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I. WPROWADZENIE 

I.1. PODSTAWA PRAWNA SPORZĄDZENIA PROGNOZY 

Prognoza oddziaływania na środowisko wykonana została W ramach procedury strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko1, którą reguluje Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko2 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.). Celem tej procedury jest 
przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentu pn. Strategia rozwoju 
ponadlokalnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą 

do 20303. Dokument w założeniu jest strategią ponadlokalną oraz instrumentem tzw. Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych (ZIT), będących instrumentem wdrażania strategii terytorialnych w ramach 
polityki spójności. Powinien spełniać warunki wynikające z ram prawnych określonych dla strategii 
ponadlokalnych, o których mowa w: Ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i Ustawie 
z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 

Podstawę prawną procesu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (w skrócie sooś) stanowi 
art. 46 i 47 ww. Zgodnie z nim przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
wymagane jest dla m.in. strategii wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z tym organ opracowujący Strategię 
zobowiązany jest do sporządzenia do niego prognozy oddziaływania na środowisko. Procedura sooś 
stanowi formalny proces oceny oddziaływania dokumentu na środowisko i polega na określeniu jak 
realizacja zapisów tego dokumentu wpłynie na środowisko. Należy przy tym mieć na uwadze, że sooś 
nie jest odrębnym dokumentem, a procedurą, w trakcie której powstają określone dokumenty, 
w tym prognoza oddziaływania na środowisko. 

Obszarem objętym Strategią jest Subregion Północy Województwa Śląskiego. Jest to jeden z czterech 
obszarów wskazanych w polityce rozwoju województwa, określonej w Strategii Rozwoju Województwa 
Śląskiego Śląskie 2030 „Zielone Śląskie”. Subregiony w polityce rozwoju województwa śląskiego 
stanowią regionalne Obszary Strategicznej Interwencji w ujęciu funkcjonalnym.  

I.2. STRUKTURA STRATEGII 

Struktura Strategia rozwoju ponadlokalnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 
2021-2027, z perspektywą do 2030 przedstawiona została poniżej w postaci spisu treści dokumentu.  

Spis treści:  

• Wprowadzenie  

• Kluczowe wnioski z diagnozy   

• Charakterystyka Subregionu Północnego  w kluczowych wymiarach rozwoju  

• Kluczowe potencjały i wyzwania Subregionu Północnego  - analiza SWOT  

• Obszary wsparcia na podstawie przeprowadzonej diagnozy i prac partycypacyjnych  

• Wizja i cele rozwoju Subregionu Północnego  

• Przedsięwzięcia zintegrowane i komplementarne  służące osiąganiu celów Strategii  

 
1

 W skrócie „sooś”. 
2

 W skrócie „ustawa ooś”. 
3

 W skrócie „Strategia”. 
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• Oczekiwane rezultaty planowanych działań wraz ze wskaźnikami.  

• Ramowy układ funkcjonalno-przestrzenny Subregionu Północnego oraz rekomendacje do 
polityk przestrzennych  

• Obszary strategicznej interwencji określone w strategii rozwoju województwa  

• Subregionalne Obszary Strategicznej Interwencji  

• System realizacji strategii, w tym wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych  

• Ramy organizacyjne i zasady wdrażania  

• Potencjalne źródła finansowania kluczowych działań wskazanych w Strategii wraz z modelem 
partnerskiej realizacji projektów  

• Mechanizm monitorowania, ewaluacji i aktualizacji Strategii  

• Załączniki  

• Załącznik nr 1  

• Analiza zgodności strategii z krajowymi i unijnymi dokumentami strategicznymi, planistycznymi 
oraz regulacjami prawnymi dla nowego okresu budżetowania Unii Europejskiej 2021-2027  

• Załącznik nr 2  

• Opis procesu zaangażowania partnerów w pracach nad przygotowaniem założeń i projektu 
Strategii.  
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II. USTALENIA STRATEGII ORAZ POWIĄZANIA Z INNYMI 

DOKUMENTAMI 

I.3. USTALENIA STRATEGII 

I .3.1.  M I S J A  I  WI Z J A  RO Z WO J U  SUB REG IO NU  PÓ Ł NO CN EG O  

Na podstawie pogłębionej diagnozy oraz opierając się na aspiracjach mieszkańców, przedsiębiorców 
oraz innych uczestników procesu rozwoju Subregionu Północnego w Strategii zarysowano misję i wizję 
tego obszaru w perspektywie roku 2030.  

Misją Subregionu Północnego jest: Subregion Północny. Warto tu być mieszkać, inwestować, 
wypoczywać! 

Wizja rozwoju wskazuje że w 2030 roku Subregion Północny to atrakcyjny i przyjazny obszar 
województwa śląskiego: 

 wyróżniający się wysoką jakością życia,  

 oferujący swoim aktywnym mieszkańcom szeroki wachlarz usług publicznych z zakresu zdrowia, 
edukacji, nauki, kultury i wsparcia społecznego,  

 w którym funkcjonują innowacyjne i konkurencyjne przedsiębiorstwa wykorzystujące lokalne 
potencjały i działające w sieci międzynarodowych powiązań gospodarczych, 

 cechujący się wyjątkowymi walorami środowiska przyrodniczego, którego zasoby są ważnym 
potencjałem rozwojowym i są one chronione i  kształtowane w oparciu o zasadę 
zrównoważonego rozwoju, 

 o unikalnych walorach kulturowych i krajobrazowych, a także turystycznych oraz rekreacyjnych,  

 otwarty na współpracę, charakteryzujący się silnymi partnerskimi relacjami międzysektorowymi 
i współpracą partnerów samorządowych, 

 sprawnie i nowocześnie zarządzany,  

 w którymi mieszkańcy aktywnie kształtują oraz uczestniczą w realizacji polityk rozwojowych 
swoich miast, gmin i całego obszaru Subregionu. 

I .3.2.  PR IO RY TET Y ,  CE LE  I  K I ER UN KI  R O Z W O JU  SU BR EGI ON U  

PÓ ŁN O CNE G O  

Myślenie o rozwoju strategicznym Subregionu Północnego jest zorganizowane przez system 
priorytetów, odpowiadających im celów strategicznych i operacyjnych oraz kierunków działań. 
Priorytety wskazują kluczowe zagadnienia, na których należy się skupić w rozwoju lokalnym. Wskazane 
cele strategiczne to najważniejsze stany, które należy osiągnąć w perspektywie strategicznej, natomiast 
kierunki działań określają kluczowe typy aktywności, które powinny być podejmowane dla osiągania 
tych celów. 
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o PRIORYTETY STRATEGICZNE SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO I ICH ZAWARTOŚĆ 

Tab. 1 Priorytety strategiczne Subregionu Północnego i ich zawartość. 

PRIORYTET ZAWARTOŚĆ 

Kapitał ludzki i 
społeczny 

• kompetencje profesjonalne i cywilizacyjne, 
• kariery zawodowe, 
• infrastruktura ochrony zdrowia, 
• programy profilaktyczne i prozdrowotne, 
• aktywizacja osób z niepełnosprawnością, 
• rozwiązywanie problemów społecznych, 
• rozwój rodzin, 
• wsparcie opieki nad dziećmi do lat 3,  seniorami oraz osobami samotnymi, 
• świadomość obywatelska, 
• aktywizacja i włączenie społeczne imigrantów, 
• aktywność gospodarcza i społeczna, 
• technologie społeczeństwa informacyjnego, 
• edukacja na wszystkich poziomach, 
• kształcenie ustawiczne, 
• wsparcie psychiczne dzieci i młodzieży, 
• oferta spędzania czasu wolnego, 
• podmioty ekonomii społecznej, 
• tożsamość regionalna. 

Gospodarka • transformacja branż tradycyjnych, 
• mała i średnia przedsiębiorczość, 
• rolnictwo, turystyka i inne działalności gospodarcze oparte na wykorzystaniu 

lokalnych potencjałów, 
• nowe branże oparte na innowacyjności i kreatywności, 
• lokalne i ponadlokalne łańcuchy kooperacji, 
• czynniki atrakcyjności biznesowej: kwalifikacje, przestrzenie, infrastruktura, 
• zrównoważony rynek pracy. 

Środowisko, 
przestrzeń i mobilność 

• efektywność energetyczna, 
• OZE, 
• odpady, 
• adaptacja do zmian klimatu, 
• bioróżnorodność, 
• świadomość ekologiczna, 
• mieszkalnictwo, 
• ścieżki rowerowe, 
• ochrona, zachowywanie, wykorzystywanie i wzbogacanie dziedzictwa 

przyrodniczego i kulturowego, 
• przestrzenie i obiekty publiczne, 
• rewitalizacja, obszary zdegradowane, 
• infrastruktura komunalna i mieszkaniowa, 
• zagrożenia środowiskowe,  
• wewnętrzne i zewnętrzne powiązania komunikacyjne. 

Zarządzanie rozwojem • nowoczesna administracja publiczna, 
• system zarządzania kryzysowego, wyposażenie służb ratowniczych, 
• e-usługi, 
• zarządzanie informacją, 
• kompetencje kadr samorządowych, 
• planowanie rozwoju i przestrzeni, 
• partycypacja społeczna, 
• współpraca subregionalna, 
• współpraca Subregionu z otoczeniem, 
• promocja i wizerunek Subregionu. 

Źródło: Projekt Strategii rozwoju ponadlokalnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z 
perspektywą do 2030. 
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Każdy z priorytetów ma taką samą wartość dla rozwoju Subregionu. Poza tym nie należy traktować 
rozłącznie, ani realizować w sposób autonomiczny. Działania podejmowane w ich ramach powinny 
wzajemnie się wspomagać.  

o CELE I KIERUNKI ROZWOJU SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO 

Tab. 2 Cele strategiczne, cele operacyjne i kierunki rozwoju. 

 

CEL STRATEGICZNY C.1 MOŻLIWOŚCI ROZWOJU MIESZKAŃCÓW I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH 

CELE OPERACYJNE KIERUNKI 

C1.1 Nowoczesne i efektywne 
usługi społeczne i zdrowotne 

K.1. Realizacja programów prozdrowotnych, szczególnie w zakresie 
profilaktyki. 

K.2. Poprawa dostępności do nowoczesnych specjalistycznych usług 
medycznych. 

K.3. Rozwój bazy opieki długoterminowej: modernizacja i 
rozbudowa infrastruktury zakładów opiekuńczo – leczniczych i 
zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych.  

K.4. Rozwój opieki wytchnieniowej.  
K.5. Rozwijanie oferty usług społecznych wspierających 

funkcjonowanie rodzin, w tym poprawa dostępności do 
żłobków i przedszkoli.  

K.6. Wsparcie systemu opieki zastępczej oraz funkcjonowania 
domów dziecka.  

K.7. Działania wspierające funkcjonowanie osób o szczególnych 
potrzebach,  w tym aktywizacja osób z niepełnosprawnościami.  

K.8. Wdrażanie projektów integrujących migrantów ze 
społecznością lokalną.  

K.9. Wzbogacanie infrastruktury usług społecznych.  
K.10. Wykorzystywanie obiektów poprzemysłowych,  

zdegradowanych, porolniczych, niewykorzystywanych obiektów 
publicznych na nowe cele społeczne.  

C1.2 Efektywna edukacja i nauka  K.11. Rozwój infrastruktury i podnoszenie dostępności urozmaiconej 
oferty edukacyjnej, dostosowywanej do popytu na kwalifikacje 
i kompetencje współczesnego rynku pracy.  

K.12. Rozbudowa infrastruktury ICT i działania  edukacyjne na rzecz 
rozwoju społeczeństwa informacyjnego.  

K.13. Podnoszenie dostępności,  w tym rozwój infrastruktury i  oferty 
kształcenia ustawicznego.  

K.14. Działania na rzecz aktywizacji zawodowej  mieszkańców.  
K.15. Rozwój potencjału, w tym infrastruktury, szkolnictwa wyższego 

oraz sektora B+R. 

C1.3 Wysoka aktywność 
mieszkańców 

K.16. Poszerzanie oferty spędzania czasu wolnego umożliwiającej 
osobisty i zawodowy rozwój mieszkańców, w tym rozwój 
odpowiedniej jakości infrastruktury.  

K.17. Wzmacnianie i rozwój infrastruktury kultury.  
K.18. Promocja zdrowego stylu życia.  
K.19. Realizacja wydarzeń kulturalnych, społecznych, rekreacyjnych 

aktywizujących mieszkańców i integrujących wspólnoty 
lokalne. 

K.20. Modernizacja obiektów publicznych, z uwzględnieniem potrzeb 
osób o szczególnych potrzebach.  

K.21. Działania angażujące mieszkańców w rozwój swoich 
miejscowości i rozwój społeczeństwa obywatelskiego.  

K.22. Wzmacnianie tożsamości regionalnej i podnoszenie 
świadomości mieszkańców na temat lokalnego dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego. 
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C. 2 UROZMAICONA STRUKTURA GOSPODARCZA ZAPEWNIAJĄCA BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE I WYKORZYSTUJĄCA POTENCJAŁY 

LOKALNE ORAZ  KWALIFIKACJE MIESZKAŃCÓW 

CELE OPERACYJNE KIERUNKI 

C2.1 Wysoka atrakcyjność 
inwestycyjna  

K.23. Tworzenie i rozwój atrakcyjnych stref aktywizacji gospodarczej 
umożliwiających wzmocnienie  lokalnych przedsiębiorców i 
pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych.  

K.24. Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych. 
K.25. Poprawa powiązań komunikacyjnych terenów i stref 

inwestycyjnych. 
K.26. Wykorzystywanie obiektów poprzemysłowych, porolniczych, 

niewykorzystywanych obiektów publicznych na nowe cele  
gospodarcze. 

K.27. Pomoc dla lokalnego biznesu w pozyskiwaniu zewnętrznych 
źródeł finansowania na wdrażanie projektów innowacyjnych.  

K.28. Promocja gospodarcza  
K.29. Podnoszenie jakości usług oferowanych przez "otoczenie 

biznesu", działające na rzecz umiędzynarodowienia działalności 
firm oraz klastrów..  

C2.2 Nowoczesny i konkurencyjny 
sektor przedsiębiorstw  

K.30. Wzmacnianie lokalnych firm w rozwoju ich potencjału, 
tworzeniu miejsc pracy oraz zawiązywaniu lokalnych sieci 
kooperacji. 

K.31.  Aktywizacja postaw pro przedsiębiorczych, w tym wsparcie na 
etapie uruchamiania działalności  

K.32. Zaangażowanie w promocję i aktywizację strart-up(ów), 
opartych na potencjale lokalnym i regionalnym.  

K.33. Działania na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji oraz 
przemysłów kreatywnych. Wspieranie dyfuzji wiedzy ze sfery 
nauki i B+R do firm Subregionu. 

K.34. Wspieranie sieci kooperacyjnych łączących gospodarkę 
Subregionu z partnerami w aglomeracjach regionu.  

K.35. Promowanie społecznej odpowiedzialności biznesu.  
K.36. Wspieranie inwestycji i działań  sektora przedsiębiorstw w 

zakresie ekoprodukcji, ekowydajności i ograniczenia wpływu 
działalności na środowisko. 

K.37. Poprawa dostępu do infrastruktury umożliwiającej rozwój firm 
w przestrzeni wirtualnej.  

K.38. Wspieranie, tworzenie i rozwój biznesów opartych na 
wykorzystywaniu atutów przyrodniczych i  kulturowych 
Subregionu, np.  przetwórstwo rolno-spożywcze, turystyka, 
oferta spędzania czasu wolnego.  

K.39. Promocja i wdrażanie gospodarki obiegu zamkniętego.  

C2.3 Silne marki gospodarcze K.40. Wspieranie biznesów w branżach związanych z 
odnawialnymi źródłami energii.  

K.41. Kreowanie i rozwój produktów turystycznych oraz rozwój 
pakietowych ofert turystycznych.  

K.42. Działania wspierające obsługę ruchu turystycznego – 
promocyjne, organizacyjne i  infrastrukturalne.  

K.43. Podniesienie konkurencyjności rolnictwa.  
K.44. Rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego.  
K.45. Tworzenie i organizacja lokalnych i ponadlokalnych,  

sieciowych targów zdrowej żywności.  

C.2.4 Atrakcyjny rynek pracy K.46. Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do 
rynku pracy. 

K.47. Rozwijanie przedsiębiorczości społecznej wspierającej lokalne i 
subregionalny rynek pracy.  

K.48. Wdrażanie i rozwój technologii cyfrowych umożliwiających 
nowe formy pracy. 
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K.49. Wspieranie rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w 
miejscu pracy. 

K.50. Promocja działań przedsiębiorców w zakresie stosowania 
narzędzi wspierających godzenie rozwoju zawodowego i życia 
rodzinnego (work life balance). 

K.51. Działania wspierające pracowników przedsiębiorstw 
podlegających procesowi transformacji.  

C.3  BEZPIECZNA I ATRAKCYJNA PRZESTRZEŃ SUBREGIONU Z ZACHOWANYMI WALORAMI PRZYRODNICZYMI I KULTUROWYMI. 

CELE OPERACYJNE KIERUNKI 

C3.1 Wysoka efektywność 
energetyczna i wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii 

K.52. Modernizacja budynków  mieszkaniowych  i  publicznych, w 
tym z uwzględnieniem podnoszenia efektywności 
energetycznej. 

K.53. Ograniczenie zjawiska ubóstwa energetycznego.  
K.54. Wzmacnianie efektywności energetycznej. 
K.55. Rozwijanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.  
K.56. Promowanie i wspieranie energetyki rozproszonej i 

prosumenckiej. 
K.57. Rozwijanie współpracy terytorialnej i międzysektorowej w 

zakresie wykorzystania OZE. 

C3.2 Nowoczesna infrastruktura 
techniczna   

K.58. Rozwój sieci ścieżek rowerowych o znaczeniu komunikacyjnym i 
rekreacyjno-turystycznym. 

K.59. Poprawa dostępności do infrastruktury wodno -kanalizacyjnej. 
K.60. Rozwój i poprawa efektywności infrastruktury  energetycznej, 

w tym OZE. 
K.61. Poprawa dostępności do in frastruktury gazowej. 
K.62. Poprawa efektywności i bezpieczeństwa funkcjonowania 

obiektów i infrastruktury gospodarowania odpadami.  
K.63. Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej gmin 

Subregionu, w tym budowa, modernizacja dróg, rozwój 
zintegrowanej i nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej 
oraz rozwiniętych form zrównoważonego transportu, w tym 
transportu publicznego,  np. centra przesiadkowe.  

K.64. Integracja różnych form transportu poprzez inwestycje 
infrastrukturalne. 

C3.3 Wysoka jakość środowiska i 
przestrzeni  

K.65. Obniżanie emisyjności transportu poprzez unowocześnianie 
taboru. 

K.66. Podnoszenie estetyki przestrzeni publicznych opierającej się na 
wykorzystywaniu i wzbogacaniu dziedzictwa przyrodniczo -
kulturowego Subregionu. 

K.67. Promocja,  rozwój i integracja komunikacji publ icznej  w 
układach funkcjonalnych i subregionalnym.  

K.68. Rekultywacja i rewitalizacja obszarów 
poprzemysłowych,pokolejowych i popegeerowskich.  

K.69. Przywracanie wartości oraz eksponowanie miejsc i obiektów 
zabytkowych, historycznych, symbolicznych.  

K.70. Rozwój terenów zielonych, w tym terenów zieleni urządzonej.  
K.71. Podnoszenie odporności przestrzeni na zmiany klimatu i 

ekstremalne zjawiska pogodowe.  
K.72. Informacyjne wzbogacanie przestrzeni publicznych.  
K.73. Podnoszenie świadomości producentów rolnych w zakresie 

odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze. 
K.74. Działania zabezpieczające gminy Subregionu przed deficytem 

wody. 
K.75. Ochrona terenów przyrodniczo cennych.  
K.76. Ochrona przed hałasem, w szczególności w strefach 

zamieszkania. 

C 3.4 Korzystne warunki K.77. Rozwój budownictwa społecznego i komunalnego. 
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mieszkaniowe K.78. Rozwój nowych form budownictwa mieszkaniowego 
adresowanego do rodzin o niższych dochodach oraz  młodych 
rodzin. 

K.79. Przygotowanie uzbrojonych i dostępnych komunikacyjnie 
terenów pod budownictwo mieszkaniowe.  

K.80. Działania przełamujące deficyty  w dostępie do infrastruktury 
technicznej podnoszącej komfort życia oraz ograniczającej 
antropopresję na środowisko przyrodnicze – sieci 
wodociągowe, kanalizacyjne, infrastruktura gazowa.  

K.81. Rozbudowa efektywnej infrastruktury i wzmocnienie systemu 
gospodarki odpadami. 

K.82. Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii oraz rozwiązań z 
zakresu materiało- i energochłonności w gospodarstwach 
domowych. 

K.83. Eliminacja niskiej emisji.  

C.4 NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ROZWOJEM LOKALNYM I SUBREGIONALNYM. 

CELE OPERACYJNE KIERUNKI 

C4.1 Sprawna administracja 
publiczna  

K.84. Szkolenia, kursy, warsztaty eksperckie, studia dla administracji 
i menedżerów lokalnych.  

K.85. Narzędzia na rzecz wymiany doświadczeń między menedżerami 
w Subregionie oraz z innymi samorządami w Polsce i w Europie.  

K.86. Wdrażanie cyfrowych narzędzi zarządzania rozwojem lokalnym, 
w tym rozwój  e-usług publicznych i digitalizacja zasobów 
informacji publicznej.  

K.87. Rozwój systemu zarządzania kryzysowego.  
K.88. Modernizacja wyposażenia służb ratowniczych i porządkowych.  

C4.2 Zintegrowane planowanie 
rozwoju  

K.89. Wdrażanie narzędzi wspólnego zarządzania w obszarach 
funkcjonalnych Subregionu. 

K.90. Stała współpraca samorządów w obszarze Subregionu i 
obszarów funkcjonalnych w zakresie opracowywania koncepcji 
rozwojowych, dokumentów planistycznych i projektów 
wdrożeniowych. 

C4.3 Trwała współpraca 
terytorialna  

K.91. Rozwój narzędzi partycypacji społecznej.  
K.92. Prowadzenie monitoringu oczekiwań mieszkańców w 

Subregionie. 
K.93. Promocja atutów Subregionu w otoczeniu.  

Źródło: Projekt Strategii rozwoju ponadlokalnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z 
perspektywą do 2030. 

