesne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

•cel operacyjny:  C1.2 Efektywna i edukacja i nauka 

•cel operacyjny:  C1.3 Wysoka aktywność mieszkańców

Cel strategiczny: C.2 Urozmaicona struktura gospodarcza zapewniająca bezpieczeństwo 
ekonomiczne i wykorzystująca potencjały lokalne oraz  kwalifikacje mieszkańców.

•cel operacyjny:  C2.1 Wysoka atrakcyjność inwestycyjna 

•cel operacyjny:  C2.2 Nowoczesny i konkurencyjny sektor przedsiębiorstw 

•cel operacyjny:  C2.3 Silne marki gospodarcze 

•cel operacyjny:  C2.4 Atrakcyjny rynek pracy 

Cel strategiczny: C.3 Bezpieczna i atrakcyjna przestrzeń i środowisko subregionu z 
zachowanymi walorami przyrodniczymi i kulturowymi.

•cel operacyjny: C3.1 Wysoka efektywność energetyczna 

•cel operacyjny: C3.2 Nowoczesna infrastruktura techniczna 

•cel operacyjny: C3.3 Wysoka jakość środowiska i przestrzeni

•cel operacyjny: C3.4 Korzystne warunki mieszkaniowe 

Cel strategiczny:  C.4 Nowoczesne zarządzanie rozwojem lokalnym i subregionalnym.

•cel operacyjny:  C4.1 Sprawna administracja publiczna 

•cel operacyjny:  C4.2 Zintegrowane planowanie rozwoju 

•cel operacyjny:  C4.3 Trwała współpraca terytorialna 



 

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 

2.1 Przedmiot zamówienia obejmuje: 
2.1.1. Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Strategii 

Rozwoju Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 
2021-2027, z perspektywą do 2030 roku 

 

 
Zamówienie obejmuje przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu 

Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 
2021-2027 , z perspektywą do 2030 roku zgodnie z niniejszą specyfikacją 

oraz:  
• Ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

( Dz.U. 2021 poz. 1057); 

• Ustawą 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 2022 
r. poz. 1029.) 

 

 
Zakres zamówienia obejmuje:  

 
1. Zapoznanie się z konsultowanym dokumentem.  

2. Opracowanie scenariusza procesu.  
3. Spotkanie z przedstawicielami Zamawiającego w celu omówienia sposobów 
animacji, scenariusza i aspektów organizacyjnych konsultacji. 

4. Przeprowadzenie we współpracy z Zamawiającym działań animacyjnych 
online wspierających zainteresowanie mieszkańców i ich zaangażowanie w 

prowadzone konsultacje. 
5. Przygotowanie infografik i prezentacji do wykorzystania w działaniach 
animacyjnych online.  

6. Zbieranie uwag i opinii zgłaszanych przez mieszkańców drogą elektroniczną.  
7. Poprowadzenie dwóch spotkań konsultacyjnych lub dwóch spotkań 

interaktywnych/online w czasie rzeczywistym np. w postaci otwartych 
webinariów z aktywnym udziałem gmin z obszaru Subregionu Północnego 
Województwa Śląskiego, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, 

oraz mieszkańcami (w celu przeprowadzenia webinariów Wykonawca dokona 
niezbędnych uzgodnień z przedstawicielem Związku Gmin i Powiatów 

Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, które zorganizuje webinarium 
od strony technicznej).  
8. Opracowanie raportów z konsultacji podsumowującego wyniki działania 

konsultacyjnego wraz ze sformułowaniem wniosków.  
9. Przekazanie raportu do Zamawiającego.  

10. Konsultowanie treści raportu nt. Strategii Rozwoju Subregionu Północnego 
Województwa Śląskiego na lata 2021-2027 z osobami wskazanymi przez 

Zamawiającego.  
11. Wprowadzenie do raportu poprawek zgodnie z sugestiami Zamawiającego.  
 

 
 

 
 



 

 

 
2.1.2 Przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko projektu Strategii Rozwoju Subregionu Północnego 
Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 

roku 
 
Projekt Strategii jest dokumentem, który zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 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 2022 r. poz. 1029.) (dalej: ustawa ooś) 
oraz zgodnie z art. 6a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko  
 

Strategiczna ocena powinna w pełnym zakresie odpowiadać wymaganiom 
wynikającym z art. 3 ust. 1 pkt 14 i pkt 17, art. 51 ust. 2 ustawy ooś, 
przy zachowaniu warunków, o których mowa w art. 52 ust. 1 i 2 ustawy ooś, 

oraz wymaganiom wynikającym z art. 54 ust. 1-2, 55 ust. 1-3, 57, 58 ustawy 
ooś.  

 
Strategiczna ocena obejmie w szczególności:  

a) sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko,  
b) uzyskanie wymaganych ustawą ooś opinii,  
c) zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu 

 
Opis stanu środowiska należy przygotować w sposób umożliwiający określenie 

rodzajów i skali przewidywanych oddziaływań oraz w przyszłości zmian 
spowodowanych realizacją postanowień Strategii. 
 

 

2.1.2 a) W odniesieniu do prognozy oddziaływania na środowisko (dalej: 

prognoza) zalecane jest przedstawienie zagadnień według kolejności ustalonej 
w art. 51 ust. 2 ustawy ooś. Prognoza powinna również odpowiadać 

wymaganiom art. 3 ust. 2 ustawy ooś.  
 