I .3.3.  PR Z EDS IĘ W ZI ĘCI A  Z INT EG R OW AN E I  K O MP L E ME NTA RNE  

S ŁU ŻĄ CE  OSI ĄGAN IU  C E LÓ W  STR AT EGI I  

W toku prac projektowych opartych na szerokim partnerstwie samorządowym oraz biorąc pod uwagę 
zarysowane obszary strategicznej interwencji zarysowano grupę przedsięwzięć zintegrowanych. 
Stanowią one grupę wzajemnie komplementarnych podmiotowo i/lub przedmiotowo projektów 
o charakterze inwestycyjnym/lub organizacyjnym i/lub finansowym. Należy jednak podkreślić, 
że ostateczna lista projektów realizujących Strategię Subregionu zostanie określona w dokumentach 
operacyjnych, tj. Programie Wykonawczym zawierającym konkretne projekty tworzące przedsięwzięcia 
zintegrowane w ujęciu terytorialnym oraz inne projekty zintegrowane i projekty indywidualne. Ponadto 
wskazano przedsięwzięcia komplementarne, będące grupą punktowych bądź liniowych projektów 
realizowanych lokalnie lub ponadlokalnie. Przedsięwzięcia te wzajemnie się uzupełniają i wpływają 
na podnoszenie konkurencyjności Subregionu i poszczególnych Subregionalnych Obszarów Strategicznej 
Interwencji. Ostatnią grupą instrumentów wdrożeniowych będą projekty lokalne, w tym 
w szczególności wpisujące się w określone kluczowe typy projektów i ukierunkowane na osiągnięcie 
celów Strategii Rozwoju Subregionu Północnego. 
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Tab. 3 Przedsięwzięcia zintegrowane i komplementarne. 

RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA  

Przedsięwzięcie zintegrowane OZE i efektywność energetyczna Subregionu Północnego 

Przedsięwzięcie zintegrowane Subregionalna sieć ścieżek rowerowych 

Przedsięwzięcie zintegrowane Subregionalny system transportu publicznego 

Przedsięwzięcie zintegrowane Profesjonalna administracja   

Przedsięwzięcie zintegrowane Subregion Północny – turystyczny magnes województwa 

Przedsięwzięcie zintegrowane Bogactwo przyrody 

Przedsięwzięcie komplementarne Wysokiej jakości sieć drogowa Subregionu Północnego 

Przedsięwzięcie komplementarne Subregion Północny przyjazny inwestowaniu 

Przedsięwzięcie komplementarne Aktywne pokolenia   

Przedsięwzięcie komplementarne Kwalifikacje jutra 

Przedsięwzięcie komplementarne Usługi i nowoczesna infrastruktura komunalna i  ochrony środowiska na 
rzecz bioróżnorodności 

Źródło: Projekt Strategii rozwoju ponadlokalnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z 
perspektywą do 2030. 

I .3.4.  OBS ZA RY  STR AT EGI CZ NE J  I NTE R WE NC JI  

Obszary strategicznej interwencji4 można podzielić na obszary strategicznej interwencji określone 
w strategii rozwoju województwa oraz na obszary strategicznej interwencji kluczowe dla Subregionu 
Północnego, wyznaczone w Strategii rozwoju ponadlokalnego Subregionu Północnego Województwa 
Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030. 

o OBSZARY STRATEGICZNEJ INTERWENCJI OKREŚLONE W STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA 

W Strategii rozwoju województwa Śląskiego Śląskie 2030 „Zielone Śląskie” wskazano obszary 
interwencji w ujęciu regionalnym oraz przytoczono obszary strategicznej interwencji wyznaczone 
na poziomie krajowym w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030). Subregion 
Północy i jego jednostki terytorialne ujęte są zarówno w OSI krajowych, jak i regionalnych.  

OSI wyznaczone w KSRR 2030 istotne dla województwa śląskiego to: 

 Śląsk, 

 miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze, 

 obszary zagrożone trwałą marginalizacją (gmina Koniecpol).  

Ponadto na poziomie województwa wskazano w ujęciu funkcjonalnym układ obejmujący: subregiony, 
metropolie, aglomeracje miejskie oraz obszary wiejskie i miejskie. Ponadto zidentyfikowano 5 grup  OSI 
w ujęciu tematycznym przyporządkowanych do dwóch typów, tj.:  

 OSI konkurencyjne - obszary cenne przyrodniczo (gminy Olsztyn, Janów, Żarki i Niegowa) 
oraz ośrodki wzrostu (miasto Częstochowa, gminy Kłobuck i Myszków), 

 OSI problemowe obejmujące: gminy tracące funkcje społeczno-gospodarcze (gmina Myszków), 
gminy z problemami środowiskowymi w zakresie jakości powietrza (miasto Częstochowa, 
gmina Myszków – III obszar problemowy, pozostałe gminy subregionu – I obszar problemowy), 
gminy w transformacji górniczej. 

Ponadto w strategii województwa śląskiego w zakresie ujęcia funkcjonalnego Subregion Północy jest 
jednym z czterech obszarów – subregionów, dla których przewidziano wsparcie w ramach instrumentu 
ZIT. Podział ten jest utrwalony w polityce rozwoju województwa śląskiego (dokonany był w pierwszej 
strategii województwa z 2000 r.) i stanowi również instrument operacjonalizacji wdrażania 
instrumentów współfinansowanych ze środków UE. 

 
4

 W skrócie „OSI”. 
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o OBSZARY STRATEGICZNEJ INTERWENCJI KLUCZOWE DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO 

W Strategii rozwoju ponadlokalnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2021-
2027, z perspektywą do 2030, w oparciu o analizę struktury przestrzennej oraz identyfikację potrzeb 
rozwojowych w strukturze przestrzenno-funkcjonalnej wskazano następujące - subregionalne obszary 
strategicznej interwencji:  

 Aglomeracje Częstochowską, dla której kluczowym zakresem wspieranych działań powinno 
być: 

▪ rozwój funkcji metropolitach, w tym edukacyjnych, naukowych i kulturalnych, zdrowotnych, 
▪ rozwój integracja układu komunikacyjnego, 
▪ rozwój sektora nowoczesnych przedsiębiorstw i usług okołobiznesowych, 
▪ rozwój usług czasu wolnego,  
▪ rozwój błękitno-zielonej infrastruktury 
▪ poprawa jakości środowiska i podnoszenie adopcyjności do zmian klimatu; 

 Lokalne ośrodki wzrostu w Kłobucku, Koniecpolu i Myszkowie, w których kluczowymi 
działaniami powinno być: 

▪ rozwój usług społecznych i rynkowych, 
▪ rozwój oferty podnoszącej atrakcyjność inwestycyjną; 

 Obszary powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego oraz myszkowskiego, w których kluczowymi 
działaniami powinno być: 

▪ działania w zakresie poprawy dostępności do usług społecznych i rynkowych oferowanych w 
centrach rozwoju, 
▪ rozwój infrastruktury komunalnej, w tym wodnej, kanalizacyjnej i gazowej; 

 Obszary klastrów energetycznych, w których kluczowymi działaniami powinno być: 

▪ rozwój infrastruktury energetycznej w oparciu  o OZE, 
▪ rozwój infrastruktur przesyłowej, 
▪ działania w zakresie obniżenia emisyjności oraz zapotrzebowania na energię elektryczną 
i energię cieplną. 
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Ryc. 1 Subregionalne Obszary Strategicznej Interwencji. 

 

Źródło: Projekt Strategii rozwoju ponadlokalnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z 
perspektywą do 2030. 

Istotne działania adresowane w układzie Subregionalnych obszarów strategicznej Interwencji określono 
również w ramach kluczowych przedsięwzięć zintegrowanych.  

I .3.5.  RA M O WY  U K ŁA D F UN K C J ONA LN O -PR Z EST RZ ENN Y  

W dokumencie Strategii autorzy, opierając o przeprowadzone analizy sfery społecznej, gospodarczej, 
przestrzennej i środowiskowej zarysowali ogólny układ funkcjonalno-przestrzenny Subregionu 
Północnego obejmujący: 

 obszary intensywnej zabudowy,  

 tereny rolnicze, 

 obszary leśne i obszary zadrzewień, 

 obszary o wysokich walorach środowiskowych, 

 obszary ochrony zagrożenia powodziowego, 

 kluczowe elementy sieci transportowej, w tym istniejące i planowane korytarze transportu 
drogowego i kolejowego. 

Ponadto w układzie tym wskazali kluczowe ośrodki rozwoju o znaczeniu: 

 krajowym – Częstochowę (Aglomerację Częstochowską) – z bezpośrednim otoczeniem, 

 lokalnym – Kłobuck, Koniecpol oraz Myszków wraz z ich potencjalnym otoczeniem 
funkcjonalnym.  
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Ryc. 2 Ramowy układ funkcjonalno-przestrzenny. 

 

Źródło: Projekt Strategii rozwoju ponadlokalnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z 
perspektywą do 2030. 

Obszarami funkcjonalnymi są również obszary administracyjne – powiaty ziemskie oraz obszary 
zainicjowanej współpracy w zakresie projektów zintegrowanych np. w ramach klastrów energii.  

I.4. POWIĄZANIA Z DOKUMENTAMI SZCZEBLA MIĘDZYNARODOWEGO, 
KRAJOWEGO, REGIONALNEGO I LOKALNEGO 

W prognozie zawarte zostały informacje dotyczące międzynarodowych, krajowych, regionalnych 
i lokalnych dokumentów strategicznych i programowych, istotnych z punktu widzenia Strategii, 

oraz informacje dotyczące celów ochrony środowiska5 w nich zapisanych, a także sposobów, w jakich te 
cele i problemy środowiska zostały uwzględnione w przedmiotowym dokumencie. 

Na potrzeby przeprowadzenia oceny przedmiotowych dokumentów wyodrębnione zostały z nich cele, 
które zostały następnie pogrupowane w cele syntetyczne. Następnie te cele syntetyczne zostały 
zestawione z celami i kierunkami działań Strategii. 

 
5

 W prognozie w zakres pojęcia cele ochrony środowiska wchodza także cele dotyczące ludzi, ponieważ zgodnie z Prawem 

ochrony środowiska przez oddziaływanie na środowisko rozumie się również oddziaływanie na zdrowie ludzi. 
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I .4.1.  PR Z EGL ĄD  WY BRA NYC H  D O K U MEN T Ó W  

MIĘDZYNARODOWE  

Agenda Zrównoważonego Rozwoju 2030  

Jest to rezolucja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2015 roku. 
Stanowi plan działań na rzecz ludzi, planety i dobrobytu, zakładający w perspektywie do 2030 r. 
eliminację ubóstwa, godne życie dla wszystkich ludzi oraz zapewnienie pokoju. Zgodnie z jej zapisami 
powinna być wdrażana przez wszystkie kraje i wszystkich interesariuszy poprzez działania w ramach 
współpracy partnerskiej. 

Cele ochrony środowiska: 
A1 Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie 
A2 Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować 
zrównoważone rolnictwo 
A3 Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt 
A4 Zapewnić wszystkim wysokiej jakości edukację oraz promować uczenie się przez całe życie 
A5 Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę 
zasobami wodnymi 
A6 Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienia 
oraz godną pracę dla wszystkich ludzi 
A7 Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność 
A8 Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu 
społecznemu 
A9 Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji 
A10 Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom 
A11 Chronić oceany, morza i zasoby morskie oraz wykorzystywać je w sposób zrównoważony 
A12 Chronić, przywrócić  oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, zrównoważone 
gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby 
oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej 
A13 Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju 
A14 Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami 

Porozumienie paryskie  

Jest to pierwsze powszechne i prawnie wiążące światowe porozumienie dotyczące klimatu. Zostało ono 
podpisane w kwietniu 2016 roku, a ratyfikowane przez Unię Europejską w październiku 2016 roku. 
Wskazuje działania mające służyć zatrzymaniu globalnego ocieplenia na poziomie „dużo poniżej 2°C” 
i dotyczy okresu po 2020 roku. 

Cele ochrony środowiska: 
B1 Ograniczenie wzrostu średniej temperatury globalnej do poziomu znacznie niższego niż 2 °C powyżej poziomu 
przedindustrialnego oraz podejmowanie wysiłków mających na celu ograniczenie wzrostu temperatury do 1,5 °C 
powyżej poziomu przedindustrialnego 
B2 Zwiększenie zdolności do adaptacji do negatywnych skutków zmian klimatu oraz wspieranie odporności 
na zmiany klimatu i rozwoju związanego z niską emisją gazów cieplarnianych w sposób niezagrażający produkcji 
żywności  
B3 Zapewnienie spójności przepływów finansowych ze ścieżką prowadzącą do niskiego poziomu emisji gazów 
cieplarnianych i rozwoju odpornego na zmiany klimatu. 

Europejska Konwencja Krajobrazowa 

Została sporządzona we Florencji w 2000 roku, ratyfikowana przez Polskę w 2004 roku, weszła w życie 
1 stycznia 2005 roku. Jest jedynym aktem międzynarodowym w całości dedykowanym tematyce 
krajobrazu. Jej celem jest promowanie ochrony, gospodarki i planowania krajobrazu oraz organizowanie 
współpracy europejskiej w tym zakresie, opartej na wymianie doświadczeń, specjalistów i tworzeniu 
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dobrej praktyki krajobrazowej. Konwencja traktuje krajobraz jako ważny element życia ludzi 
zamieszkujących w miastach i na wsiach, na obszarach zdegradowanych, pospolitych, jak również 
odznaczających się wyjątkowym pięknem, dlatego swoim zasięgiem obejmuje terytorium całej Polski. 

Każda ze Stron Konwencji zobowiązała się do podjęcia działań na rzecz:  

a) prawnego uznania krajobrazów jako istotnego komponentu otoczenia ludzi, jako wyrażenia dzielonej 
przez nie różnorodności kulturowej i przyrodniczej oraz podstawy ich tożsamości;  
b) ustanowienia i wdrożenia polityki w zakresie krajobrazu ukierunkowanej na ochronę, gospodarkę 
i planowanie krajobrazu (...)  
c) ustanowienia procedur udziału ogółu społeczeństwa, organów lokalnych i regionalnych oraz innych 
stron zainteresowanych zdefiniowaniem i wdrożeniem polityki w zakresie krajobrazu (...)  
d) zintegrowania krajobrazu z własną polityką w zakresie planowania regionalnego i urbanistycznego 
i własną polityką kulturalną, środowiskową, rolną, społeczną i gospodarczą, jak również z wszelką inną 
polityką, która bezpośrednio lub pośrednio oddziałuje na krajobraz. 

Cele ochrony środowiska: 
C1 Promowanie ochrony, gospodarki i planowania krajobrazu 
C2 Organizowanie współpracy europejskiej w zakresie zagadnień dotyczących krajobrazu 

KRAJOWE 

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności  

Jest to zatwierdzony w 2013 roku dokument określający główne trendy, wyzwania i scenariusze rozwoju 
społeczno– gospodarczego kraju oraz kierunki przestrzennego zagospodarowania kraju, 
z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju, obejmującym okres co najmniej 15 lat. 

Cele ochrony środowiska: 
D1 Wspieranie prorozwojowej alokacji zasobów w gospodarce, stworzenie warunków dla wzrostu oszczędności 
oraz podaży pracy i innowacji 
D2 Poprawa dostępności i jakości edukacji na wszystkich etapach oraz podniesienie konkurencyjności nauki 
D3 Wzrost wydajności i konkurencyjności gospodarki 
D4 Stworzenie Polski Cyfrowej 
D5 Rozwój kapitału ludzkiego poprzez wzrost zatrudnienia i stworzenie „workfare state” 
D6 Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona i poprawa stanu środowiska 

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030  

Przyjęta została Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 2012 roku i jest najważniejszym 
dokumentem dotyczącym ładu przestrzennego Polski. Jej celem strategicznym jest efektywne 
wykorzystanie przestrzeni kraju i jej zróżnicowanych potencjałów rozwojowych do osiągnięcia: 
konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia i większej sprawności państwa oraz spójności społecznej, 
gospodarczej i przestrzennej w długim okresie. Wskazuje cele i kierunki polityki zagospodarowania 
kraju, a także zasady oraz mechanizmy koordynacji i wdrażania publicznych polityk rozwojowych, 
mających istotny wpływ terytorialny.  

Cele ochrony środowiska: 
E1 Zmniejszenie zewnętrznych kosztów transportu, w tym kosztów środowiskowych 
E2 Poprawa dostępności wewnątrz obszarów funkcjonalnych z preferencją dla rozwoju transportu publicznego 
E3 Integracja działań w zakresie funkcjonowania spójnej sieci ekologicznej kraju jako podstawa ochrony 
najcenniejszych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych 
E4 Przeciwdziałanie fragmentacji przestrzeni przyrodniczej 
E5 Wprowadzenie gospodarowania krajobrazem zgodnie z zapisami Europejskiej Konwencji Krajobrazowej 
E6 Racjonalizacja gospodarowania ograniczonymi zasobami wód powierzchniowych i podziemnych kraju, 
w tym zapobieganie występowaniu deficytu wody na potrzeby ludności i rozwoju gospodarczego 
E7 Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu i potencjału wód i związanych z nimi ekosystemów 
E8 Zmniejszenie obciążenia środowiska powodowanego emisjami zanieczyszczeń do wód, atmosfery i gleby 
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E9 Zabezpieczenie cennych gospodarczo złóż kopalin i zwiększenie wykorzystania surowców wtórnych 
E10 Budowa oraz proekologiczna modernizacja elektrowni systemowych 
E11 Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych 

Polityka ekologiczna państwa 2030 -  strategia rozwoju w obszarze środowiska 
i  gospodarki  wodnej  

Jest to przyjęty Uchwałą Rady Ministrów w 2019 roku dokument, będący najważniejszym dokumentem 
strategicznym w obszarze środowiska i gospodarki wodnej. Jego rolą jest zapewnienie bezpieczeństwa 
ekologicznego Polski oraz wysokiej jakości życia dla wszystkich mieszkańców. Stanowi podstawę 
do inwestowania środków europejskich z perspektywy finansowej na lata 2021–2027. 

Cele ochrony środowiska: 
F1 Środowisko i zdrowie. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego (I) 
F2 Środowisko i gospodarka. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska (II) 
F3 Środowisko i klimat. Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do nich oraz zarządzanie ryzykiem klęsk żywiołowych 
(III) 
F4 Środowisko i edukacja. Rozwijanie kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw) ekologicznych społeczeństwa 
(IV) 
F5 Środowisko i administracja. Poprawa efektywności funkcjonowania instrumentów ochrony środowiska (V) 

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (Aktualizacja Krajowego 
Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (AKPOŚK 20 20)) 

Jest dokumentem strategicznym, w którym oszacowano potrzeby i określono działania na rzecz 
wyposażenia aglomeracji o RLM ≥ 2 000, w systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków komunalnych. 
Szósta jego aktualizacja została przyjęta przez Radę Ministrów w 2020 roku. 

Cele ochrony środowiska: 
G1 Ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczanych ścieków, a co za tym idzie – ochrona środowiska 
wodnego przed ich niekorzystnymi skutkami 

Krajowy Program Ochrony Powietrza (Aktualizacja Krajowego Programu Ochrony 
Powietrza do 2025 r.  (z  perspektywą do 2030 r.  oraz do 2040 r.)  

Aktualizacja Krajowego Programu Ochrony Powietrza do 2025 r. (z perspektywą do 2030 r. 
oraz do 2040 r.) określa działania naprawcze do realizacji w perspektywie krótkoterminowej do 2025 r., 
średnioterminowej do 2030 r. oraz długoterminowej do 2040 r., które będą nie tylko spójne 
z dotychczas realizowaną polityką poprawy jakości powietrza oraz przeciwdziałania zmianom klimatu 
na poziomie krajowym oraz wojewódzkim i gminnym, ale przede wszystkim będą określać nowe 
kierunki działań w tym obszarze. Ma na celu skoordynowanie działań wynikających z krajowych ram 
polityki dotyczącej jakości powietrza w powiązaniu z obszarami polityk odnoszących się do sektora 
bytowo-komunalnego, czystej energii, ciepła oraz odnawialnych źródeł energii, a także transportu. 

Cele ochrony środowiska: 
H1 Osiągnięcie w możliwie krótkim czasie poziomów dopuszczalnych i docelowych niektórych substancji, 
określonych w dyrektywie 2008/50/WE i 2004/107/WE, tam gdzie są one przekraczane oraz utrzymanie ich 
na tych obszarach, na których są dotrzymywane 
H2 Dążenie do osiągnięcia w perspektywie do roku 2030 stężeń niektórych substancji w powietrzu na poziomach 
wskazanych przez WHO oraz nowych wymagań wynikających z regulacji prawnych projektowanych przepisami 
prawa unijnego. 

Krajowy Plan Gospodarki  Odpadami 202 2 (aktualizacja 2021) 

Jest to przyjęty przez Radę Ministrów w 2016 roku dokument, który obejmuje zakres działań 
niezbędnych dla zapewnienia zintegrowanej gospodarki odpadami w kraju. Głównym celem dokumentu 
jest określenie polityki gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, 
wpisującej się w działania gospodarki o obiegu zamkniętym. Odnosi się do odpadów, które powstały 
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w Polsce, a przede wszystkim do odpadów komunalnych, odpadów niebezpiecznych, odpadów 
opakowaniowych, a także komunalnych osadów ściekowych oraz do odpadów będących przedmiotem 
transgranicznego ich przemieszczania.  

Cele ochrony środowiska: 
I1 Zmniejszenie ilości powstających odpadów 
I2 Zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat właściwego gospodarowania odpadami komunalnymi, 
w tym odpadami żywności i innymi odpadami ulegającymi biodegradacji 
I3 Doprowadzenie do funkcjonowania systemów zagospodarowania odpadów zgodnie z hierarchią sposobów 
postępowania z odpadami.  
I4 Zmniejszenie udziału zmieszanych odpadów komunalnych w całym strumieniu zbieranych odpadów 
(zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie) 
I5 Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów, 
aby nie było składowanych w 2020 r. więcej niż 35% masy tych odpadów w stosunku do masy odpadów 
wytworzonych w 1995 r. 
I6 Zaprzestanie składowania odpadów ulegających biodegradacji selektywnie zebranych 
I7 Zaprzestanie składowania zmieszanych odpadów komunalnych bez przetworzenia 
I8 Zmniejszenie  liczby miejsc nielegalnego składowania odpadów komunalnych 
I9 Utworzenie systemu monitorowania gospodarki odpadami komunalnymi 
I10 Monitorowanie i kontrola postępowania z frakcją odpadów komunalnych wysortowywaną ze strumienia 
zmieszanych odpadów komunalnych i nieprzeznaczoną do składowania (frakcja 19 12 12 11) zbilansowanie 
funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w świetle obowiązującego zakazu składowania 
określonych frakcji odpadów komunalnych i pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, w tym 
odpadów o zawartości ogólnego węgla organicznego powyżej 5% s.m. i o cieple spalania powyżej 6 MJ/kg suchej 
masy, od 1 stycznia 2016 r. 
I11 Zapobieganie powstawaniu olejów odpadowych 
I12 Dążenie do zwiększenia ilości zbieranych olejów odpadowych 
I13 Utrzymanie poziomu odzysku olejów odpadowych na poziomie co najmniej 50%, a recyklingu rozumianego 
jako regeneracja na poziomie co najmniej 35% 
I14 W przypadku preparatów smarowych: wzrost poziomu recyklingu do wartości co najmniej 35% oraz poziomu 
odzysku do wartości co najmniej 50% w 2020 r 
I15 Utrzymanie dotychczasowego poziomu odzysku zużytych opon w wysokości co najmniej 75%, a recyklingu  
w wysokości co najmniej 15% 
I16 Zwiększenie świadomości społeczeństwa, w tym przedsiębiorców na temat właściwego, to jest 
zrównoważonego, użytkowania pojazdów, w szczególności opon oraz dozwolonych przepisami prawa sposobów 
postępowania ze zużytymi oponami 
I17 Wzrost świadomości społeczeństwa oraz przedsiębiorców na temat prawidłowego sposobu postępowania 
ze zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami 
I18 Osiągnięcie w 2016 r. i w latach następnych poziomu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych 
akumulatorów przenośnych, w wysokości co najmniej 45% masy wprowadzonych baterii i akumulatorów 
przenośnych 
I19 Utrzymanie wymaganego poziomu wydajności recyklingu dla określonych rodzajów zużytych baterii 
i akumulatorów 
I20 Zwiększenie świadomości społeczeństwa i przedsiębiorców na temat prawidłowego  sposobu postępowania 
z ZSEE 
I21 Ograniczenie powstawania odpadów w postaci ZSEE; 3) zapewnienie osiągnięcia odpowiedniego poziomu 
zbierania ZSEE 
I22 Zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku oraz przygotowania do ponownego użycia 
i recyklingu ZSEE 
I23 Zapewnienie odpowiedniej jakości odpadów opakowaniowych zbieranych selektywnie  w gospodarstwach 
domowych 
I24 Utrzymanie poziomów odzysku i recyklingu co najmniej na poziomie określonym w załączniku nr 1 do ustawy 
z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 
I25 Osiągnięcie i utrzymanie co najmniej poziomów odzysku i recyklingu w poszczególnych latach dla opakowań 
wielomateriałowych 
I26 Osiągnięcie i utrzymanie co najmniej poziomów odzysku i recyklingu w poszczególnych latach dla opakowań 
po środkach niebezpiecznych, w tym po ŚOR 
I27 Wyeliminowanie stosowania nieuczciwych praktyk w zakresie wystawiania dokumentów potwierdzających 
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przetworzenie odpadów opakowaniowych 
I28 Zwiększenie świadomości użytkowników i sprzedawców środków zawierających substancje niebezpieczne, 
w tym ŚOR, odnośnie prawidłowego postępowania z opakowaniami po tych produktach 
I29 Osiąganie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu odniesionych do masy pojazdów przyjętych 
do stacji demontażu w skali roku co najmniej na poziomie odpowiednio 95% i 85% 
I30 Ograniczenie nieuczciwych praktyk w zakresie zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji 
(zwiększenie ilości pojazdów wycofanych z eksploatacji kierowanych do legalnych stacji demontażu) 
I31 Ograniczenie liczby pojazdów sprowadzanych z zagranicy bezpośrednio do krajowych stacji demontażu 
w sposób nielegalny 
I32 Zapewnienie odpowiedniego rozmieszczenia, ilości oraz wydajności spalarni odpadów spalających odpady 
medyczne i weterynaryjne w ujęciu nie tylko krajowym, ale i regionalnym tak, aby ograniczyć transport tych 
odpadów w celu przestrzegania zasady bliskości 
I33 Podniesienie efektywności selektywnego zbierania odpadów medycznych i weterynaryjnych, w tym segregacji 
odpadów u źródła powstawania 
I34 Ograniczenie ilości odpadów innych niż niebezpieczne w strumieniu odpadów niebezpiecznych 
I35 Zwiększenie świadomości wśród inwestorów oraz podmiotów wytwarzających odpady z budowy, remontów 
i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej na temat należytego postępowania 
ze strumieniem wyżej wskazanych odpadów, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania oraz recyklingu;  
I36 Utrzymanie poziomu przygotowania do ponownego użycia, recyklingu oraz innych form odzysku materiałów 
budowlanych i rozbiórkowych na poziomie minimum 70% wagowo 
I37 Całkowite zaniechanie składowania KOŚ 
I38 Zwiększenie ilości KOŚ przetwarzanych przed wprowadzeniem do środowiska oraz ilości KOŚ poddanych 
termicznemu przekształcaniu 
I39 Dążenie do maksymalizacji stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach 
przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego, chemicznego 
oraz środowiskowego 
I40 Zwiększenie udziału odpadów poddawanych procesom odzysku;  
I41 Ograniczenie masy wytworzonych odpadów w stosunku do wielkości produkcji 
I42 Zwiększenie stopnia zagospodarowania odpadów w podziemnych wyrobiskach kopalni, w tym przez odzysk. 
I43Poprawa stanu jakości wód Morza Bałtyckiego 
I44 Zmniejszanie ilości odpadów znajdujących się w Bałtyku (również jego linii brzegowej) 
I45 Wzrost świadomości społeczeństwa na temat istoty należytego sposobu postępowania z odpadami, 
ze szczególnym uwzględnieniem niekorzystnego wpływu odpadów na stan jakości wód Morza Bałtyckiego 

REGIONALNE I LOKALNE 

Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Ś ląskie  2030”  -  Zielone Śląskie  

Przyjęta została Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego z 2020 roku, i jest aktualizacją Strategii 
Rozwoju Województwa Śląskiego - Śląskie 2020+. Stanowi piątą edycję tego kluczowego dokumentu 
określającego cele rozwoju regionu oraz instrumenty ich realizacji. 

Cele ochrony środowiska: 
J1 Nowoczesna administracja publiczna 
J2 Innowacyjna gospodarka 
J3 Silna lokalna przedsiębiorczość 
J4 Wysoka jakość usług społecznych, w tym zdrowotnych 
J5 Aktywny mieszkaniec 
J6 Atrakcyjny i efektywny system edukacji i nauki 
J7 Wysoka jakość środowiska 
J8 Efektywna infrastruktura 
J9 Atrakcyjne warunki zamieszkania, kompleksowa rewitalizacja, zapobieganie i dostosowanie do zmian klimatu 
J10 Zrównoważony rozwój terytorialny 
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Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego  2020+ 

Przyjęty został Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego z 2016 roku i jest podstawą formułowania 
zasad określających politykę przestrzenną województwa i organizujących jego strukturę przestrzenną 
w sposób uwzględniający założenia polityki przestrzennej państwa, określone w KPZK 2030. 

Cele ochrony środowiska: 
K1 Nowoczesna gospodarka – promocja gospodarczego wzrostu i innowacji 
K2 Szanse rozwojowe mieszkańców – zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług publicznych 
K3 Przestrzeń – zrównoważone wykorzystywanie zasobów środowiska naturalnego i kulturowego 
K4 Relacje z otoczeniem – infrastrukturalne powiązania regionu  

Program ochrony środowiska dla Powiatu Kłobuckiego (aktualizacja programu) 

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kłobuckiego na lata 2018 - 2021 
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022 – 2025 prezentuje aktualne problemy związane z ochroną 
środowiska oraz kształtowaniem środowiska przyrodniczego na terenie Powiatu. Wskazuje również 
tzw. „punkty zapalne” w środowisku, wywołane niezrównoważonym rozwojem gospodarczym, jak 
i przedstawia konkretne propozycje działań zmierzających do stopniowej likwidacji zagrożeń. 

L1 Ochrona wód - zapewnienie odpowiedniej jakości użytkowej wód, racjonalizacja zużycia wody, właściwa 
gospodarka wodno-ściekowa 
L2 Ochrona powietrza, ochrona przed hałasem - zapewnienie wysokiej jakości powietrza, redukcja emisji gazów i 
pyłów, zminimalizowanie uciążliwego hałasu 
L3 Ochrona gleb i powierzchni ziemi - zapewnienie odpowiedniej jakości użytkowej gleb, ochrona przed 
degradacją 
L4 Ochrona zasobów przyrodniczych - zachowanie zasobów przyrodniczych z uwzględnieniem ich różnorodności 
oraz rozwój zasobów leśnych, racjonalna eksploatacja lasów 
L5 Racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych - zmniejszenie zużycia energii, surowców i materiałów, wzrost 
udziału wykorzystywanych zasobów odnawialnych, ochrona zasobów kopalin 
L6 Doskonalenie i racjonalizowanie systemu gospodarki odpadami - zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów, 
zwiększenie poziomów odzysku 
L7 Rozwijanie współpracy z Gminami - wspólne działania na rzecz ochrony środowiska, prowadzenie skutecznej 
akcji edukacyjnej - działania zmierzające do pogłębienia świadomości ekologicznej mieszkańców, gwarantującej 
powodzenie realizacji wyżej wymienionych działań 

Program ochrony środowiska dla Powiatu Myszkowskiego na lata 2020-2023 

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Myszkowskiego na lata 2020-2023 z uwzględnieniem 
perspektyw na lata 2024-2027 jest podstawowym narzędziem prowadzenia polityki ochrony środowiska 
na terenie powiatu myszkowskiego. Według założeń, przedstawionych w niniejszym opracowaniu, 
sporządzenie programu doprowadzi do poprawy stanu środowiska naturalnego, efektywnego 
zarządzania środowiskiem, zapewni skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją, 
a także stworzy warunki dla wdrożenia wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa. 

M1 Poprawa jakości powietrza do osiągnięcia poziomów wymaganych przepisami prawa, spełnianie standardów 
emisyjnych z instalacji oraz promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
M2 Zmniejszenie zagrożenia mieszkańców powiatu ponadnormatywnym hałasem, zwłaszcza emitowanym przez 
środki transportu drogowego 
M3 Stała kontrola potencjalnych źródeł pól elektromagnetycznych 
M4 System zrównoważonego gospodarowania wodami powierzchniowymi i podziemnymi, umożliwiający 
zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych regionu przy osiągnięciu i utrzymaniu co najmniej dobrego stanu 
wód 
M5 Bieżąca modernizacja infrastruktury związanej z gospodarką wodno – ściekową 
M6 Zrównoważona gospodarka zasobami surowców naturalnych 
M7 Ochrona gleb na terenach rolnych i leśnych, ograniczenie negatywnego oddziaływania procesów 
gospodarczych na środowisko glebowe oraz zwiększenie skali rekultywacji terenów zdegradowanych 
M8 Ograniczenie ilości odpadów kierowanych do składowania, zwiększenie poziomu recyklingu odpadów 

http://slaskie.pl/planzagospodarowania/
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i przygotowania do ponownego użycia, zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie 
M9 Zachowanie, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie bioróżnorodności i georóżnorodności oraz ochrona 
krajobrazu 
M10 Ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii przemysłowych oraz minimalizacja ich skutków 

Program ochrony środowiska dla Powiatu Częstochowskeigo na lata 2020-2023 

Podstawowym celem sporządzenia i uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Częstochowskiego na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027 jest realizacja przez jednostki 
samorządu terytorialnego polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych 
dokumentów strategicznych i programowych. Dokument powinien stanowić podstawę funkcjonowania 
systemu zarządzania środowiskiem spajającą wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony 
środowiska i przyrody na szczeblu jednostki samorządu terytorialnego. 

N1 Znacząca poprawa jakości powietrza na obszarze powiatu częstochowskiego związana z realizacją kierunków 
działań naprawczych 
N2 Realizacja racjonalnej gospodarki energetycznej łączącej efektywność energetyczną z nowoczesnymi 
technologiami 
N3 Poprawa i utrzymanie dobrego stanu akustycznego środowiska 
N4 Utrzymanie wartości natężenia promieniowania elektromagnetycznego na dotychczasowych, niskich 
poziomach 
N5 System zrównoważonego gospodarowania wodami powierzchniowymi i podziemnymi, umożliwiający 
zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych regionu przy osiągnięciu i utrzymaniu co najmniej dobrego stanu 
wód 
N6 System zrównoważonego gospodarowania wodami powierzchniowymi i podziemnymi, umożliwiający 
zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych regionu przy osiągnięciu i utrzymaniu co najmniej dobrego stanu 
wód 
N7 Racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami ze złóż 
N8 Przekształcenie terenów poprzemysłowych i zdegradowanych województwa śląskiego 
N9 Ochrona i zapewnienie właściwego sposobu użytkowania powierzchni ziemi 
N10 Racjonalna gospodarka odpadami 
N11 Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne 
N12 Zachowanie, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie bioróżnorodności i georóżnorodności oraz ochrona 
krajobrazu 
N13 Przeciwdziałanie awariom instalacji przemysłowych 
N14 Minimalizacja skutków awarii dla ludzi i środowiska 
N15 Edukacja społeczeństwa w zakresie świadomości ekologicznej i zarządzania środowiskowego 

Program ochrony środowiska dla Powiatu Częstochowsk iego na lata 2018-2021 

Głównym celem opracowania Programu ochrony środowiska dla miasta Częstochowy na lata 2018-2021 
z perspektywą do roku 2025 jest dążenie do poprawy stanu środowiska na terenie miasta, ograniczenie 
negatywnego wpływu zanieczyszczeń na środowisko, ochrona i rozwój walorów środowiska, a także 
racjonalne gospodarowanie jego zasobami.  

O1 Poprawa jakości powietrza w oparciu o gospodarkę niskoemisyjną i odnawialne źródła energii 
O2 Przywrócenie wartości poziomów hałasu nieprzekraczających obowiązujących wartości dopuszczalnych 
O3 Ochrona przed polami elektromagnetycznymi 
O4 Osiągnięcie dobrego stanu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych 
O5 Prowadzenie racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej, skutkującej zwiększeniem odsetka ludności 
korzystającej z sieci kanalizacyjnej 
O6 Racjonalne gospodarowanie zasobami geologicznymi 
O7 Racjonalna gospodarka zasobami glebowymi 
O8 Zwiększenie udziału odpadów selektywnie odebranych i zebranych w strumieniu odpadów komunalnych 
poprzez gospodarowanie odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami 
O9 Ochrona różnorodności biologicznej oraz krajobrazowej 
O10 Prowadzenie trwale zrównoważonej gospodarki leśnej 
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I .4.2.  OC ENA  S PÓ J N OŚCI  CE L Ó W  I  K IE RUN K Ó W  

Ocena spójności dotyczy celów i kierunków Strategii z celami ochrony środowiska zawartymi 

w dokumentach międzynarodowych, krajowych, regionalnych i lokalnych6. Przed przystąpieniem do 
oceny dokonano syntezy celów ochrony środowiska zawartych w dokumentach międzynarodowych, 
krajowych, regionalnych i lokalnych. Przyporządkowano je do sześciu grup tematycznych, dla których 
opisano istotne cele środowiskowe w nich zawarte. 

Tab. 4 Pogrupowane cele ochrony środowiska. 

CEL SYNTETYCZNY CELE OCHRONY ŚRODOWISKA W ANALIZOWANYCH DOKUMENTACH 
CEL SYNTETYCZNY 1: 
Zachowanie różnorodności 
biologicznej i 
georóżnorodności w 
dobrym stanie 

E3 Integracja działań w zakresie funkcjonowania spójnej sieci ekologicznej kraju jako podstawa ochrony 
najcenniejszych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych 
E4 Przeciwdziałanie fragmentacji przestrzeni przyrodniczej 
F1 Środowisko i zdrowie. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego (I) 
J7 Wysoka jakość środowiska 
K3 Przestrzeń – zrównoważone wykorzystywanie zasobów środowiska naturalnego i kulturowego 
L3 Ochrona gleb i powierzchni ziemi - zapewnienie odpowiedniej jakości użytkowej gleb, ochrona przed 
degradacją 
L4 Ochrona zasobów przyrodniczych - zachowanie zasobów przyrodniczych z uwzględnieniem ich 
różnorodności oraz rozwój zasobów leśnych, racjonalna eksploatacja lasów 
M7 Ochrona gleb na terenach rolnych i leśnych, ograniczenie negatywnego oddziaływania procesów 
gospodarczych na środowisko glebowe oraz zwiększenie skali rekultywacji terenów zdegradowanych 
M9 Zachowanie, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie bioróżnorodności i georóżnorodności oraz 
ochrona krajobrazu 
N8 Ochrona i zapewnienie właściwego sposobu użytkowania powierzchni ziemi 
N11 Zachowanie, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie bioróżnorodności i georóżnorodności oraz 
ochrona krajobrazu 
O9 Ochrona różnorodności biologicznej oraz krajobrazowej 
O10 Prowadzenie trwale zrównoważonej gospodarki leśnej 

CEL SYNTETYCZNY 2: 
Gospodarowanie zgodnie z 
zasadami 
zrównoważonego rozwoju 

A6 Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienia 
oraz godną pracę dla wszystkich ludzi 
A8 Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu 
społecznemu 
A9 Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji 
A13 Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju 
B1 Poprawa efektywności energetycznej oraz większe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 
funkcji oraz przeciwdziałanie ich upadkowi ekonomicznemu 
C1 Promowanie ochrony, gospodarki i planowania krajobrazu 
C2 Organizowanie współpracy europejskiej w zakresie zagadnień dotyczących krajobrazu 
F2 Środowisko i gospodarka. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska (II) 
D1 Wspieranie prorozwojowej alokacji zasobów w gospodarce, stworzenie warunków dla wzrostu 
oszczędności oraz podaży pracy i innowacji 
D6 Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona i poprawa stanu środowiska 
E3 Integracja działań w zakresie funkcjonowania spójnej sieci ekologicznej kraju jako podstawa ochrony 
najcenniejszych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych 
E4 Przeciwdziałanie fragmentacji przestrzeni przyrodniczej 
E5 Wprowadzenie gospodarowania krajobrazem zgodnie z zapisami Europejskiej Konwencji Krajobrazowej 
E6 Racjonalizacja gospodarowania ograniczonymi zasobami wód powierzchniowych i podziemnych kraju, 
w tym zapobieganie występowaniu deficytu wody na potrzeby ludności i rozwoju gospodarczego 
E9 Zabezpieczenie cennych gospodarczo złóż kopalin i zwiększenie wykorzystania surowców wtórnych 
I1-I45 Cele Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2022 
J2 Innowacyjna gospodarka 
J3 Silna lokalna przedsiębiorczość 
J9 Atrakcyjne warunki zamieszkania, kompleksowa rewitalizacja, zapobieganie i dostosowanie do zmian 
klimatu 
J10 Zrównoważony rozwój terytorialny 
J1 Nowoczesna administracja publiczna 
K1 Nowoczesna gospodarka – promocja gospodarczego wzrostu i innowacji 
K4 Relacje z otoczeniem – infrastrukturalne powiązania regionu 
K2 Szanse rozwojowe mieszkańców – zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług publicznych 
L5 Racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych - zmniejszenie zużycia energii, surowców i materiałów, 
wzrost udziału wykorzystywanych zasobów odnawialnych, ochrona zasobów kopalin 
L6 Doskonalenie i racjonalizowanie systemu gospodarki odpadami - zmniejszenie ilości wytwarzanych 

 
6

 Pod pojęciem spójności rozumie się zgodność, która może występować między obiektami, ich własnościami (zachowaniami), 

lub też między pojęciami (obiektami abstrakcyjnymi). 
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CEL SYNTETYCZNY CELE OCHRONY ŚRODOWISKA W ANALIZOWANYCH DOKUMENTACH 

odpadów, zwiększenie poziomów odzysku 
L7 Rozwijanie współpracy z Gminami - wspólne działania na rzecz ochrony środowiska, prowadzenie 
skutecznej akcji edukacyjnej - działania zmierzające do pogłębienia świadomości ekologicznej mieszkańców, 
gwarantującej powodzenie realizacji wyżej wymienionych działań 
M6 Zrównoważona gospodarka zasobami surowców naturalnych 
M8 Ograniczenie ilości odpadów kierowanych do składowania, zwiększenie poziomu recyklingu odpadów i 
przygotowania do ponownego użycia, zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie 
M10 Ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii przemysłowych oraz minimalizacja ich skutków 
N2 Realizacja racjonalnej gospodarki energetycznej łączącej efektywność energetyczną z nowoczesnymi 
technologiami 
N6 Racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami ze złóż 
N7 Przekształcenie terenów poprzemysłowych i zdegradowanych województwa śląskiego 
N9 Racjonalna gospodarka odpadami 
N10 Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne 
N12 Przeciwdziałanie awariom instalacji przemysłowych 
N13 Minimalizacja skutków awarii dla ludzi i środowiska 
N14 Edukacja społeczeństwa w zakresie świadomości ekologicznej i zarządzania środowiskowego 
O6 Racjonalne gospodarowanie zasobami geologicznymi 
O7 Racjonalna gospodarka zasobami glebowymi 
O8 Zwiększenie udziału odpadów selektywnie odebranych i zebranych w strumieniu odpadów komunalnych 
poprzez gospodarowanie odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami 

CEL SYNTETYCZNY 3: 
Przeciwdziałanie zmianom 
klimatu i klęskom 
żywiołowym, poprawa 
jakości powietrza, ochrona 
przed hałasem oraz 
ochrona zasobów 
wodnych przed degradacją 