Zgodnie z tym prognoza oddziaływania na środowisko powinna zawierać:  

1. informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz 
jego powiązanie z innymi dokumentami,  

2. informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,  
3. propozycje dotyczące przewidywanych metod analiz skutków realizacji 
postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej 

przeprowadzania,  
4. informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,  

5. streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym,  
6. prognoza winna określać, analizować i oceniać: 
- istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku 

braku realizacji projektowanego dokumentu,  
- stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 

oddziaływaniem,  
- istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji 
projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów 



 

 

podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
ochronie przyrody,  

- cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, 
wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego 

dokumentu oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały 
uwzględnione podczas opracowywania dokumentu,  
- przewidywane znaczące oddziaływanie, w tym oddziaływanie bezpośrednie, 

pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe, 
długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i 

przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także 
na środowisko, a w szczególności na: różnorodność biologiczną, ludzi, 
zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, 

zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne, z uwzględnieniem zależności 
między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy.  

 
Ponadto prognoza powinna przedstawiać:  
- rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację 

przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być 
rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i 

przedmiot ochrony Natura 2000 oraz integralność tego obszaru,  
- biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu, cele i przedmiot 

obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne 
do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem 
ich wyboru oraz metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo 

wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych 
trudności wynikających z niedostatków techniki lub we współczesnej wiedzy.  

 
 
Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego 

(dalej: Zamawiający) wystąpił do organów właściwych w sprawach opiniowania 
i uzgadniania w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, tj. 

Regionalny dyrektor ochrony środowiska w Katowicach oraz Śląski Państwowy 
Inspektor Sanitarny w Katowicach, z wnioskiem o uzgodnienie zakresu i stopnia 
szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko 

sporządzanej dla projektu Strategii Rozwoju Subregionu Północnego 
Województwa Śląskiego na lata 2021-2027. 

 
Wykonawca będzie zobowiązany do jej przygotowania zgodnie ze uzgodnieniem 
Regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Katowicach oraz Śląskiego 

Państwowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach (pisma w załączeniu) 
 

 
2.1.2 b) uzyskanie wymaganych ustawą ooś opinii 
 

Zgodnie z art. 54. ust.1 ustawy ooś projekt Strategii wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko zostanie poddany opiniowaniu przez Regionalnego 

dyrektora ochrony środowiska w Katowicach oraz Śląskiego Państwowego 
Inspektora Sanitarnego w Katowicach. Właściwe organy wydają opinię 
w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii. 

 



 

 

W przypadku uwag  wskazanych organów, Wykonawca będzie zobowiązany do 
przedstawienia Zmawiającemu rekomendacji w zakresie zmian w dokumencie 

projektu strategii poprzez wskazanie konkretnych zapisów i korekt.  
 

2.1.2 c) zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu 
 

Zamawiający zapewni możliwość udziału społeczeństwa w opracowywaniu 

dokumentu Prognozy oddziaływania na środowisko poprzez stronę internetową 
Zamawiającego (https://www.subregion-polnocny.pl/) informując o możliwości 

zapoznania się z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko Strategii 
Rozwoju Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027 
w ramach udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania 

na środowisko zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy ooś. W informacji przekazanej 
społeczeństwu wskazana zostanie możliwość składania uwag i wniosków 

w formie pisemnej. 
 

W przypadku zgłoszonych uwag i wniosków Wykonawca będzie zobowiązany 

do przedstawienia Zmawiającemu rekomendacji w zakresie zmian w dokumencie projektu 
strategii poprzez wskazanie konkretnych zapisów i korekt.  

 
2.1.3 Przeprowadzenie ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i 

efektywności realizacji Strategii Rozwoju Subregionu Północnego 
Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 
roku 

 
Przeprowadzenie uprzedniej ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności 

i efektywności realizacji strategii (ewaluacji ex ante) – przed jej przyjęciem należy 
przeprowadzić w oparciu o Ustawę z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2021 poz. 1057). 

 
Oceny Strategii w ramach ewaluacji należy dokonać na podstawie następujących 

kryteriów: 
a) trafności celów strategicznych i planowania działań względem zidentyfikowanych 
problemów lub wyzwań; 

b) przewidywanej skuteczności działań na rzecz realizacji celów oraz metod ich 
wdrażania i zabezpieczenia odpowiednich zasobów; 

c) przewidywanej efektywności sumy zasobów przeznaczonych na realizację 
działań; 
d) spójności wewnętrznej między jej celami a priorytetami i działaniami oraz 

zewnętrznej między założeniami strategii a założeniami dokumentów wyższego 
rzędu lub równorzędnymi 

 

Produkty: 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu następujące produkty:  

 
I. W terminie – do 10 dni od podpisania umowy: 

1. Raport metodyczny  
 

II. Po zakończeniu realizacji umowy, czyli w terminie do 31 października 

2022r: 
1. Raport z przeprowadzonych konsultacji, 

https://www.subregion-polnocny.pl/


 

 

2. Prognozę oddziaływania na środowisko projektu Strategii 
wraz ze streszczeniem w języku niespecjalistycznym,  

3. Pisemne podsumowanie, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy ooś,  
4. Uzasadnienie, o którym mowa w art. 42 ust. 2 ustawy ooś, 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, 
5. Rekomendacje dot zamian zapisów  w projekcie Strategii opracowane 

na podstawie SOOŚ oraz konsultacji społecznych, 
6. Raport z ewaluacji ex ante wraz z rekomendacjami , w celu wprowadzenia 

ewentualnych zmian w dokumencie Strategii w wyniku przeprowadzenia 

ewaluacji 
 