B1 Ograniczenie wzrostu średniej temperatury globalnej do poziomu znacznie niższego niż 2 °C powyżej 
poziomu przedindustrialnego oraz podejmowanie wysiłków mających na celu ograniczenie wzrostu 
temperatury do 1,5 °C powyżej poziomu przedindustrialnego 
B2 Zwiększenie zdolności do adaptacji do negatywnych skutków zmian klimatu oraz wspieranie odporności 
na zmiany klimatu i rozwoju związanego z niską emisją gazów cieplarnianych w sposób niezagrażający 
produkcji żywności  
B3 Zapewnienie spójności przepływów finansowych ze ścieżką prowadzącą do niskiego poziomu emisji gazów 
cieplarnianych i rozwoju odpornego na zmiany klimatu. 
E6 Racjonalizacja gospodarowania ograniczonymi zasobami wód powierzchniowych i podziemnych kraju, 
w tym zapobieganie występowaniu deficytu wody na potrzeby ludności i rozwoju gospodarczego 
E7 Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu i potencjału wód i związanych z nimi ekosystemów 
E8 Zmniejszenie obciążenia środowiska powodowanego emisjami zanieczyszczeń do wód, atmosfery i gleby 
F3 Środowisko i klimat. Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do nich oraz zarządzanie ryzykiem klęsk 
żywiołowych (III) 
G1 Ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczanych ścieków, a co za tym idzie – ochrona środowiska 
wodnego przed ich niekorzystnymi skutkami 
H1 Osiągnięcie w możliwie krótkim czasie poziomów dopuszczalnych i docelowych niektórych substancji, 
określonych w dyrektywie 2008/50/WE i 2004/107/WE, tam gdzie są one przekraczane oraz utrzymanie ich na 
tych obszarach, na których są dotrzymywane 
H2 Dążenie do osiągnięcia w perspektywie do roku 2030 stężeń niektórych substancji w powietrzu 
na poziomach wskazanych przez WHO oraz nowych wymagań wynikających z regulacji prawnych 
projektowanych przepisami prawa unijnego. 
grzewczych 
L1 Ochrona wód - zapewnienie odpowiedniej jakości użytkowej wód, racjonalizacja zużycia wody, właściwa 
gospodarka wodno-ściekowa 
L2 Ochrona powietrza, ochrona przed hałasem - zapewnienie wysokiej jakości powietrza, redukcja emisji 
gazów i pyłów, zminimalizowanie uciążliwego hałasu 
M1 Poprawa jakości powietrza do osiągnięcia poziomów wymaganych przepisami prawa, spełnianie 
standardów emisyjnych z instalacji oraz promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
M2 Zmniejszenie zagrożenia mieszkańców powiatu ponadnormatywnym hałasem, zwłaszcza emitowanym 
przez środki transportu drogowego 
M3 Stała kontrola potencjalnych źródeł pól elektromagnetycznych 
M4 System zrównoważonego gospodarowania wodami powierzchniowymi i podziemnymi, umożliwiający 
zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych regionu przy osiągnięciu i utrzymaniu co najmniej dobrego 
stanu wód 
M5 Bieżąca modernizacja infrastruktury związanej z gospodarką wodno – ściekową 
N1 Znacząca poprawa jakości powietrza na obszarze powiatu częstochowskiego związana z realizacją 
kierunków działań naprawczych 
N3 Poprawa i utrzymanie dobrego stanu akustycznego środowiska 
N4 Utrzymanie wartości natężenia promieniowania elektromagnetycznego na dotychczasowych, niskich 
poziomach 
N5 System zrównoważonego gospodarowania wodami powierzchniowymi i podziemnymi, umożliwiający 
zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych regionu przy osiągnięciu i utrzymaniu co najmniej dobrego 
stanu wód 
O1 Poprawa jakości powietrza w oparciu o gospodarkę niskoemisyjną i odnawialne źródła energii 
O2 Przywrócenie wartości poziomów hałasu nieprzekraczających obowiązujących wartości dopuszczalnych 
O3 Ochrona przed polami elektromagnetycznymi 
O4 Osiągnięcie dobrego stanu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych 
O5 Prowadzenie racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej, skutkującej zwiększeniem odsetka ludności 
korzystającej z sieci kanalizacyjnej 
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CEL SYNTETYCZNY CELE OCHRONY ŚRODOWISKA W ANALIZOWANYCH DOKUMENTACH 

CEL SYNTETYCZNY 4: 
Poprawa bezpieczeństwa 
zdrowotnego oraz 
przeciwdziałanie ubóstwu i 
wykluczeniu społecznemu 

A1 Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie 
A2 Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować 
zrównoważone rolnictwo 
A3 Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt 
A4 Zapewnić wszystkim wysokiej jakości edukację oraz promować uczenie się przez całe życie 
A5 Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę 
zasobami wodnymi 
B4 Zwalczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego 
B5 Zmniejszenie nierówności w obszarze zdrowia 
D5 Rozwój kapitału ludzkiego poprzez wzrost zatrudnienia i stworzenie „workfare state” 
E1 Zmniejszenie zewnętrznych kosztów transportu, w tym kosztów środowiskowych 
E2 Poprawa dostępności wewnątrz obszarów funkcjonalnych z preferencją dla rozwoju transportu publicznego 
F4 Środowisko i edukacja. Rozwijanie kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw) ekologicznych 
społeczeństwa (IV) 
F5 Środowisko i administracja. Poprawa efektywności funkcjonowania instrumentów ochrony środowiska (V) 
J4 Wysoka jakość usług społecznych, w tym zdrowotnych 
J5 Aktywny mieszkaniec 
J6 Atrakcyjny i efektywny system edukacji i nauki 

CEL SYNTETYCZNY 5: 
Rozwój innowacyjnych 
technologii przyjazdnych 
środowisku  

A7 Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać 
innowacyjność 
A14 Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami 
B3 Rozwój technologii przyjaznych środowisku 
D2 Poprawa dostępności i jakości edukacji na wszystkich etapach oraz podniesienie konkurencyjności nauki 
D3 Wzrost wydajności i konkurencyjności gospodarki 
J8 Efektywna infrastruktura 
E10 Budowa oraz proekologiczna modernizacja elektrowni systemowych 
E11 Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych 

Źródło: opracowanie własne. 

W kolejnym kroku przygotowano macierz oceny spójności celów strategicznych, celów operacyjnych i 
kierunków działań Strategii z celami syntetycznymi ochrony środowiska.  

Oceny dokonano zgodnie z nomenklaturą opisaną poniżej.  

CEL SYNTETYCZNY 1: Zachowanie różnorodności biologicznej i georóżnorodności w dobrym stanie 
CEL SYNTETYCZNY 2: Gospodarowanie zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju 
CEL SYNTETYCZNY 3: Przeciwdziałanie zmianom klimatu i klęskom żywiołowym, poprawa jakości powietrza, ochrona przed hałasem oraz 

ochrona zasobów wodnych przed degradacją 
CEL SYNTETYCZNY 4: Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego oraz przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu 
CEL SYNTETYCZNY 5: Rozwój technologii przyjaznych środowisku 

OBJAŚNIENIA OCENY SPÓJNOŚCI CELÓW I KIERUNKÓW
7: 

+++ SILNE WZMOCNIENIE CELÓW DOKUMENTU 

++ ŚREDNIE WZMOCNIENIE CELÓW DOKUMENTU 

+ SŁABE WZMOCNIENIE CELÓW DOKUMENTU 

+/- MOŻLIWE WZMOCNIENIE LUB OSŁABIENIE CELÓW DOKUMENTU 

0 BRAK ISTOTNYCH POWIĄZAŃ MIĘDZY CELAMI DOKUMENTÓW 

- OSŁABIENIE CELÓW DOKUMENTU 
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 Wzmocnienie – to zwiększenie pozytywnego oddziaływania, osłabienie – to zmniejszenie pozytywnego oddziaływania. 
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Tab. 5 Macierz oceny spójności celów strategicznych i operacyjnych Strategii z celami syntetycznymi ochrony środowiska. 

STRATEGIA 
CELE SYNTETYCZNE OCHRONY ŚRODOWISKA 

1 2 3 4 5 

CEL STRATEGICZNY C.1 MOŻLIWOŚCI ROZWOJU MIESZKAŃCÓW I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH      

CELE OPERACYJNE KIERUNKI 

C1.1 Nowoczesne 
i efektywne 
usługi społeczne i 
zdrowotne 

K.1. Realizacja programów prozdrowotnych, szczególnie w zakresie pro filaktyki. 0 0 0 +++ 0 

K.2. Poprawa dostępności do nowoczesnych specjalistycznych usług medycznych.  0 0 0 +++ ++ 

K.3. Rozwój bazy opieki długoterminowej: modernizacja i rozbudowa infrastruktury zakładów opiekuńczo – 
leczniczych i zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych. 

0 0 0 +++ ++ 

K.4. Rozwój opieki wytchnieniowej. 0 0 0 +++ 0 

K.5. Rozwijanie oferty usług społecznych wspierających funkcjonowanie rodzin, w tym poprawa dostępności 
do żłobków i przedszkoli.  

0 + 0 +++ 0 

K.6. Wsparcie systemu opieki zastępczej oraz funkcjonowa nia domów dziecka. 0 + 0 +++ 0 

K.7. Działania wspierające funkcjonowanie osób o szczególnych potrzebach,  w tym aktywizacja osób z 
niepełnosprawnościami.  

0 + 0 +++     0 

K.8. Wdrażanie projektów integrujących migrantów ze społecznością lokalną.  0 0 0 +++ 0 

K.9. Wzbogacanie infrastruktury usług społecznych.  0 + 0 +++ 0 

K.10. Wykorzystywanie obiektów poprzemysłowych,  zdegradowanych, porolniczych, niewykorzystywanych 
obiektów publicznych na nowe cele społeczne.  

0 +++ 0 +++ 0 

C1.2 Efektywna 
edukacja i nauka  

K.11. Rozwój infrastruktury i podnoszenie dostępności urozmaiconej oferty edukacyjnej, dostosowywanej do 
popytu na kwalifikacje i kompetencje współczesnego rynku pracy.  

0 + + +++ ++ 

K.12. Rozbudowa infrastruktury ICT i działania  edukacyjne na rzecz rozwoju społeczeństwa informac yjnego. 0 + ++ ++ +++ 

K.13. Podnoszenie dostępności,  w tym rozwój infrastruktury i oferty kształcenia ustawicznego.  0 + + +++ ++ 

K.14. Działania na rzecz aktywizacji zawodowej  mieszkańców. 0 + + +++ + 

K.15. Rozwój potencjału, w tym infrastruktury, szkolnictwa wyższego  oraz sektora B+R. 0 + +++ +++ +++ 

C1.3 Wysoka 
aktywność 
mieszkańców 

K.16. Poszerzanie oferty spędzania czasu wolnego umożliwiającej osobisty i zawodowy rozwój mieszkańców, w 
tym rozwój odpowiedniej jakości infrastruktury.  

0 0 + ++ 0 

K.17. Wzmacnianie i rozwój infrastruktury kultury.  0 + 0 ++ ++ 

K.18. Promocja zdrowego stylu życia.  0 + 0 +++ 0 

K.19. Realizacja wydarzeń kulturalnych, społecznych, rekreacyjnych aktywizujących mieszkańców i 
integrujących wspólnoty lokalne.  

0 + 0 ++ 0 

K.20. Modernizacja obiektów publicznych, z uwzględnieniem potrzeb osób o szczególnych potrzebach.  0 + ++ +++ ++ 

K.21. Działania angażujące mieszkańców w rozwój swoich miejscowości i rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego. 

0 ++ + +++ + 

K.22. Wzmacnianie tożsamości regionalnej i podnoszenie świadomości mieszkańców  na temat lokalnego 
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.  

+++ +++ +++ ++ K.23.  
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STRATEGIA 
CELE SYNTETYCZNE OCHRONY ŚRODOWISKA 

1 2 3 4 5 
C. 2 UROZMAICONA STRUKTURA GOSPODARCZA ZAPEWNIAJĄCA BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE I WYKORZYSTUJĄCA POTENCJAŁY LOKALNE ORAZ  KWALIFIKACJE MIESZKAŃCÓW      

CELE OPERACYJNE KIERUNKI      

C2.1 Wysoka 
atrakcyjność 
inwestycyjna  

K.24. Tworzenie i rozwój atrakcyjnych stref aktywizacji gospodarczej umożliwiających wzmocnienie  lokalnych 
przedsiębiorców i pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych.  

0 ++ 0 + + 

K.25. Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycy jnych. + +++ ++ + + 

K.26. Poprawa powiązań komunikacyjnych terenów i stref inwestycyjnych.  + +++ ++ + + 

K.27. Wykorzystywanie obiektów poprzemysłowych, porolniczych, niewykorzystywanych obiektów publicznych 
na nowe cele  gospodarcze.  

+++ +++ +++ ++ ++ 

K.28. Pomoc dla lokalnego biznesu w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania na wdrażanie projektów 
innowacyjnych. 

0 ++ ++ + ++ 

K.29. Promocja gospodarcza  0 + 0 + ++ 

K.30. Podnoszenie jakości usług oferowanych przez "otoczenie biznesu", działające na rzecz 
umiędzynarodowien ia działalności firm oraz klastrów  

0 + ++ + ++ 

C2.2 Nowoczesny 
i konkurencyjny 
sektor 
przedsiębiorstw  

K.31. Wzmacnianie lokalnych firm w rozwoju ich potencjału, tworzeniu miejsc pracy oraz zawiązywaniu 
lokalnych sieci kooperacji.  

0 + 0 ++ ++ 

K.32.  Aktywizacja postaw proprzedsiębiorczych, w tym wsparcie na etapie uruchamiania działalności  0 + 0 ++ + 

K.33. Zaangażowanie w promocję i aktywizację strart -up(ów), opartych na potencjale lokalnym i regionalnym.  0 + + +++ + 

K.34. Działania na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji oraz przemysłów kreatywnych. Wspieranie dyfuzji 
wiedzy ze sfery nauki i  B+R do firm Subregionu. + ++ ++ ++ +++ 

K.35. Wspieranie sieci kooperacyjnych łączących gospodarkę Subregionu z partnerami w aglomeracjach 
regionu. 

0 + 0 + + 

K.36. Promowanie społecznej odpowiedzialności biznesu.  0 + + ++ + 

K.37. Wspieranie inwestycji i działań  sektora przedsiębiorstw w zakresie ekoprodukcji, ekowydajności i 
ograniczenia wpływu działalności na środowisko.  +++ +++ +++ ++ ++ 

K.38. Poprawa dostępu do infrastruktury umożliwiającej ro zwój firm w przestrzeni wirtualnej.  0 + + + +++ 

K.39. Wspieranie, tworzenie i rozwój biznesów opartych na wykorzystywaniu atutów przyrodniczych 
i kulturowych Subregionu, np.  przetwórstwo rolno -spożywcze, turystyka, oferta spędzania czasu 
wolnego. 

+++ +++ +++ ++ ++ 

K.40. Promocja i wdrażanie gospodarki obiegu zamkniętego  +++ +++ +++ +++ +++ 

C2.3 Silne marki 
gospodarcze 

K.41. Wspieranie biznesów w branżach związanych z odnawialnymi źródłami energii.  ++ +++ +++ 0 + 

K.42. Kreowanie i rozwój produktów turystycznych oraz rozwój pakietowych ofert turystycznych. 0 + 0 ++ + 

K.43. Działania wspierające obsługę ruchu turystycznego – promocyjne, organizacyjne i  infrastrukturalne.  0 + 0 ++ + 

K.44. Podniesienie konkurencyjności rolnictwa.  0 + - 0 ++ 

K.45. Rozwój przetwórstwa rolno- spożywczego. 
0 + 0 + 

++
+ 
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STRATEGIA 
CELE SYNTETYCZNE OCHRONY ŚRODOWISKA 

1 2 3 4 5 
K.46. Tworzenie i organizacja lokalnych i ponadlokalnych,  sieciowych targów zdrowej żywności.  + ++ ++ +++ 0 

C.2.4 Atrakcyjny 
rynek pracy 

K.47. Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do rynku pracy.  0 + 0 +++ + 

K.48. Rozwijanie przedsiębiorczości społecznej wspierającej lokalne i subregionalny rynek pracy.  0 + 0 +++ + 

K.49. Wdrażanie i rozwój technologii cyfrowych umożliwiających nowe formy pracy.  + + + +++ +++ 

K.50. Wspieranie rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w miejscu pracy.  0 + 0 +++ +++ 

K.51. Promocja działań przedsiębiorców w zakresie stosowania narzędzi wspierających godzenie rozwoju 
zawodowego i życia rodzinnego (work life balance).  

0 + 0 +++ +++ 

K.52. Działania wspierające pracowników przedsiębiorstw podlegających procesowi transformacji.  0 + 0 +++ + 

C.3  BEZPIECZNA I ATRAKCYJNA PRZESTRZEŃ SUBREGIONU Z ZACHOWANYMI WALORAMI PRZYRODNICZYMI I KULTUROWYMI.      

CELE OPERACYJNE KIERUNKI      

C3.1 Wysoka 
efektywność 
energetyczna i 
wykorzystanie 
odnawialnych 
źródeł energii 

K.53. Modernizacja budynków  m ieszkaniowych  i  publicznych, w tym z uwzględnieniem podnoszenia 
efektywności energetycznej.  

++ +++ +++ +++ +++ 

K.54. Ograniczenie zjawiska ubóstwa energetycznego.  + ++ + + 0 

K.55. Wzmacnianie efektywności energetycznej.  +++ ++ +++ +++ +++ 

K.56. Rozwijanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.  +++ +++ +++ +++ +++ 

K.57. Promowanie i wspieranie energetyki rozproszonej i prosumenckiej.  ++ +++ +++ +++ +++ 

K.58. Rozwijanie współpracy terytorialnej i międzysektorowej w zakresie wykorzystania OZE.  +++ +++ +++ ++ + 

C3.2 Nowoczesna 
infrastruktura 
techniczna   

K.59. Rozwój sieci ścieżek rowerowych o znaczeniu komunikacyjnym i rekreacyjno -turystycznym. ++ ++ +++ ++ 0 

K.60. Poprawa dostępności do infrastruktury wodno -kanalizacyjnej. +++ +++ +++ +++ + 

K.61. Rozwój i poprawa efektywności infrastruktury  energetycznej, w tym OZE.  +++ +++ +++ +++ +++ 

K.62. Poprawa dostępności do infrastruktury gazowej.  +++ +++ +++ +++ + 

K.63. Poprawa efektywności i bezpieczeństwa funkcjonowania obiektów i infrastruktury gospodarowania 
odpadami. 

+++ +++ +++ +++ +++ 

K.64. Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej gmin Subregionu, w tym budowa, modernizacja dróg, 
rozwój zintegrowanej i nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej oraz rozwiniętych form 
zrównoważonego transportu, w tym transportu publicznego,  np. centra przesiadkowe.  

+ ++ +++ +++ +++ 

K.65. Integracja różnych form transportu poprzez inwestycje infrastrukturalne.  +++ ++ +++ +++ ++ 

C3.3 Wysoka 
jakość 
środowiska i 
przestrzeni  

K.66. Obniżanie emisyjności transportu poprzez unowocześnianie taboru.  +++ +++ +++ +++ +++ 

K.67. Podnoszenie estetyki przestrzeni publicznych opierającej się na wykorzystywaniu i wzbogacaniu 
dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Subregionu. 

+ ++ +++ + 0 

K.68. Promocja, rozwój i integracja komunikacji publicznej  w układach funkcjonalnych i subregionalnym.  +++ ++ +++ +++ +++ 

K.69. Rekultywacja i rewitalizacja obszarów poprzemysłowych,  pokolejowych i popegeerowskich.  +++ +++ +++ + +++ 

K.70. Przywracanie wartości oraz eksponowanie miejsc i obiektów zabytkowych, historycznych, symbolicznych.  + +++ + + +++ 

K.71. Rozwój terenów zielonych, w tym terenów zieleni urządzonej.  +++ +++ +++ ++ ++ 

K.72. Podnoszenie odporności przestrzeni na zmiany klimatu i ekstremalne zjawiska pogodowe +++ +++ +++ +++ ++ 
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STRATEGIA 
CELE SYNTETYCZNE OCHRONY ŚRODOWISKA 

1 2 3 4 5 
K.73. Informacyjne wzbogacanie przestrzeni publicznych.  + ++ + + + 

K.74. Podnoszenie świadomości producentów rolnych w zakresie odpowiedzialności za środowisko 
przyrodnicze. 

+++ +++ +++ +++ ++ 

K.75. Działania zabezpieczające gminy Subregionu przed deficytem wody.  +++ +++ +++ +++ ++ 

K.76. Ochrona terenów przyrodniczo cennych  +++ +++ +++ + ++ 

K.77. Ochrona przed hałasem, w szczególności w strefach zamieszkania.  +++ +++ +++ + 0 

C 3.4 Korzystne 
warunki 
mieszkaniowe 

K.78. Rozwój budownictwa społecznego i komunalnego.  - + + +++ +++ 

K.79. Rozwój nowych form budownictwa mieszkaniowego adresowanego do rodzin o niższych dochodach oraz  
młodych rodzin. 

- ++ + +++ +++ 

K.80. Przygotowanie uzbrojonych i dostępnych komunikacyjnie terenów pod budownictwo mieszkaniowe.  - ++ - + + 

K.81. Działania przełamujące deficyty w dostępie do infrastruktury technicznej podnoszącej komfort życia oraz 
ograniczającej antropopresję na środowisko przyrodnicze – sieci wodociągowe, kanalizacyjne, 
infrastruktura gazowa. 

+++ ++ +++ 
++
+ 

+++ 

K.82. Rozbudowa efektywnej infrastruktury i wzmocnienie systemu gospodarki odpadami.  +++ +++ +++ +++ +++ 

K.83. Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii oraz rozwiązań z zakresu materiało - i energochłonności w 
gospodarstwach domowych. 

+++ +++ +++ +++ +++ 

K.84. Eliminacja niskiej emisji.  +++ +++ +++ +++ + 

C.4 NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ROZWOJEM LOKALNYM I SUBREGIONALNYM.      

CELE OPERACYJNE KIERUNKI      

C4.1 Sprawna 
administracja 
publiczna  

K.85. Szkolenia, kursy, warsztaty eksperckie, studia dla administracji i menedżerów lokalnych.  + + + +++ + 

K.86. Narzędzia na rzecz wymiany doświadczeń między menedżerami w Subregionie oraz z  innymi 
samorządami w Polsce i w Europie. 

+ + + ++ + 

K.87. Wdrażanie cyfrowych narzędzi zarządzania rozwojem lokalnym, w tym rozwój  e -usług publicznych i 
digitalizacja zasobów informacji publicznej.  

++ ++ ++ ++ +++ 

K.88. Rozwój systemu zarządzania kryzysowego.  +++ +++ ++ +++ +++ 

K.89. Modernizacja wyposażenia służb ratowniczych i porządkowych.  + ++ + +++ +++ 

C4.2 
Zintegrowane 
planowanie 
rozwoju  

K.90. Wdrażanie narzędzi wspólnego zarządzania w obszarach funkcjonalnych Subregionu.  + + + + +++ 

K.91. Stała współpraca samorządów w obszarze Subregionu i obszarów f unkcjonalnych w zakresie 
opracowywania koncepcji rozwojowych, dokumentów planistycznych i projektów wdrożeniowych.  ++ ++ ++ ++ ++ 

C4.3 Trwała 
współpraca 
terytorialna  

K.92. Rozwój narzędzi partycypacji społecznej.  + ++ ++ +++ +++ 

K.93. Prowadzenie monitoringu oczek iwań mieszkańców w Subregionie.  ++ ++ ++ +++ +++ 

K.94. Promocja atutów Subregionu w otoczeniu.  ++ + ++ + + 

Źródło: opracowanie własne na podstawie projektu Strategii rozwoju ponadlokalnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030. 
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III. ZAKRES, STOPIEŃ SZCZEGÓŁOWOŚCI, METODY I MATERIAŁY 

ZASTOSOWANE PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY 

I.5. ZAKRES I STOPIEŃ SZCZEGÓŁOWOŚCI PROGNOZY 

I .5.1.  ZA KR ES  P R OGN O ZY  

o WYMOGI USTAWY OOŚ 

Zakres i stopień szczegółowości prognozy muszą być zgodne z wymogami art. 51 i 52 Ustawy 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.  

Zgodnie z wymogami ww. ustawy prognoza oddziaływania na środowisko:  

1) zawiera:  

a) informacje o zawartości, głównych celach dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami,  

b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,  

c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień dokumentu 
oraz częstotliwości jej przeprowadzania,  

d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,  

e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym,  

f) oświadczenie autora, a w przypadku gdy wykonawcą prognozy jest zespół autorów – kierującego tym zespołem, 
o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 2, stanowiące załącznik do prognozy. 

2) określa, analizuje i ocenia:  

a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji dokumentu,  

b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,  

c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji dokumentu, w szczególności 
dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,  

d) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne 
z punktu widzenia dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione 
podczas opracowywania dokumentu,  

e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, 
krótkoterminowe, średnioterminowe i 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, 
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– z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami 
na te elementy. 

3) przedstawia:  

a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych 
oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot 
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru,  

b) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 
oraz integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w  dokumencie wraz 
z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie 
braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki 
lub luk we współczesnej wiedzy. 

o WSKAZANIA ORGANÓW 

Zgodnie z art. 53 ustawy ooś zakres i stopień szczegółowości prognozy zostały uzgodnione 
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Śląskim Państwowym 
Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Katowicach. Wskazania przedmiotowych organów zostały 
zebrane w poniższej tabeli. 

Tab. 6 Wskazania organów właściwych do uzgodnienia zakresu prognozy. 

NAZWA ORGANU WSKAZANIE/UWAGA 

REGIONALNY DYREKTOR 

OCHRONY 

ŚRODOWISKA W 

KATOWICACH 

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 
2 / 2 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. 
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NAZWA ORGANU WSKAZANIE/UWAGA 

ŚLĄSKI WOJEWÓDZKI 

INSPEKTOR SANITARNY 

W KATOWICACH 

Prognoza 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 (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. 

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. 

Źródło: opracowanie własne. 

I .5.2.  ST O PIE Ń S ZC Z EG ÓŁ OW O ŚC I  PR OGN O ZY  

Biorąc pod uwagę stopień szczegółowości prowadzonej oceny można wyróżnić dwa podejścia: 

I. Podejście, w którym ocenie poddaje się bezpośrednie oddziaływania poszczególnych 
przedsięwzięć na środowisko (podejście wzorowane na inwestycyjnej procedurze ooś) 

Przedmiotowe podejście umożliwia określenie oddziaływań na środowisko w sposób dość precyzyjny. 
Sprawdza się jednak tylko w przypadku dokumentów wytyczających ramy realizacji inwestycji, które na 
etapie oceny mają określoną lokalizację, przybliżony kształt i zasięg. Podejścia tego nie należy stosować 
do oceny dokumentów o dużym stopniu ogólności, które nie definiują projektów pod względem 
miejsca, czasu i technologii ich realizacji. 

II. Podejście, w którym najważniejszą jest ocena celów analizowanego dokumentu, skutków ich 
realizacji i ocena, czy kwestie środowiskowe zostały w nim należycie ujęte. 

Przedmiotowe podejście kładzie większy nacisk na proces, będący efektem wdrożenia ocenianego 
dokumentu, niż na bezpośrednie oddziaływania poszczególnych inwestycji na środowisko. Sprawdza się 
w ocenie dokumentów, które wyznaczają ramy i kierunki rozwoju różnych procesów, nie definiują zaś 
konkretnych przedsięwzięć lokalizacyjnie, czasowo czy też technologicznie. 

Biorąc pod uwagę specyfikę i stopień ogólności dokumentu, w tej strategicznej ocenie oddziaływania na 
środowisko zastosowane zostało podejście, w którym ocenie poddaje się cele operacyjne i kierunki 
rozwoju. Strategia opisuje bowiem poszczególne ustalenia w sposób ogólny, poruszając szerokie 
spektrum zagadnień i obszarów. Determinuje to poziom szczegółowości sporządzonej prognozy 
oddziaływania na środowisko. 
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I.6. INFORMACJA O METODACH ZASTOSOWANYCH PRZY SPORZĄDZANIU 

PROGNOZY 

I .6.1.  ME TO D Y S P OR ZĄ DZ ENI A P RO GN OZ Y  

Sporządzenie przedmiotowej prognozy przebiegało wieloetapowo i obejmowało zastosowanie kilku 
wzajemnie uzupełniających się metod. Trzeba mieć przy tym na uwadze, że metody sporządzania 
strategicznych prognoz oddziaływania na środowisko w Polsce nie są szczegółowo określone w 
przepisach prawnych, w tym w ustawie ooś. 

Metody sporządzenia prognozy: 

◙ METODA MACIERZY – zastosowana została do oceny wpływu realizacji celów dokumentu 
na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego (ożywionego oraz nieożywionego) 
i środowiska człowieka w ujęciu tematycznym. Za jej pomocą oceniona została także spójność 
celów dokumentu z celami ochrony środowiska zawartymi w dokumentach międzynarodowych 
i krajowych. Metoda ta polega na stworzeniu tabeli (macierzy), w której cele i kierunki 
dokumentu zestawione są z ocenianymi komponentami (w tym przypadku komponentami 
środowiska oraz dokumentami strategicznymi i programowymi), w celu dokonania 
odpowiednio oceny wpływu lub oceny zgodności. 

◙ METODY ANALIZ PRZESTRZENNYCH – zastosowane zostały w celu pozyskania, przetworzenia 
i modelowania danych przestrzennych dla uzyskania z nich użytecznych informacji, bardzo 
istotnych dla przygotowania prognozy. Do wykonania analiz przestrzennych wykorzystane 
zostały systemy informacji geograficznej (GIS). 

◙ METODY PREZENTACJI KARTOGRAFICZNEJ – zastosowane zostały przede wszystkim 
do charakterystyki stanu środowiska w ujęciu przestrzennym. Powstałe dzięki ich zastosowaniu 
mapy będą bardzo pomocne na etapie oceny przewidywanego znaczącego oddziaływania 
na środowisko realizacji celów i kierunków działań dokumentu. Z całego szeregu dostępnych 
metod prezentacji kartograficznej wykorzystane zostaną m.in. kartogram i metoda zasięgów. 
Ich zastosowanie będzie możliwe dzięki wykorzystaniu danych przestrzennych i systemów 
informacji geograficznej (GIS). 

◙ METODA OPISOWA – zastosowana została do sprecyzowania wyników identyfikacji i oceny 
oddziaływania przeprowadzonej innymi metodami. Za jej pomocą m.in. scharakteryzowany 
został sam dokument, stan środowiska w obszarze objętym prognozą, rozwiązania mające 
na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań 
na  środowisko oraz monitoring skutków realizacji dokumentu. 

Duże znaczenie w przygotowaniu przedmiotowego dokumentu miało zastosowanie danych 
przestrzennych i systemów informacji geograficznej (GIS). Dzięki temu możliwa będzie analiza 
oddziaływań na środowisko w ujęciu przestrzennym. 

I .6.2.  SP O SÓ B OC EN Y O DDZ IA ŁY W ANIA  R EA LI ZAC J I  D O KU M ENT U  

o OCENA ODDZIAŁYWANIA NA KOMPONENTY ŚRODOWISKA 

W prognozie przeanalizowany został możliwy wpływ celów operacyjnych i kierunków rozwoju ujętych 
w Strategii (oraz ewentualnie w miarę możliwości wybranych działań i zadań) na poszczególne 
komponenty środowiska. Przedstawiona została identyfikacja potencjalnych skutków realizacji zapisów 
dokumentu na środowisko, jak również informacja czy realizacja proponowanych rozwiązań sprzyjać 
będzie ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi. W analizie oddziaływania wykorzystane 
zostały informacje i wnioski wynikające z rozdziałów dotyczących charakterystyki stanu środowiska 
i problemów środowiskowych.  
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Kierując się zapisami ustawy ooś, oddziaływanie na środowisko podzielone zostało na bezpośrednie, 
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe 
i chwilowe, odwracalne i nieodwracalne, oraz pozytywne i negatywne. 

Ze względu na intensywność oddziaływania dzielimy na: 

▪ DUŻE — oddziaływania te będą prowadzić do trwałych zmian w strukturze i funkcjonowaniu 
zasobów/przedmiotów oddziaływania.  

▪ ŚREDNIE— oddziaływania te będą wpływać w sposób zauważalny na strukturę 
lub funkcjonowanie zasobów/przedmiotów oddziaływania, ale nie będą prowadzić do trwałych 
ich zmian.  

▪ MAŁE — oddziaływania te można przewidzieć, często jednak będą one na progu wykrywalności 
i nie będą prowadzić do żadnych trwałych zmian w strukturze ani funkcjonowaniu 
zasobów/przedmiotów oddziaływania. 

Ze względu na charakter oddziaływania dzielimy na: 

▪ NEGATYWNE — oddziaływania te spowodują niekorzystną zmianę w stosunku do sytuacji 
wyjściowej lub wprowadzą nowy niepożądany czynnik. 

▪ POZYTYWNE — oddziaływania te spowodują poprawę w stosunku do sytuacji wyjściowej 
lub wprowadzają nowy pożądany czynnik. 

Ze względu na typ oddziaływania dzielimy na: 

▪ BEZPOŚREDNIE — oddziaływania te wynikają z bezpośredniej interakcji między planowanym 
działaniem a zasobem i/lub przedmiotem oddziaływania. 

▪ POŚREDNIE — oddziaływania te wynikają z pośredniej interakcji między planowanym działaniem 
a zasobem i/lub przedmiotem oddziaływania. 

▪ WTÓRNE — oddziaływania te są skutkiem późniejszych interakcji z zasobem i/lub przedmiotem 
oddziaływań bezpośrednich lub pośrednich. 

▪ SKUMULOWANE — oddziaływania te występują w połączeniu z innymi oddziaływaniami, 
dotyczącymi tych samych zasobów i/lub przedmiotów oddziaływania. 

Ze względu na czas trwania oddziaływania dzielimy na: 

▪ KRÓTKOTERMINOWE — oddziaływania te trwają jedynie przez krótki czas i ustają po zakończeniu 
danego działania bądź na skutek wykorzystania środków łagodzących lub prac 
rekultywacyjnych lub też naturalnego powrotu do stanu wyjściowego. 

▪ ŚREDNIOTERMINOWE — oddziaływania te trwają ani krótko ani długo i ustają po zakończeniu 
danego działania bądź na skutek wykorzystania środków łagodzących lub prac 
rekultywacyjnych lub też naturalnego powrotu do stanu wyjściowego. 

▪ DŁUGOTERMINOWE — oddziaływania te utrzymują się przez długi czas i ustają po zakończeniu 
danego działania bądź na skutek wykorzystania środków łagodzących lub prac 
rekultywacyjnych lub też naturalnego powrotu do stanu wyjściowego.  

▪ STAŁE — oddziaływania te powodują trwałe zmiany w zasobach/przedmiotach na które 
oddziaływają bądź utrzymują się przez dłuższy czas, również po zakończeniu danego działania. 

Ze względu na stopień odwracalności oddziaływania dzielimy na: 

▪ ODWRACALNE - oddziaływania te przestają być odczuwalne natychmiast lub po niewielkim czasie 
po zakończeniu danego działania. 

▪ NIEODWRACALNE - oddziaływania te są odczuwalne po zakończeniu danego działania i utrzymują 
się przez dłuższy czas po nim. 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGONA NA LATA 2021-2027, Z PERSPEKTYWĄ DO 2030 

STRONA 35 Z 133 

OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW I BARW ZASTOSOWANYCH W OCENIE 

INTENSYWNOŚĆ I CHARAKTER ODDZIAŁYWANIA 

+++ DUŻE POZYTYWNE 

++ ŚREDNIE POZYTYWNE 

+ MAŁE POZYTYWNE 

0 BRAK ODDZIAŁYWANIA LUB ODDZIAŁYWANIE ZNIKOME 

- MAŁE NEGATYWNE 

-- ŚREDNIE NEGATYWNE 

--- DUŻE NEGATYWNE 

+/- ZARÓWNO POZYTYWNE JAK I NEGATYWNE 

TYP ODDZIAŁYWANIA 

BEZ BEZPOŚREDNIE 

POŚ POŚREDNIE 

WT WTÓRNE 

SK SKUMULOWANE 

CZAS ODDZIAŁYWANIA 

CHW CHWILOWE 

ST STAŁE 

KR KRÓTKOTERMINOWE 

ŚR ŚREDNIOTERMINOWE 

DŁ DŁUGOTERMINOWE 

STOPIEŃ ODWRACALNOŚCI 

ODW CHWILOWE 

NIEODW STAŁE 

 

KOMPONENTY ŚRODOWISKA PODDANE OCENIE 

 różnorodność biologiczna 
 ludzie 
 zwierzęta 
 rośliny 
 woda 
 powietrze 
 powierzchnia ziemi 
 krajobraz 
 klimat 

 zasoby naturalne8 
 zabytki 
 dobra materialne 

 
8

 Pod tym pojęciem w ramach sooś rozumiemy wszystkie użyteczne, nieodnawialne elementy środowiska, które człowiek może 

pozyskiwać. 
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o OCENA ODDZIAŁYWANIA NA INTEGRALNOŚĆ I SPÓJNOŚĆ SIECI OBSZARÓW NATURA 2000 

W prognozie przeanalizowane zostało możliwe oddziaływanie celów strategicznych, celów operacyjnych 
i kierunków działań na integralność i spójność sieci obszarów Natura 2000. Ze względu na zapisy ustawy 
ooś oddziaływaniu temu poświęcono osobny rozdział. Ocena oddziaływania na integralność i spójność 
sieci obszarów Natura 2000 oparta została na założeniu, że (zgodnie z ustawą ooś) pod pojęciem 
znaczącego negatywnego oddziaływania na obszar Natura 2000 rozumie się oddziaływanie na cele 
ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności działania mogące:  

 pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których 
ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, lub  

 wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, lub  
 pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. 

o OCENA ODDZIAŁYWANIA NA FUNKCJONOWANIE KORYTARZY EKOLOGICZNYCH ORAZ TERENÓW 

O PODWYŻSZONYCH WALORACH PRZYRODNICZYCH 

W prognozie przeanalizowane zostało możliwe oddziaływanie celów strategicznych, celów operacyjnych 
i kierunków działań na funkcjonowanie korytarzy ekologicznych oraz terenów o podwyższonych 
walorach przyrodniczych. 

o OCENA ODDZIAŁYWANIA SKUMULOWANEGO 

Osobnego wyjaśnienia wymaga oddziaływanie skumulowane, które występuje z połączenia kilku 
oddziaływań dotyczących tych samych zasobów i/lub przedmiotów oddziaływania. Środowisko stanowi 
system, którego komponenty pozostają w nierozerwalnej od siebie zależności i wzajemnie się 
warunkują, a zmiana jednego komponentu powoduje zmianę pozostałych. W związku z tym 
oddziaływanie na środowisko, należy rozpatrywać nie tylko w kontekście poszczególnych jego 
komponentów, ale także w kontekście środowiska jako całości, biorąc pod uwagę sumę 
oddziaływujących na nie jednocześnie czynników. 

W prognozie potencjalne występowanie oddziaływania skumulowanego przeanalizowane zostało 
dla tych celów szczegółowych i kierunków interwencji (oraz ewentualnie w miarę możliwości wybranych 

działań i zadań), których oddziaływanie w ocenie oddziaływania na komponenty środowiska 
ocenione została jako negatywne. W związku z tym dotyczy możliwej kumulacji oddziaływań 
negatywnych. 

I .6.3.  PO D STA W O WE  PYT ANI A BA DA WC Z E  

W ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzone zostały analizy, 
których celem było uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania badawcze: 

 Czy proponowane w Strategii rozwiązania są spójne z dokumentami międzynarodowymi, 
krajowymi, regionalnymi i lokalnymi odnoszącymi się bezpośrednio do ochrony środowiska, 
ochrony przyrody i zdrowia ludzi? 

 Czy proponowane w Strategii rozwiązania są adekwatne do potrzeb realizacji Strategii 
oraz do zasad zrównoważonego rozwoju? 

 Czy i w jaki sposób proponowane w Strategii rozwiązania nawzajem się wspomagają 
i czy występuje między nimi zgodność?  

 Czy i w jaki sposób zaproponowane w Strategii rozwiązania przyczynią się do zmniejszenia presji 
na środowisko przyrodnicze? 

 Czy i w jaki sposób proponowane w Strategii rozwiązania wpłyną na jakość życia i zdrowie ludzi? 

 Czy i w jaki sposób proponowane w Strategii rozwiązania przyczynią się do efektywnego 
wykorzystania zasobów naturalnych? 
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 Czy i w jaki sposób proponowane w Strategii rozwiązania wpłyną na ochronę sieci ekologicznych 
i zasobów flory i fauny? 

 Czy i w jaki sposób proponowane w Strategii rozwiązania wpłyną na poprawę stanu powietrza 
i ochrony klimatu?  

 Czy i w jaki sposób proponowane w Strategii rozwiązania wpłyną na stan zasobów wodnych? 

 Czy i w jaki sposób proponowane w Strategii rozwiązania przyczynią się do ochrony powierzchni 
ziemi? 

 Czy i w jaki sposób proponowane w Strategii rozwiązania przyczynią się do zachowania 
dziedzictwa kulturowego? 

 Czy w odniesieniu do wskazanych w dokumencie kierunków i rodzajów działań, istnieje 
możliwość sformułowania rozwiązań alternatywnych? Jeżeli tak, to jakich?  

 Czy istnieje możliwość zastosowania rozwiązań zapobiegających, ograniczających 
lub kompensujących zidentyfikowane negatywne oddziaływania na środowisko? Jeżeli tak, 
to jakiego rodzaju? 

I.7. MATERIAŁY WYKORZYSTANE PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY 

Do opracowania prognozy wykorzystane zostały następujące źródła danych: 

 AKTY PRAWNE – dotyczące środowiska, w tym procedury przeprowadzania postępowania 
ws. strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, opublikowane w Internetowym Systemie 
Aktów Prawnych (http://prawo.sejm.gov.pl). 

 DOKUMENTY STRATEGICZNE I PROGRAMOWE – istotne z punktu widzenia dokumentu, opublikowane 
na stronach internetowych instytucji międzynarodowych, administracji rządowej 
i samorządowej. 

 OPRACOWANIA, PUBLIKACJE I EKSPERTYZY BRANŻOWE – dotyczące środowiska przyrodniczego, 
ochrony i monitoringu środowiska oraz analiz przestrzennych. 

 DANE PRZESTRZENNE GIS – udostępnione w formie wektorowej i rastrowej oraz w formie serwisów 
WMS (Web Map Service) i WFS (Web Feature Service). 

 DANE POMIAROWE I STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE ŚRODOWISKA – udostępnione m.in. przez Główny Urząd 
Statystyczny (w tym w ramach Banku Danych Lokalnych GUS). 

 PORTALE TEMATYCZNE I GEOPORTALE MAPOWE – zawierające informacje o środowisku.  

http://prawo.sejm.gov.pl/
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IV. DIAGNOZA ISTNIEJĄCEGO STANU ŚRODOWISKA  

I.8. POŁOŻENIE OBSZARU 

I .8.1.  REG IO NA LI ZAC J A F IZY CZ N OGE OG RA FI CZ NA  

Subregion Północny Województwa Śląskiego położony jest: 

 W obszarze mezoregionów Wyżyna Wieluńska, Obniżenie Krzepickie, Próg Herbski, Obniżenie 
Listwarty, Obniżenie Górnej Warty, Obniżenie Małej Panwi, i Próg Woźnicki, wchodzących 
w skład makroregionu Wyżyna Woźnicko-Wieluńska, będącego częścią podprowincji Wyżyna 
Śląsko-Krakowska, wchodzącej w skład prowincji Wyżyny Polskie. 

 W obszarze mezoregionu Wyżyna Częstochowska, wchodzącego w skład makroregionu Wyżyna 
Krakowsko-Częstochowska, będącego częścią podprowincji Wyżyna Śląsko-Krakowska, 
wchodzącej w skład prowincji Wyżyny Polskie. 

 W obszarze mezoregionów Niecka Przyrowska, Niecka Włoszczowska i Próg Lelowski, 
wchodzących w skład makroregionu Wyżyna Przedborska, będącego częścią podprowincji 
Wyżyna Śląsko-Krakowska, wchodzącej w skład prowincji Wyżyny Polskie. 

Ryc. 3 Położenie subregionu na tle regionalizacji fizycznogeograficznej. 

 

Źródło: Solon J., Borzyszkowski J., Bidłasik M., Richling A., Badora K., Balon J., Brzezińska-Wójcik T., Chabudziński Ł., 
Dobrowolski R., Grzegorczyk I., Jodłowski M., Kistowski M., Kot R., Krąż P., Lechnio J., Macias A., Majchrowska A., Malinowska 
E., Migoń P., Myga-Piątek U., Nita J., Papińska E., Rodzik J., Strzyż M., Terpiłowski S., Ziaja W., 2018. Physico--geographical 
mesoregions of Poland: Verifi cation and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data. Geographia 
Polonica, vol. 91, no. 2, pp. 143-170. https://doi.org/10.7163/GPol.0115. 

https://doi.org/10.7163/GPol.0115
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I .8.2.  ST RU K TU RA  A D MINIST RA CY JN A  

Subregion Północny położony jest w południowej Polsce, w północnej części województwa śląskiego. 
Obejmuje 34 jednostki samorządu terytorialnego, tj. Gminę Miasto Częstochowa, Powiat 
Częstochowski, Powiat Kłobucki, Powiat Myszkowski, Gminę Kłobuck, Miasto Myszków, Miasto 
Blachownię, Gminę Krzepice, Gminę Koniecpol, Gminę i Miasto Koziegłowy, Gminę Żarki, Gminę 
Dąbrowa Zielona, Gminę Janów, Gminę Kamienica Polska, Gminę Kłomnice, Gminę Konopiska, Gminę 
Kruszyna, Gminę Lelów, Gminę Lipie, Gminę Miedźno, Gminę Mstów, Gminę Mykanów, Gminę 
Niegowa, Miasto i Gminę Olsztyn, Gminę Opatów, Gminę Panki, Gminę Poczesna, Gminę Popów, Gminę 
Poraj, Gminę Przyrów, Gminę Przystajń, Gminę Rędziny, Gminę Starcza i Gminę Wręczyca Wielka.  

Ryc. 4 Położenie subregionu na tle podziału administracyjnego.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Państwowego rejestru Granic (PRG). 

Powierzchnia subregionu wynosi ponad 3049.6 km2 co stanowi prawie 1/4 powierzchni województwa 
śląskiego. 
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IV.1. LUDNOŚĆ 

 LICZBA LUDNOŚCI I GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA 

Subregion Północny w 2021 roku zamieszkiwało ponad 501 tys. osób, natomiast gęstość zaludnienia 
w subregionie wynosiła ponad 164 os./km2. 

Tab. 7 Liczba ludności w 2021 roku. 

NAZWA POWIAT LUDNOŚĆ OGÓŁEM LUDNOŚĆ MĘŻCZYZN LUDNOŚĆ KOBIETY OSÓB NA KM2 

Częstochowa (1) Częstochowa 214342 100262 114080 1342 

Myszków (1) myszkowski 30776 14679 16097 418 

Kłobuck (3) kłobucki 20095 9808 10287 155 

Wręczyca Wielka (2) kłobucki 17741 8759 8982 120 

Mykanów (2) częstochowski 15125 7509 7616 107 

Koziegłowy (3) myszkowski 14264 6872 7392 89 

Kłomnice (2) częstochowski 13297 6416 6881 90 

Blachownia (3) częstochowski 12750 6051 6699 191 

Poczesna (2) częstochowski 12552 6153 6399 209 

Mstów (2) częstochowski 10849 5292 5557 91 

Konopiska (2) częstochowski 10740 5186 5554 137 

Poraj (2) myszkowski 10737 5123 5614 188 

Rędziny (2) częstochowski 9741 4785 4956 236 

Koniecpol (3) częstochowski 9136 4552 4584 62 

Krzepice (3) kłobucki 8910 4382 4528 113 

Żarki (3) myszkowski 8390 4095 4295 83 

Olsztyn (2) częstochowski 7834 3906 3928 72 

Miedźno (2) kłobucki 7475 3683 3792 66 

Opatów (2) kłobucki 6752 3348 3404 92 

Lipie (2) kłobucki 6143 3023 3120 62 

Janów (2) częstochowski 5923 2970 2953 40 

Popów (2) kłobucki 5836 2885 2951 57 

Przystajń (2) kłobucki 5784 2876 2908 65 

Niegowa (2) myszkowski 5582 2807 2775 63 

Kamienica Polska (2) częstochowski 5466 2644 2822 118 

Panki (2) kłobucki 5008 2449 2559 91 

Kruszyna (2) częstochowski 4767 2358 2409 51 

Lelów (2) częstochowski 4749 2381 2368 38 

Dąbrowa Zielona (2) częstochowski 3770 1875 1895 38 

Przyrów (2) częstochowski 3692 1817 1875 46 

Starcza (2) częstochowski 2869 1382 1487 143 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS. 

Gęstość zaludnienia w gminach wschodzących w skład subregionu przedstawiona została na poniższej 
mapie. 
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Ryc. 5 Gęstość zaludnienia w gminach wschodzących w skład subregionu (dane za 2021 rok). 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS. 

Największa gęstość zaludnienia występuje w gminie miejskiej Częstochowa, w gminie miejskiej 
Myszków, w gminach wiejskich Rędziny i Poczesna, w gminie miejsko-wiejskiej Blachownia oraz gminie 
wiejskiej Poraj. 

I.9. STAN ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO NIEOŻYWIONEGO 

I .9.1.  BU DO W A G E OL O GIC ZN A  

Mapa geologiczna Polski wskazuje, że większość obszaru subregionu zbudowana jest z piasków i żwirów 
sandrowych, glin zwałowych, ich zwietrzelin oraz piasków i żwirów lodowcowych. W południowej części 
subregionu dominują iłowce, mułowce, piaskowce, dolomity, wapienie, gipsy, sole kamienne i 
anhydryty oraz piaski, żwiry i mułki rzeczne. W zachodniej części duży obszar zajmują lessy, natomiast w 
dolinach rzecznych występują piaski, żwiry, mady rzeczne oraz torfy i namuły. 
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Ryc. 6 Budowa geologiczna (litologia). 

 

 Gliny zwałowe, ich zwietrzeliny oraz piaski i żwiry lodowcowe 

 Iłowce, mułowce, piaskowce, dolomity, wapienie, gipsy, sole kamienne i anhydryt 

 Piaski, żwiry i mułki rzeczne  

 Piaski i żwiry sandrowe 

 Wapienie, margle, iłowce, mułowce, dolomity i piaskowce glaukonitowe 
Źródło: Mapa Geologiczna Polski w skali 1:500 000. 

I .9.2.  UK S ZTA ŁT O WAN IE  PO W I ER ZC HNI  

Analiza cyfrowego modelu wysokości9 wskazuje, że ukształtowanie powierzchni terenu w obszarze 
subregionu jest zróżnicowane. Składają się na nie liczne wzniesienia i obniżenia powierzchni terenu, 
a różnica wysokości pomiędzy najwyższym a najniższym punktem wynosi prawie 250 metrów. Najwyżej 
położona jest południowa część subregionu (najwyższy punkt na wysokości 426 m n.p.m.), 
w szczególności w obszarze mezoregionów Wyżyna Częstochowska i Próg Woźnicki. Najniżej położone 
są obszary położone północnej wzdłuż granicy subregionu, w obszarze mezoregionów Niecka 
Włoszczowska, Niecka Przyrowska i Wyżyna Wieluńska. 

 
9

 wykonanego na podstawie danych z projektu SRTM (Shuttle Radar Topography Mission). 
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Ryc. 7 Wysokość m n.p.m. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SRTM (https://urs.earthdata.nasa.gov). 

I .9.3.  GLE BY  

Środowisko glebowe subregionu jest bardzo zróżnicowane, co jest wynikiem urozmaiconej budowy 
geologicznej i rzeźba terenu oraz warunków wodnych i roślinnych, które wpłynęły na ukształtowanie się 
różnych typów i rodzajów gleb. 

Największą powierzchnię zajmują gleby bielicowe, głównie wytworzone z piasków słabogliniastych, 
gliniastych oraz z glin zwałowych lekkich i średnich, a także utworów pyłowych pochodzenia wodnego 
i piasków wydmowych. Są to gleby o odczynie kwaśnym, niskich klas bonitacyjnych. 

Zanieczyszczenia gleb na przedmiotowym obszarze (obecność w glebie metali ciężkich takich jak 
m.in.: kadm, ołów, nikiel, miedź, cynk) występują przede wszystkim na terenach i w otoczeniu dużych 
zakładów przemysłowych, wokół składowisk odpadów przemysłowych i komunalnych 
oraz w sąsiedztwie dróg o dużym natężeniu ruchu pojazdów. Na terenach rolniczych mogą występować 

zanieczyszczenia chemicznymi środkami do produkcji rolnej w wyniku ich niewłaściwego stosowania10. 

 
10

 Diagnoza obszaru Subregionu Północnego Województwa Śląskiego z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych i potencjału 

obszaru, w tym powiązań gospodarczych, społecznych i środowiskowych, Część analityczno-diagnostyczna, Akademia WSB 
w Dąbrowie Górniczej na zlecenie  Gminy Miasto Częstochowa, Częstochowa /Dąbrowa Górnicza, 2022. 
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I .9.4.  WO DY  

o WODY PODZIEMNE 

Zdecydowana większość subregionu położona jest w zasięgu głównych zbiorników wód podziemnych. 
Należą do nich zbiorniki: Zbiornik Częstochowa (E), Zbiornik Częstochowa (W), Zbiornik Lubliniec – 
Myszków i Niecka Miechowska (część NW). Ponadto bardzo mały fragment obszaru subregionu znajduje 
się w zasięgu Zbiornika Olkusz – Zawiercie. 

Główne zbiorniki wód podziemnych (GZWP) to struktury geologiczne zasobne w wodę, które stanowią 
lub mogą stanowić w przyszłości, strategiczne zasoby wód podziemnych do zaopatrzenia ludności 
i podstawowych gałęzi gospodarki, wymagających wody wysokiej jakości. GZWP muszą spełniać 
następujące wymagania: wydajność potencjalna otworu studziennego powyżej 70 m3/godz., wydajność 
ujęcia powyżej 10 000 m3/dobę, przewodność powyżej 10 m2/godz., a woda nadaje się do zaopatrzenia 
ludności w stanie surowym lub po jej ewentualnym prostym uzdatnieniu za pomocą stosowanych 
obecnie i uzasadnionych ekonomicznie technologii. W obszarach deficytowych kryteria ilościowe mogą 
być niższe, lecz wyróżniające zbiornik o znaczeniu praktycznym na tle ogólnie mniej korzystnych 

warunków hydrogeologicznych11. 

Ryc. 8 Główne zbiorniki wód podziemnych. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Państwowego Instytutu Geologicznego. 

 
11

 www.pgi.gov.pl/. 
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o WODY POWIERZCHNIOWE 

Obszar Subregionu Północnego położony jest zarówno w dorzeczu Odry (większość) jak i dorzeczu 
Wisły. Najdłuższe cieki w obszarze subregionu to Warta, Wiercica i Kocinka. Największą powierzchnię 
zajmuje zlewnie cząstkowe należące do zlewni górnej Warty. 

Ryc. 9 Wody powierzchniowe w obszarze subregionu. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych przestrzennych aktualizacji planów gospodarowania wodami (aPGW). 

Zestawienie cieków wodnych w przedmiotowym obszarze zamieszczono w poniższej tabeli12.  

Tab. 8 Zestawienie cieków wodnych. 

NAZWA DORZECZE ZLEWNIA DŁUGOŚĆ [KM] 

Warta do Bożego Stoku obszar dorzecza Odry Górna Warta 91.7 

Wiercica obszar dorzecza Odry Górna Warta 85.35 

Kocinka obszar dorzecza Odry Górna Warta 73.78 

Warta od Zbiornika Poraj do Cieku spod Rudnik obszar dorzecza Odry Górna Warta 52.59 

Konopka obszar dorzecza Odry Górna Warta 46.47 

Biała Oksza obszar dorzecza Odry Liswarta bez Kocinki 46.03 

Pankówka obszar dorzecza Odry Liswarta bez Kocinki 45.29 

Białka obszar dorzecza Wisły Zlewnia Pilicy 38.84 

Kanał Warty ze Starą Wiercicą i Kanałem Lodowym obszar dorzecza Odry Górna Warta 37.93 

Liswarta od dopł. spod Przystajni do Górnianki obszar dorzecza Odry Liswarta bez Kocinki 30.15 

Górnianka obszar dorzecza Odry Liswarta bez Kocinki 27.41 

Pijawka obszar dorzecza Odry Górna Warta 23.08 

 
12

 Nazewnictwo i podział cieków na odcinki zgodne są z podziałem na jednolite części wód powierzchniowych (jcwp), zawartym 

w planach gospodarowania wodami. 
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NAZWA DORZECZE ZLEWNIA DŁUGOŚĆ [KM] 

Kamieniczka obszar dorzecza Odry Górna Warta 22.5 

Stradomka do wypływu ze Zb. Blachownia obszar dorzecza Odry Górna Warta 22.23 

Pilica od  Kanału Koniecpol-Radoszewnica do Zwleczy obszar dorzecza Wisły Zlewnia Pilicy 22.06 

Widzówka obszar dorzecza Odry Górna Warta 21.17 

Dopływ spod Choronia obszar dorzecza Odry Górna Warta 16.99 

Liswarta od Górnianki do ujścia obszar dorzecza Odry Liswarta bez Kocinki 16.88 

Bystra obszar dorzecza Odry Górna Warta 15.23 

Stradomka od wypływu ze Zb. Blachownia do ujścia obszar dorzecza Odry Górna Warta 13.07 

Pilica od Dopływu spod Nakła do Kanału Koniecpol-
Radoszewnica obszar dorzecza Wisły Zlewnia Pilicy 12.56 

Bieszcza obszar dorzecza Odry Liswarta bez Kocinki 12.33 

Warta od Wiercicy do Widzówki obszar dorzecza Odry Górna Warta 11.46 

Gorzelanka obszar dorzecza Odry Górna Warta 9.85 

Mała Panew od źródła do Ligockiego Potoku obszar dorzecza Odry Mała Panew 8.86 

Brynica od źródeł do zbiornika Kozłowa Góra obszar dorzecza Wisły Przemsza 8.81 

Ciek spod Rudnik obszar dorzecza Odry Górna Warta 8.63 

Piskara obszar dorzecza Odry Liswarta bez Kocinki 8.38 

Dopływ z Iwanowic Małych obszar dorzecza Odry Liswarta bez Kocinki 8.37 

Zimna Woda obszar dorzecza Wisły Zlewnia Pilicy 7.96 

Ordonka obszar dorzecza Odry Górna Warta 7.87 

Dopływ spod Teresowa obszar dorzecza Wisły Zlewnia Pilicy 7.84 

Grabarka obszar dorzecza Odry 
Warta od Liswarty do 
Widawki 7.82 

Dopływ spod Podlesia obszar dorzecza Wisły Zlewnia Pilicy 7.12 

Kucelinka obszar dorzecza Odry Górna Warta 6.94 

Dopływ spod Nakła obszar dorzecza Wisły Zlewnia Pilicy 6.42 

Liswarta do dopł. spod Przystajni obszar dorzecza Odry Liswarta bez Kocinki 6.41 

Dopływ spod Napoleona obszar dorzecza Odry Liswarta bez Kocinki 6.33 

Zwlecza obszar dorzecza Wisły Zlewnia Pilicy 5.97 

Warta od Widzówki do Liswarty obszar dorzecza Odry Górna Warta 5.86 

Przemsza do zbiornika Przeczyce obszar dorzecza Wisły Przemsza 5.44 

Struga z Michałowa obszar dorzecza Wisły Zlewnia Pilicy 5.3 

Dopływ spod Wikłowa obszar dorzecza Odry Górna Warta 5.18 

Warta od Cieku spod Rudnik do Wiercicy obszar dorzecza Odry Górna Warta 5.13 

Zb. Poraj obszar dorzecza Odry Górna Warta 4.69 

Liswarta do Młynówki Kamińskiej obszar dorzecza Odry Liswarta bez Kocinki 4.54 

Kanał Koniecpol-Radoszewnica obszar dorzecza Wisły Zlewnia Pilicy 4.31 

Warta od Liswarty do Grabarki obszar dorzecza Odry 
Warta od Liswarty do 
Widawki 4.24 

Dopływ z Wymysłówka obszar dorzecza Odry Górna Warta 3.13 

Pilica od Dopływu z Węgrzynowa  do Dopływu spod 
Nakła obszar dorzecza Wisły Zlewnia Pilicy 0.73 

Młynówka Kuczobska obszar dorzecza Odry Liswarta bez Kocinki 0.7 

Łomnica bez Prądu obszar dorzecza Odry Liswarta bez Kocinki 0.53 

Potok Jeżowski obszar dorzecza Odry Liswarta bez Kocinki 0.02 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych przestrzennych aktualizacji planów gospodarowania wodami (aPGW). 
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Wody powierzchniowe to również zbiorniki wodne, które na obszarze Subregionu Północnego 
posiadają genezę antropogeniczną, czyli do powstania których, w mniejszym lub większym stopniu, 
przyczyniła się działalność człowieka, zarówno w sposób pośredni, jak i bezpośredni. Spośród nich 
zdecydowanie największą powierzchnię zajmuje Zbiornik Poraj. Jest to zbiornik zaporowy, 

powstały  1978 roku w wyniku spiętrzenia wód rzeki Warty13. Stosunkowo dużą powierzchnię zajmują 
także Stawy Biała Leśna zlokalizowane w gminie Lelów. 

I .9.5.  PO W I ETR ZE  I  KL I MAT  

o POWIETRZE 

Zgodnie z definicją zawartą w Prawie ochrony środowiska14 przez powietrze rozumie się powietrze 
znajdujące się w troposferze, z wyłączeniem wnętrz budynków i miejsc pracy. Wyniki oceny stanu 

jakości powietrza w strefach 15  wskazują, że w obszarze Subregionu Północnego występują 
przekroczenia wartości dopuszczalnych w zakresie takich substancji jak: benzo(a)piren16, pył PM2,5 

(faza II), Pył PM10, ozon n8d120 (ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia) i AOT4017 
(ustanowionego ze względu na ochronę roślin). Rozkład przestrzenny ww. zanieczyszczeń 
przedstawiony został poniżej. 

 
13

 Machowski Robert, Rzętała Mariusz. (2020). Zbiornik Poraj. W: R. Kaczmarek (red. nauk.), "Encyklopedia Województwa 

Śląskiego T. 7" [projekt WWW]. Katowice : Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej. 
 
14

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2021.1973 z późn. zm). 
15

 https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/publications/card/1445. 

16
 Benzo(a)piren, zawarty w pyle PM10, jest zanieczyszczeniem, dla którego dotrzymanie obowiązujących standardów stężenia 

w powietrzu stanowi w Polsce duży problem. 
17

 Wskaźnik określający zanieczyszczenie powietrza ozonem. 
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Ryc. 10 Rozkład przestrzenny stężenia wybranych zanieczyszczeń. 

               

 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim. Raport wojewódzki za rok 2020. Główny Inspektorat Ochrony 
Środowiska, Katowice, 2021. 

o HAŁAS 

W obszarze powiatu głównym źródłem hałasu jest hałas drogowy. Jest to hałas typu liniowego 
pochodzący od środków transportu. Do głównych źródeł emisji hałasu na terenie subregionu należą 
autostrada A1 i drogi krajowe DK43, DK46, DK91.  
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Na podstawie opracowanych na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zostały 
opracowane „Mapy akustyczne dla dróg krajowych w województwie śląskim”. W ich wyniku 

oszacowano liczbę lokali mieszkalnych eksponowanych na hałas (wskaźnik LDWN 18 ), liczbę 
mieszkańców eksponowanych na hałas (wskaźnik LDWN) oraz powierzchnię terenów eksponowanych 

(wskaźnik LDWN)19. 

Tab. 9 Liczba lokali mieszkalnych, liczba mieszkańców oraz powierzchnia terenów eksponowanych na hałas [km2]. 

NAZWA 
DŁUGOŚĆ [KM] 

55-60 60-65 65-70 70-75 >75 

Liczba lokali mieszkalnych eksponowanych na hałas (wskaźnik LDWN) 

M. Częstochowa 0 0 0 0 0 

Powiat częstochowski 144 960 413 240 195 

Powiat kłobucki 338 195 144 102 64 

Powiat myszkowski 465 287 118 51 22 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas (wskaźnik LDWN) 

M. Częstochowa 0 0 0 0 0 

Powiat częstochowski 41 27 12 7 6 

Powiat kłobucki 10 6 4 3 2 

Powiat myszkowski 13 8 3 1 1 

Powierzchnia terenów eksponowanych (wskaźnik LDWN) 

M. Częstochowa 0.079 0.097 0.050 0.027 0.026 

Powiat częstochowski 19.254 14.376 7.924 3.872 3.267 

Powiat kłobucki 3.707 1.607 0.930 0.457 0.267 

Powiat myszkowski 6.774 5.371 2.743 1.300 1.117 

Źródło: Mapy akustyczne dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie - III edycja, GDDKiA, 2018. 

Do głównych źródeł hałasu należą także drogi wojewódzkie DW483, DW494, DW786, DW789, DW791, 
DW793, DW807, DW905, DW906, DW908 oraz drogi powiatowe. W szczególności dotyczy to odcinków 
przebiegających przez obszary zabudowy mieszkaniowej, co potwierdza  „Mapa akustyczna dla dróg 
wojewódzkich w województwie śląskim”.  

o KLIMAT 

Obszar subregionu znajduje się w strefie klimatu umiarkowanego ciepłego-przejściowego, 
charakteryzującego się duża zmienność i nieregularność pogody. Według regionalizacji rolniczo-
klimatycznej Gumińskiego, zmodyfikowanej przez Kondrackiego, obszar subregionu położony jest w 
częstochowsko-kieleckiej dzielnicy klimatycznej (większość obszaru subregionu) oraz w łódzkiej 

dzielnicy klimatycznej (północny fragment obszaru subregionu)20. 

Analiza danych IMGW-PIB wskazuje, że w wieloleciu 1991-2020 średnia roczna temperatura powietrza 
wynosiła ponad 8oC, średnia roczna suma opadów wynosiła od 550 do 750 mm, natomiast średnie 
roczne usłonecznienie to ponad 1700 godzin. 

 

 
18

 LDWN – długookresowy średni poziom dźwięku A, wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem: pory dnia 

(6:00 – 18:00), pory wieczoru (18:00 – 22:00) i pory nocy (22:00 – 6:00), wyrażony w decybelach. 
19

 Mapy akustyczne dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie - III edycja, GDDKiA, 2018. 
20

 http://przyroda.katowice.pl. 
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Ryc. 11 Charakterystyki klimatologiczne wybranych elementów meteorologicznych (wielolecie 1991-2020). 

TEMPERATURA POWIETRZA 

 
 
SUMA OPADÓW 

 
 
USŁONECZNIENIE 

 
Źródło: https://klimat.imgw.pl. 
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I.10. STAN ZASOBÓW PRZYRODY OŻYWIONEJ 

I .10.1.  RO ŚLI NY  

o REGIONALIZACJA GEOBOTANICZNA 

Zgodnie z regionalizacją geobotaniczną Polski obszar subregionu położony jest w zdecydowanej 
większości w zasięgu podokręgów będących częścią Okręgu Olesko-Częstochowskiego (C.2.2.), który 

z kolei jest częścią Krainy Wyżyn Środkowomałopolskich (C.2).21. Ponadto część obszaru subregionu 
położona jest w zasięgu podokręgów wchodzących w skład Okręgu Niecki Włoszczowskiej (C.2.3.) 
i Okręgu Praszecko-Działoszyńskiego (C.2.1.), które też są częścią tej samej krainy geobotanicznej.  
Południowe krańce obszaru subregionu położone są natomiast w zasięgu podregionu wchodzącego 
w skład Okręgu Górnośląskiego Właściwego (C.3.1), będącego częścią Krainy Górnośląskiej (C.3.). 

Ryc. 12 Geobotaniczna regionalizacja Polski. 

 
Źródło: Matuszkiewicz J. M., 2008, Regionalizacja geobotaniczna Polski, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania 
PAN, Warszawa. 

o POTENCJALNA ROŚLINNOŚĆ NATURALNA 

Potencjalna roślinność naturalna jest to teoretyczny obraz stanu, który w dzisiejszych warunkach 
musiałby się ustalić, gdyby naturalne tendencje sukcesji ekologicznej nie były hamowane bezpośrednią 
i pośrednią działalnością człowieka. W związku z tym mapa potencjalnej roślinności naturalnej 
przedstawia dzisiejszy potencjał ekologiczny środowiska przyrodniczego. Zakłada się przy tym, że stan 
ten rozpoznaje się dla aktualnego zróżnicowania siedlisk, uwzględniając zmiany w siedliskach, jakie 
spowodowała dotychczasowa działalność człowieka. 

 
21 

Matuszkiewicz J. M., Regionalizacja geobotaniczna Polski, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 

Warszawa, 2008. 
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Na obszarze subregionu dominującym typem roślinności potencjalnej jest grąd subkontynentalny, 
odmiana małopolska, forma wyżynna, seria uboga (Tilio-Carpinetum) oraz kontynentalne bory mieszane 
sosnowo-dębowe (Pino-Quercetum (=Querco-Pinetum + Serratulo-Pinetum)). Znaczne powierzchnie 
zajmują także suboceaniczny bór sosnowy (Leucobryo-Pinetum) oraz żyzna buczyna sudecka, forma 
podgórska (Dentario enneaphyllidis-Fagetum). W dolinach rzek występuje niżowy łęg jesionowo-

olszowy (Fraxino-Alnetum (=Circaeo-Alnetum)) 22. 

Ryc. 13 Potencjalna roślinność naturalna. 

 

Źródło: Matuszkiewicz J. M., 2008, Potencjalna roślinność naturalna Polski, Instytut Geografii i Przestrzennego 
Zagospodarowania PAN, Warszawa. 

o ROŚLINNOŚĆ RZECZYWISTA 

Roślinność rzeczywista jest to roślinność aktualnie występująca na obszarze subregionu, złożona 

ze zbiorowisk naturalnych, półnaturalnych oraz synantropijnych. Zbiorowiska naturalne23 to przede 
wszystkim lasy, półnaturalne to łąki i pastwiska, a synantropijne to m.in. chwasty polne. 
Na ich strukturę i funkcjonowanie wpływają zarówno czynniki naturalne jak i antropogeniczne. 

 
22

 Matuszkiewicz J. M., 2008, Potencjalna roślinność naturalna Polski, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania 

PAN, Warszawa. 
23

 Słowo „naturalne” jest tu pewnym uproszczeniem. 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGONA NA LATA 2021-2027, Z PERSPEKTYWĄ DO 2030 

Strona 80 z 273 

 

Najcenniejsze zbiorowiska roślinne i największa bioróżnorodność występują w obszarach chronionych. 
Istotną rolę pełnią tutaj parki krajobrazowe, w obrębie których występują inne formy ochrony przyrody 
np. obszary Natura 2000 oraz duża część rezerwatów przyrody. 

W obszarze Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd znaczną część powierzchni pokrywają lasy, z przewagą 
borów sosnowych. Występują tu również lasy bukowe, często porastające najwyższe wzniesienia. 
Najcenniejsze są jednak zbiorowiska nieleśne: murawy kserotermiczne oraz naskalne. Są to biocenozy 
występujące na siedliskach suchych, bogatych w węglan wapnia, na dobrze nasłonecznionych 
południowych stokach. Charakterystycznymi roślinami są: rojownik pospolity, rozchodnik ostry, 
dziewięćsił bezłodygowy oraz endemit - przytulia krakowska. Ważnym endemitem jest również 
warzucha polska, występująca w źródlisku rzeki Centuria. Fragmenty Parku o charakterze naturalnym 
lub nieznacznie przekształconym przez człowieka, zostały objęte ochroną w formie rezerwatów 
przyrody takich jak m.in. Góra Zborów, Ostrężnik, Smoleń i Sokole Góry. Cenne okazy drzew, źródła, 
ostańce wapienne objęto ochroną pomnikową. Ponadto utworzono obszary NATURA 2000, dwa użytki 

ekologiczne: Góry Towarne i Golizna w Mstowie oraz stanowisko dokumentacyjne: Jaskinia Wiercica.24. 

W obszarze Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą lasy stanowią około 60% powierzchni. 
Występuje tu około 855 gatunków roślin naczyniowych i 85 gatunków mszaków. Do roślin 
naczyniowych zaliczane są gatunki leśno-zaroślowe, ruderalne, nadwodne i bagienne oraz gatunki 
łąkowe. Spośród cennych gatunków roślin można wymienić m.in. bagno zwyczajne, grzybienie białe 
i północne, lilia złotogłów, pływacz zachodni, podrzeń żebrowiec, przylaszczka pospolita, salwinia 
pływająca, śnieżyczka przebiśnieg, wawrzynek wilczełyko, widłaczek torfowy, widłak goździsty 
i jałowcowaty oraz widłak wroniec. Ponadto rosną tu m.in. ciemiężyca zielona, czosnek niedźwiedzi, 
kozłek bzowy, lepiężnik biały, liczydło górskie, narecznica górska i szerokolistna, parzydło leśne, 
przetacznik górski, przywrotnik nagi, starzec Fuchsa, starzec gajowy, świerząbek orzęsiony, trzcinnik 
owłosiony, turzyca zwisła. Subendemitem jest brzoza czarna, rosnąca w leśnictwach: Cieszowa, 

Boronów i Dębowa Góra25.  

W obszarze Parku Krajobrazowego Stawki charakterystyczne są podmokłe lub wilgotne lasy 
reprezentowane przez łęgi, olsy, bory bagienne i grądy oraz śródleśne łąki i torfowiska. Ponadto 
występują dobrze wykształcone fragmenty łęgu jesionowo-olszowego oraz olsu porzeczkowego. Na 
obszarze Parku Krajobrazowego Stawki znajduje się jeden rezerwat - Rezerwat Wielki Las o pow. 32,36 
ha, który chroni kompleks wilgotnych lasów łęgowych na silnie podmokłym obszarze źródliskowym. 
Drzewostan tworzą głównie olsza czarna i jesion wyniosły. W runie występują bardzo rzadkie na niżu 
gatunki roślin górskich, np.: trybula lśniąca, liczydło górskie, manna gajowa, wiechlina odległokłosa, 

skrzyp olbrzymi, storczyk Fuchsa26. 

W obszarze Załęczańskiego Parku Krajobrazowego występuje bogactwo siedlisk, które wynika z jego 
położenia na granicy wyżyn i nizin. Przy tym blisko połowę powierzchni Parku zajmują lasy. Wyróżnić 
można tu ponad 100 rodzajów zbiorowisk roślinnych. Charakterystyczne dla tego obszaru jest 
występowanie roślinności wapieniolubnej i ciepłolubnej. Cennym zbiorowiskiem na obszarze Parku jest 
szczelinowy zespół wapieniolubnych paproci, porastający zacienione krasowe zagłębienia i szczeliny. 
Zespół ten tworzą zanokcica skalna, zanokcica murowa oraz paprotnica krucha. Na morenowych 
wzniesieniach rozwinęły się murawy napiaskowe, które ściśle związane są z osadami polodowcowymi. 
Osobliwością tego terenu są także rozległe zarośla jałowca i żarnowca z roślinami miododajnymi: 
wrzosem zwyczajnym, macierzanką piaskową, rozchodnikiem ostrym i kocankami piaskowymi. 
Zbiorowiska wodne reprezentuje zespół lilii wodnych złożony z grzybieni białych i grążela żółtego. 
W śląskiej części parku znajduje się jeden rezerwat przyrody – Bukowa Góra. Natomiast w otulinie 

 
24

 https://www.zpk.com.pl/parki-krajobrazowe/park-krajobrazowy-orlich-gniazd. 
25

 https://www.zpk.com.pl/parki-krajobrazowe/park-krajobrazowy-lasy-nad-gorna-liswarta. 
26

 https://www.zpk.com.pl/parki-krajobrazowe/park-krajobrazowy-stawki. 
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śląskiej części Parku znajdują się dwa cenne rezerwaty: Szachownica i Stawiska. Pomniki przyrody 
występujące na terenie śląskiej części Załęczańskiego Parku Krajobrazowego to 5 dębów szypułkowych 

o obwodach ok. 450 cm, rosnących przy rezerwacie Stawiska27. 

Obszary leśne stanowią prawie 31 % powierzchni Subregionu Północnego28 . Występują równomiernie 
w obszarze jednostki, z tym że ich najmniejsze zagęszczenie występuje w środkowej części obszaru, 
w szczególności w mieście Częstochowa i jego sąsiedztwie. Najliczniejszym gatunkiem występującym 
w drzewostanach na terenie subregionu jest sosna. 

Ryc. 14 Rozmieszczenie obszarów leśnych. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z projektu OpenStreetMap. 

Lasy podobnie jak cała szata roślinna subregionu podlegały i nadal podlegają wpływom wielowiekowej 
działalności gospodarczej człowieka, w tym urbanizacji i przemysłu. 

I .10.2.  ZW IE RZ ĘT A  

Największe bogactwo i zróżnicowanie świata zwierzęcego na obszarze subregionu występuje 
na obszarach chronionych, które zajmują istotną część subregionu.  

W obszarze Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd występuje duża liczba jaskiń determinuje 
występowanie 20 gatunków nietoperzy, w tym rzadkich jak: podkowiec duży, nocek Bechsteina, nocek 
orzęsiony. Poza nietoperzami w jaskiniach występują troglobionty, czyli gatunki występujące jedynie 
w środowisku jaskiniowym: chrząszcze, muchówki oraz pajęczaki. Pospolite są tu takie gatunki jak: 
sarna, dzik, lis, zając i bóbr. Faunę ptaków reprezentują: jerzyk, pustułka, pliszka, białorzytka, dzięcioł 

 
27

 https://www.zpk.com.pl/parki-krajobrazowe/zaleczanski-park-krajobrazowy. 
28

 Obliczono na podstawie danych z projektu OpenStreetMap. 
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zielony, kowalik i dudek. Spośród drapieżników można spotkać m.in. jastrzębia, krogulca, myszołowa 
zwyczajnego i płomykówkę. Na terenie Parku płazy są reprezentowane przez rodziny żabowatych, 

ropuszkowatych oraz salamandrowatych29. 

W obszarze Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Listwartą podmokłe tereny Parku stanowią dogodny 
obszar występowania wielu gatunków zwierząt. Występuje tu 12 gatunków płazów: grzebiuszka ziemna, 
kumak nizinny, ropucha: szara, paskówka i zielona, rzekotka drzewna, traszka grzebieniasta i zwyczajna, 
a także żaby: jeziorkowa, moczarowa, trawna i wodna. Liczne zbiorniki wodne to miejsce gniazdowania 
wielu ptaków, takich jak m.in: bączek, bąk, bocian biały i czarny, błotniak łąkowy, stawowy i zbożowy, 
cyranka, czapla biała i siwa, dudek, dzięcioł czarny i zielonosiwy, kania czarna, lelek, łabędź krzykliwy 
i niemy, muchołówka mała, orlik krzykliwy, płomykówka, rybołów, ślepowron, trzmielojad, włochatka, 
zimorodek i żuraw. Duża lesistość Parku sprzyja występowaniu takich gatunków jak: lis, jenot, gronostaj, 
tchórz, łasica, kuna leśna i domowa. Nad wodami bytują bobry, stwierdzono nawet występowanie raka 

szlachetnego30. 

W obszarze Parku Krajobrazowego Stawki występuje 79 gatunków motyli, w tym cenne gatunki takie 
jak: mieniak strużnik, mieniak tęczowiec, paź królowej. Ponadto można zaobserwować wiele gatunków 

płazów, gadów, ptaków i liczne gatunki leśnych ssaków31. 

W obszarze Załęczańskiego Parku Krajobrazowego do cennych gatunków bezkręgowców, można 
zaliczyć gatunki wapieniolubne, m.in. motyle – modraszki adonis, arion i wieloboczek oraz ślimaki 
i pajęczaki. W rzece Warcie oraz jej dopływach żyje kilkanaście gatunków ryb, wśród nich gatunki 
rzadkie takie jak: brzana, kleń i świnka. Płazy reprezentowane są przez grzebiuszkę ziemną, kumaka 
nizinnego, ropuchę: szarą, zieloną i paskówkę, rzekotkę drzewną, traszkę grzebieniastą i zwyczajną, 
żabę: trawną, wodną i moczarową. Natomiast z gadów występują tu: jaszczurka zwinka, jaszczurka 
żyworodna, padalec, zaskroniec i żmija zygzakowata. Jeśli chodzi o ptaki to gnieżdżą się tutaj: gągoły, 
kaczki krzyżówki, tracze nurogęsi. W lasach występują jastrzębie, krogulce, myszołowy, pustułki 

oraz sowy: puszczyk, sowa uszata, pójdźka i płomykówka32. 

W granicach subregionu stwierdzono dotychczas obecność wszystkich krajowych gatunków gadów. 
Spośród węży najczęściej spotykany jest jedyny jadowity przedstawiciel tej grupy zwierząt - żmija 
zygzakowata. Rzadziej występuje zaskroniec zwyczajny. Spośród płazów pospolicie występuje zarówno 
jaszczurka zwinka, jak i jaszczurka żyworodna. Padalec zwyczajny (podobna do węża, beznoga 
jaszczurka) jest mniej częsty i raczej rzadko widywany. Ponadto zieleń ogródków działkowych oraz 
zieleń przydomowa są miejscami bytowania niektórych gatunków ptaków oraz drobnych ssaków. 
Do zwierząt bezkręgowych, można zaliczyć: ze środowisk wodnych - wrotki, wioślarki, ślimaki, małże 
i pijawki, natomiast ze środowisk lądowych - chrząszcze, częściowo pluskwiaki, motyle i roztocza. 

I .10.3.  RÓ ŻN O RO DN OŚ Ć B IOL O GIC ZN A  

Zjawisko różnorodności biologicznej 33  jest bardzo złożone i posiada różne aspekty na różnych 

poziomach organizacji przyrody34. Te poziomy to:  

▪ poziom gatunkowy (obiekty różnorodności: gatunki, inne taksony, inne zgrupowania gatunków) 

 
29

 https://www.zpk.com.pl/parki-krajobrazowe/park-krajobrazowy-orlich-gniazd. 

30
 https://www.zpk.com.pl/parki-krajobrazowe/park-krajobrazowy-lasy-nad-gorna-liswarta. 

31
 https://www.zpk.com.pl/parki-krajobrazowe/park-krajobrazowy-stawki. 

32
 https://www.zpk.com.pl/parki-krajobrazowe/zaleczanski-park-krajobrazowy. 

33 Różnorodność biologiczna - jest to zróżnicowanie żywych organizmów występujących w ekosystemach, w obrębie gatunku 

i między gatunkami, oraz zróżnicowanie ekosystemów.  
34

 Richling, Solon, 2011. 
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▪ poziom krajobrazowy, aspekty niezależne od położenia (obiekty różnorodności: ekosystemy, 
typy ekosystemów) 

▪ poziom krajobrazowy, aspekty zależne od położenia (obiekty różnorodności: ekosystemy, typy 
ekosystemów) 

Wychodząc z definicji poświęconej różnorodności środowiska można stwierdzić, że rośliny i zwierzęta 
w zasadzie zawierają się w pojęciu różnorodność biologiczna. Ponadto trzeba mieć na uwadze, 
że zjawisko różnorodności jest zjawiskiem w dużym stopniu abstrakcyjnym. 

Największa różnorodność biologiczna na obszarze subregionu występuje na obszarach objętych ochroną 
prawną i te obszary zostały scharakteryzowane w osobnym podrozdziale. Istotne pod tym względem są 
również korytarze ekologiczne, umożliwiające migrację roślin, zwierząt lub grzybów pomiędzy 
obszarami. Ich występowanie ma więc także duże znaczenie w zakresie różnorodności biologicznej 
danego obszaru. 

I.11. KORYTARZE EKOLOGICZNE  

Obszary umożliwiające migrację roślin, zwierząt lub grzybów to korytarze ekologiczne. W prognozie 
uwzględniono koncepcję przebiegu korytarzy ekologicznych w województwie śląskim, opracowaną 
przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska (do planu zagospodarowania przestrzennego 
województwa śląskiego) oraz koncepcję przebiegu korytarzy ekologicznych w Polsce wykonaną 
na zlecenie Ministra Środowiska przez Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży. 

Koncepcja regionalnej sieci korytarzy ekologicznych dla województwa śląskiego została opracowana 
w Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska we współpracy z ekspertami specjalizującymi się 
w różnych grupach kręgowców. Efektem jest sieć korytarzy uwzględniających specyfikę migracji 
poszczególnych grup gatunków. W ten sposób na obszarze województwa śląskiego wyznaczono 
odrębne korytarze ichtiologiczne, herpetologiczne, ornitologiczne i teriologiczne 
(w tym chiropterologiczne) oraz korytarze spójności, łączące obszary podlegające ochronie prawnej. 
Korytarze ekologiczne dla ichtiofauny zostały wyznaczone w oparciu o historyczne szlaki migracji ryb 
wędrownych dwuśrodowiskowych oraz wędrownych ryb jednośrodowiskowych. Korytarze 
herpetologiczne, w szczególności dla płazów, zlokalizowane są wszędzie tam, gdzie te zwierzęta 
występują, a więc w zasadzie na obszarze całego województwa. Korytarze ornitologiczne obejmują 
szlaki migracji ptaków oraz przystanki pośrednie (ważne miejsca odpoczynku i żerowania ptaków, 
zwłaszcza w okresie przelotów). W skład korytarzy ekologicznych wyznaczonych dla dużych ssaków 
wchodzą siedliska występowania subpopulacji gatunków dużych ssaków leśnych oraz obszary, 
które potencjalnie mogą stanowić siedliska tych zwierząt, czyli obszary węzłowe, a także łączące je 
struktury liniowe (korytarze migracyjne) umożliwiające przemieszczanie się osobników należących 
do populacji tych zwierząt pomiędzy siedliskami. Ponadto podjęto również próbę wyznaczenia korytarzy 
chiropterologicznych o randze lokalnej, które zapewniają potencjalne możliwości przemieszczania się 
nietoperzy między kryjówkami dziennymi a żerowiskami oraz korytarzy o randze regionalnej, które łączą 

ze sobą miejsca schronień nietoperzy (kolonie lęgowe, zimowiska, miejsca rojenia)35. 

 

 
35

 Korytarze ekologiczne w województwie śląskim – koncepcja do planu zagospodarowania przestrzennego województwa 

śląskiego. 
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Ryc. 15 Korytarze ekologiczne przebiegające przez obszar subregionu (koncepcja CDPGS). 
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Źródło: Korytarze ekologiczne w województwie śląskim – koncepcja do planu zagospodarowania przestrzennego województwa 
(za Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego „Plan 
2020+”, Centrum Przyrody Górnego Śląska, 2015. 

Według koncepcji korytarzy ekologicznych opracowanej przez Zakład Badania Ssaków PAN 

w Białowieży36, przez obszar Subregionu Północnego przebiega pięć korytarzy ekologicznych. W głównej 
mierze są to korytarze Częstochowa – wschód i Częstochowa – zachód, ponadto obszar subregionu 
obejmuje fragmenty korytarzy Opole – Katowice, Warta – Jeziorsko i Wieruszów. 

 
36

 Dane pozyskano z strony internetowej Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska https://www.gov.pl/web/gdos/dostep-

do-danych-geoprzestrzennych. 
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Ryc. 16 Korytarze ekologiczne przebiegające przez obszar subregionu (koncepcja PAN ZBS w Białowieży). 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (warstwa z przebiegiem 
korytarzy przedstawionym na mapie została wykonana na zlecenie Ministra Środowiska przez Polską Akademię Nauk - Zakład 
Badania Saków w Białowieży w 2005 roku). 

IV.2. FORMY OCHRONY PRZYRODY 

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2021.0.1098 z późn. zm.) 
formami ochrony przyrody są: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary 
chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki 
ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe oraz ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. 

Spośród tych form ochrony przyrody na obszarze Subregionu Północnego występują37: rezerwaty 
przyrody, użytki ekologiczne, Specjalne Obszary Ochrony Natura 2000, stanowisko dokumentacyjne, 
obszary chronionego krajobrazu, zespół przyrodniczo-krajobrazowy, parki krajobrazowe i pomniki 
przyrody. 

Specjalne Obszary Ochrony Natura 2000: 

◙ Załęczański Łuk Warty PLH100007 
◙ Ostoja Złotopotocka PLH240020 
◙ Walaszczyki w Częstochowie PLH240028 
◙ Bagna w Nowej Wsi PLH240046 
◙ Lemańskie Jodły PLH240045 

 
37  

Na podstawie danych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska https://www.gov.pl/web/gdos/dostep-do-danych-

geoprzestrzennych. 
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◙ Ostoja Olsztyńsko-Mirowska PLH240015 
◙ Dolina Górnej Pilicy PLH260018 
◙ Przełom Warty koło Mstowa PLH240026 
◙ Torfowisko przy Dolinie Kocinki PLH240025 
◙ Bagno w Korzonku PLH240029 
◙ Suchy Młyn PLH240016 
◙ Ostoja Kroczycka PLH240032 
◙ Szachownica PLH240004 
◙ Stawiska PLH240024 
◙ Poczesna koło Częstochowy PLH240030 
◙ Białka Lelowska PLH240031 

Rezerwaty przyrody: 

◙ Kaliszak 
◙ Ostrężnik 
◙ Cisy Przybynowskie - otulina 
◙ Cisy w Hucie Starej 
◙ Wielki Las 
◙ Zamczysko 
◙ Cisy Przybynowskie 
◙ Parkowe 
◙ Zielona Góra 
◙ Borek 
◙ Szachownica 
◙ Modrzewiowa Góra 
◙ Bukowa Kępa 
◙ Dębowa Góra 
◙ Bukowa Góra 
◙ Sokole Góry 
◙ Stawiska 

Użytki ekologiczne: 

◙ Misiowa 
◙ Golizna 
◙ Zapadliska 
◙ Torfowisko 
◙ Jeziorko 
◙ Góry Towarne 
◙ Czarne Bagno 
◙ Dzicze Bagno 
◙ Bagno w Jeziorze 
◙ Przygiełka 
◙ Bór Pohulanka 
◙ Mokradła I 
◙ Mokradła II 
◙ Olszynka 
◙ Zapadliska I 
◙ Dąbrowa 
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Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe: 

◙ Działoszyński zespól przyrodniczo-krajobrazowy 

Obszary chronionego krajobrazu: 

◙ Piliczański Obszar Chronionego Krajobrazu 
◙ Otuliny Załęczańskiego Parku Krajobrazowego 
◙ Włoszczowsko-Jędrzejowski 
◙ Załęcze - Polesie 

Parki krajobrazowe: 

◙ Orlich Gniazd 
◙ Park Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą 
◙ Park Krajobrazowy Stawki 
◙ Załęczański Park Krajobrazowy 

Pomniki przyrody: 

◙ Ponad 600 obiektów, do których należą przede wszystkim drzewa oraz pojedyńcze krzewy i jedna 
skałka 

Stanowisko dokumentacyjne: 

◙ Jaskinia Wiercica 
 

Ryc. 17 Formy ochrony przyrody. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. 
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IV.3. UŻYTKOWANIE/POKRYCIE TERENU 

o STRUKTURA GRUNTÓW WEDŁUG POKRYCIA TERENU 

Analiza struktury pokrycia terenu wskazuje, że na obszarze subregionu dominuje roślinność trawiasta 
i uprawy rolne, oraz w dalszej kolejności tereny leśne i zadrzewione. Zabudowa zajmuje kilkanaście 

procent powierzchni analizowanego obszaru38. 

Ryc. 18 Pokrycie terenu. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k. 

IV.4. ZABYTKI I INNE DOBRA MATERIALNE39 

Subregion jest obszarem bogatym w zasoby kulturowe, obejmujące liczne obiekty zabytkowe oraz 
stanowiska archeologiczne. Gminami o dużej koncentracji zabytków nieruchomych są w głównej 
mierze: Częstochowa, Janów, Kruszyna, Koniecpol, Lelów, Żarki Koziegłowy. Stanowiska archeologiczne 

licznie występują w gminach : Popów, Opatów, Lipie, Krzepice oraz Kłobuck i Lelów40. 

 
38

 Na podstawie danych BDOT10k. 
39 Dobro materialne – jest tym wszystkim, co dany człowiek może gromadzić wokół siebie tworząc własne środowisko 

materialne. Informacje zawarte w rozdziale opracowano na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej 
https://starostwo.rybnik.pl/powiat/turystyka-i-rekreacja/. 
40

 Diagnoza obszaru Subregionu Północnego Województwa Śląskiego z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych i potencjału 

obszaru, w tym powiązań gospodarczych, społecznych i środowiskowych, Część analityczno-diagnostyczna, Akademia WSB 
w Dąbrowie Górniczej na zlecenie  Gminy Miasto Częstochowa, Częstochowa/Dąbrowa Górnicza, 2022. 
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Ryc. 19 Zabytki nieruchome. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa 
(http://usluga.zabytek.gov.pl/INSPIRE_IMD/service.svc/get). 

Na terenie Subregionu występują liczne dwory i zespoły pałacowo-parkowe (m.in. dwór w Żurawiu, 
zespół pałacowo-parkowy w Złotym Potoku, Pałac w Kruszynie) oraz obiekty na szlaku zabytków 
architektury drewnianej. Występują ruiny zamków (m.in. Mirów, Bobolice, Smoleń, Morsko) 
i sanktuaria maryjne (Częstochowa, Żarki-Leśniów, Święta Anna, Myszków-Mrzygłód).  

Jeśli o chodzi o największe miasto subregionu czyli Częstochowę, to pod względem urbanistyczno-
architektonicznym największą wartość przedstawia wyodrębniający się w strukturze przestrzennej 
miasta historyczny układ urbanistyczny. Powstał on w początkach XIX wieku w wyniku połączenia 
wcześniejszych założeń urbanistycznych, wielkim założeniem przestrzennym, ukształtowanym wokół 
nowej osi kompozycyjnej - Alei Najświętszej Maryi Panny. 

Subregion jest atrakcyjnym miejscem zarówno dla miłośników militariów, architektury świeckiej, 
sakralnej, jak i tradycji. Wiele obiektów wpisanych jest do rejestru zabytków nieruchomych oraz rejestru 
zabytków archeologicznych. Zachowało się tu wiele materialnych śladów ludzkiej pracy.  

W Subregionie funkcjonuje znaczna liczba instytucji kultury, m.in.: 

▪ Filharmonia Częstochowską im. Bronisława Hubermana,  
▪ Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, 
▪ Muzeum w Klasztorze oo. Paulinów na Jasnej Górze,  
▪ Muzeum Archidiecezji Częstochowskiej, 
▪ Muzeum Częstochowskie, 
▪ Muzeum Górnictwa Rud Żelaza w Częstochowie, 
▪ Muzeum Historii Kolei w Częstochowie, 
▪ Muzeum Produkcji Zapałek w Częstochowie, 
▪ Muzeum Częstochowskie Multicentrum „Zodiak”, 
▪ Muzeum monet i medali św. Jana Pawła II w Częstochowie, 
▪ Muzeum Regionalne im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku 
▪ Stary Młyn – Muzeum Dawnych Rzemiosł w Żarkach. 
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Część z tych obiektów stanowią istotne elementy markowego produktu turystycznego województwa 
śląskiego – Szlaku Zabytków Techniki.  
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V. CELE I PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE 

Z PUNKTU WIDZENIA STRATEGII 

I.12. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA 

Zgodnie z ustawą ooś pod pojęciem cele ochrony środowiska rozumiemy tutaj cele ustanowione 
na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia Strategii.  

Aby ustalić listę celów ochrony środowiska przeanalizowano treść wybranych dokumentów 
strategicznych i programowych, istotnych z punktu widzenia Strategii, oraz informacje dotyczące celów 
ochrony środowiska w nich zapisanych. Na tej podstawie cele tych dokumentów przyporządkowano 
do sześciu grup tematycznych, dla których w sposób syntetyczny opisano istotne cele środowiskowe 
w nich zawarte. W ten sposób wyodrębniono następujące syntetyczne cele ochrony środowiska: 

 Zachowanie dobrego stanu różnorodności biologicznej i georóżnorodności 
  Gospodarowanie zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju 
 Przeciwdziałanie zmianom klimatu i klęskom żywiołowym, poprawa jakości powietrza, ochrona 

przed hałasem oraz ochrona zasobów wodnych przed degradacją 
 Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego oraz przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu 

społecznemu 
 Rozwój technologii przyjaznych środowisku 

Po przeprowadzeniu syntezy celów dokonano oceny ich spójności z celami szczegółowymi i kierunkami 
Strategii. Wyniki tej oceny zawarto w Rozdziele II.2.2. OCENA SPÓJNOŚCI CELÓW I KIERUNKÓW. 

I.13. PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA 

Zgodnie z ustawą ooś pod pojęciem problemy ochrony środowiska rozumiemy tutaj problemy istotne 
z punktu widzenia realizacji Strategii, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie 
na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

o ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA 

Zanieczyszczenie powietrza jest jednym z głównych problemów i zagrożeń środowiska w Subregionie 
Północnym, który wskazany został m.in. w Programie Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego 
do roku 2019 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024. Potwierdza to Roczna ocena jakości 

powietrza w województwie śląskim. Raport wojewódzki za rok 202041. Oceny jakości powietrza 
wykonywane są w odniesieniu do obszaru strefy. Obszar Subregionu położny jest w zasięgu strefy 
śląskiej (kod PL2405) oraz strefy miasto Częstochowa (kod PL2404). Wyniki oceny wskazują, 
że w obszarze subregionu występują przekroczenia wartości dopuszczalnych w zakresie takich 
substancji jak: benzo(a)piren42, pył PM2,5 (faza II), Pył PM10, ozon n8d120 (ustanowionych ze względu 

na ochronę zdrowia) i AOT4043 (ustanowionego ze względu na ochronę roślin).  

 
41

 https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/publications/card/1445. 

42
 Benzo(a)piren, zawarty w pyle PM10, jest zanieczyszczeniem, dla którego dotrzymanie obowiązujących standardów stężenia 

w powietrzu stanowi w Polsce duży problem. 
43

 Wskaźnik określający zanieczyszczenie powietrza ozonem. 
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Ryc. 20 Przekroczenia wartości kryterialnych poziomu docelowego. 

 

 
Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim. Raport wojewódzki za rok 2020. Główny Inspektorat Ochrony 
Środowiska, Katowice, 2021. 
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W przypadku benzo(a)pirenu, pyłów PM2,5 (faza II) i PM10 oraz ozonu n8d120 jako przyczynę 
przekroczenia wartości dopuszczalnych w strefach obejmujących Subregion Północny wskazano 
oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków. W przypadku AOT40 
główną przyczyną przekroczenia jest oddziaływania naturalnych źródeł emisji lub zjawisk nie związanych 
z działalnością człowieka, a jako pozostałą przyczynę wskazano warunki meteorologiczne sprzyjające 
formowaniu się ozonu. 

Mimo że każde ze źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza posiada swoją specyfikę i związany z tym 
wpływ na środowisko, to generalnie można stwierdzić, że o wielkości emisji większości zanieczyszczeń 
powietrza (wpływających na zdrowie ludzi) decyduje struktura zużycia i jakości paliw. Przyczyną 
pojawienia się w powietrzu większości szkodliwych substancji jest zjawisko tzw. niskiej emisji. Jest to 
emisja na niskiej wysokości szkodliwych pyłów i gazów, pochodzących głównie z sektora bytowo-
komunalnego, z transportu oraz z niskich emitorów przemysłowych. Niska wysokość emitorów 
(kominów i innych źródeł emisji) powoduje, że zjawisko to jest szczególnie szkodliwe, ponieważ 
wprowadzane do powietrza na tej wysokości zanieczyszczenia gromadzą się wokół miejsca powstania, 
(zazwyczaj są to miejsca zwartej zabudowy mieszkalnej). Przekraczanie norm jakości powietrza wynika 
z niedostatecznej świadomości społeczeństwa na temat skutków zdrowotnych spalania odpadów 
w paleniskach domowych. Zjawisko niskiej emisji nasila się w wyniku niekorzystnych warunków 
meteorologicznych (stany bezwietrzne - cisze, niska temperatura, mgła, brak opadów, inwersja). 
Wpływ na nie mają także warunki topograficzne, tj. usytuowanie źródeł emisji w miejscach 
o utrudnionym rozpraszaniu zanieczyszczeń, którym występują trudności z tzw. przewietrzaniem 
(w szczególności dotyczy to obszarów zurbanizowanych).  

Problem stanowi także zanieczyszczenie powietrza występujące w sąsiedztwie dróg. Jest to problem 
narastający, zwłaszcza w centrach miast, w których występuje duże natężenie ruchu samochodowego 
(np. w Częstochowie). Największe jego natężenie występuje słoneczne i cieple dni kiedy oprócz 
toksycznych spalin tworzy się szkodliwa dla zdrowia, przypowierzchniowa warstwa ozonu pochodzenia 
fotochemicznego. 

Analiza emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych zawarta została także w Diagnozie obszaru 
Subregionu Północnego Województwa Śląskiego z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych i potencjału 
obszaru, w tym powiązań gospodarczych, społecznych i środowiskowych. W opracowaniu tym również 
podkreślono wagę problemu jakim jest zanieczyszczenie powietrza.  

Ryc. 21 Emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych na km2. 

GAZOWYCH 
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PYŁOWYCH 

 
Źródło: Diagnoza obszaru Subregionu Północnego Województwa Śląskiego z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych i potencjału 
obszaru, w tym powiązań gospodarczych, społecznych i środowiskowych, Część analityczno-diagnostyczna, Akademia WSB w 
Dąbrowie Górniczej na zlecenie Gminy Miasto Częstochowa, Częstochowa/Dąbrowa Górnicza, 2022. 

Wyniki analizy wskazują, że generalnie zmniejsza się wielkość emisji tych zanieczyszczeń do atmosfery w 
poszczególnych powiatach ziemskich wchodzących w skład Subregionu Północnego. Należy jednak 
stwierdzić, że pomimo podejmowanych działań na rzecz poprawy jakości powietrza prawie wszystkie 

gminy wskazują dalsze występowanie tego problemu44. 

o DEGRADACJA ŚRODOWISKA WODNEGO 

Problemem istotnym z punktu widzenia realizacji dokumentu, jest degradacja środowiska wodnego. 
Woda stanowi odzwierciedlenie stanu środowiska i sposobu gospodarowania przez człowieka i jest 
jednym z komponentów środowiska najbardziej narażonych na wpływ działalności człowieka. W 
szczególności dotyczy to wód powierzchniowych. 

Głównym zagrożeniem dla wód powierzchniowych i podziemnych na terenie subregionu jest niewielkie 
skanalizowanie obszaru kanalizacją sanitarną oraz nieszczelność przydomowych zbiorników 
bezodpływowych. Dostęp do kanalizacji sanitarnej posiada 45% mieszkańców powiatu 
częstochowskiego, 56% mieszkańców powiatu kłobuckiego, 39% mieszkańców powiatu myszkowskiego 
i 88% mieszkańców miasta Częstochowa (powiat grodzki). Najgorsza sytuacja w tym względzie 
występuje w obszarze wiejskim gminy Blachownia, obszarze wiejskim gminy Koniecpol, obszarze 
wiejskim gminy Żarki oraz całej gminie Koziegłowy. Może to powodować niekontrolowane 
odprowadzanie nieczyszczonych ścieków komunalnych bezpośrednio do wód i do gruntu, a co za tym 
idzie ich zanieczyszczenie. Są to wartości zdecydowanie niższe od odsetka korzystających z sieci 
wodociągowej. 

 
44

 Diagnoza obszaru Subregionu Północnego Województwa Śląskiego z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych i potencjału 

obszaru, w tym powiązań gospodarczych, społecznych i środowiskowych, Część analityczno-diagnostyczna, Akademia WSB w 
Dąbrowie Górniczej na zlecenie Gminy Miasto Częstochowa, Częstochowa/Dąbrowa Górnicza, 2022. 
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Tab. 10 Dostępność do infrastruktury komunalnej w Subregionie w %  

 OBSZAR 

Budynki mieszkalne podłączone do 
infrastruktury technicznej – w % ogółu 

budynków mieszkalnych 

Korzystający z instalacji w % ogółu 
ludności 

wodociąg kanalizacja wodociąg kanalizacja 

ŚLĄSKIE 89,2 60,6 95,9 78,9 

Powiat częstochowski 89,6 39,6 91,6 45,7 

Blachownia  95,5 33,2 95,2 52,5 

Blachownia - miasto  95,9 47,7 95,2 68,3 

Blachownia - obszar wiejski  94,7 6,9 95,3 8,2 

Dąbrowa Zielona  93,8 11,7 85,9 36,4 

Janów  80,9 32,4 93,6 41,2 

Kamienica Polska  89,1 67,3 87,4 67,1 

Kłomnice  88,7 40,7 87,2 38,7 

Koniecpol  69,1 27,9 73,7 45,9 

Koniecpol - miasto  80,2 53,7 79,9 72,9 

Koniecpol - obszar wiejski  57,0 0,0 63,2 0,0 

Konopiska  85,1 61,0 88,8 61,7 

Kruszyna  93,5 38,2 97,6 40,4 

Lelów  89,1 13,9 90,2 23,5 

Mstów  100,0 40,5 99,9 38,6 

Mykanów  92,1 33,5 89,5 34,7 

Olsztyn  100,0 43,6 99,9 44,5 

Poczesna  83,7 42,6 97,6 59,2 

Przyrów  84,5 61,4 82,9 58,4 

Rędziny  95,0 27,2 97,6 30,6 

Starcza  92,6 84,9 89,3 80,5 

Powiat kłobucki 95,6 50,0 95,5 56,4 

Kłobuck  94,9 59,3 94,3 80,2 

Kłobuck - miasto  94,4 53,4 95,1 77,7 

Kłobuck - obszar wiejski  95,8 67,6 93,0 84,6 

Krzepice  96,1 76,5 99,9 79,7 

Krzepice - miasto  95,7 87,1 99,9 91,6 

Krzepice - obszar wiejski  96,7 64,8 99,9 68,4 

Lipie  91,9 29,0 94,5 29,0 

Miedźno  94,5 55,5 94,9 53,3 

Opatów  90,6 46,3 93,7 53,8 

Panki  93,2 55,2 92,3 49,4 

Popów  97,0 46,2 95,0 48,8 

Przystajń  97,5 45,4 96,2 43,0 

Wręczyca Wielka  98,8 36,5 96,8 38,3 

Powiat myszkowski 91,5 26,0 91,0 39,4 

Myszków  98,6 33,6 90,7 58,1 

Koziegłowy  82,3 1,6 88,3 5,2 

Koziegłowy - miasto  69,2 0,0 80,4 0,0 

Koziegłowy - obszar wiejski  85,8 2,1 89,9 6,2 

Niegowa  99,6 18,1 99,9 19,4 

Poraj  92,2 37,4 92,1 40,1 

Żarki  87,9 43,2 89,1 40,3 

Żarki - miasto  99,2 80,9 91,1 66,3 

Żarki - obszar wiejski  77,1 7,4 86,8 10,2 

Częstochowa 86,3 66,8 96,4 88,3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS za Diagnoza obszaru Subregionu Północnego Województwa Śląskiego z 
uwzględnieniem potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru, w tym powiązań gospodarczych, społecznych i środowiskowych, 
Część analityczno-diagnostyczna, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej na zlecenie  Gminy Miasto Częstochowa, 
Częstochowa/Dąbrowa Górnicza, 2022. 
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Źródłem zanieczyszczeń wód jest również spływ wód opadowych z terenów rolniczych. Zawierają one 
zwiększone ilości związków azotu wskutek nieracjonalnego stosowania gnojowicy i nawozów 
azotowych. 

Problem stanowi także eutrofizacja wód, czyli proces wzbogacania się wód w substancje odżywcze, 
powodujący nadmierną produkcję biomasy glonów, objawiający się tzw. zakwitem glonów. Kiedy 
temperatura wody przekracza 26⁰C, przy jednoczesnym nadmiarze fosforanów, w wodzie, może 
dochodzić do zakwitu potencjalnie toksycznych gatunków sinic, których toksyny są szkodliwe dla 
zdrowia ludzi. Intensywny rozwój planktonu, który następnie obumiera, prowadzi do opadania na dno 
martwej materii organicznej, która, rozkładając się (podlegając procesowi redukcji), zużywa tlen. 
Prowadzi to do obniżenia stężenia tlenu w wodzie, a nawet powstawanie deficytu tlenowego. 

W związku z tym, że woda wykorzystywana jest do celów spożywczych, od jej czystości zależy zdrowie 
ludzi oraz wysokość kosztów jakie należy ponieść w celu jej uzdatnienia. Ponadto wody powierzchniowe 
wykorzystywane są też do nawadniania pól uprawnych. W związku z tym zanieczyszczenia jakie ze sobą 
niosą mogą zostać zatrzymane przez glebę i pobrane przez uprawiane na niej rośliny. W ten sposób 
mogą trafić do organizmu człowieka. 

Subregion Północny tak jak całe województwo śląskie boryka się z problemem zarówno nadmiaru jak 
i niedoborów wody. Związane jest to z pojawiającymi się okresami opadów nawalnych oraz susz. 
Problemy generowane przez zjawiska klimatyczne są potęgowane przez działanie człowieka, takie jak: 
uszczelnianie podłoża związane z zabudową terenu, zmiany rzeźby terenu, błędy w planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, zanieczyszczenie wód powierzchniowych czy niekontrolowany 
drenaż zlewni. Konsekwencją tego są problemy z podtopieniami, powodziami lub suszami. 
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I.14. SPOSOBY, W JAKICH CELE I PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ZOSTAŁY 

UWZGLĘDNIONE PODCZAS OPRACOWYWANIA STRATEGII 

Cele ochrony środowiska i problemy ochrony środowiska zostały uwzględnione podczas opracowania 
analizowanego dokumentu przede wszystkim w jego ustaleniach, które stanowią cele strategiczne, cele 
operacyjne i kierunki działań.  

W tabeli zawarto zestawienie celów i problemów ochrony środowiska oraz odpowiadających im celów 
operacyjnych i kierunków działań Strategii. Zbiór kierunków działań wypracowany dla realizacji celów 
strategicznych, przy uwzględnieniu treści celów operacyjnych. W założeniu twórców dokumentu 
znaczna część proponowanych kierunków ma przynieść wielowymiarowe efekty wpisujące się swoim 
oddziaływaniem w kilka różnych celów operacyjnych lub strategicznych. 

Tab. 11 Zestawienie celów i problemów ochrony środowiska oraz odpowiadających im celów operacyjnych i kierunków działań. 

CELE/PROBLEMY OCHRONY 

ŚRODOWISKA 
STRATEGIA ROZWOJU PONADLOKALNEGO SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  

NA LATA 2021-2027, Z PERSPEKTYWĄ DO 2030 

 CEL STRATEGICZNY C.1 MOŻLIWOŚCI ROZWOJU MIESZKAŃCÓW I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH 

CELE OPERACYJNE KIERUNKI ROZWOJU 

Poprawa bezpieczeństwa 
zdrowotnego oraz 
przeciwdziałanie ubóstwu i 
wykluczeniu społecznemu 

 

Rozwój technologii 
przyjaznych środowisku 

C1.1 Nowoczesne i 
efektywne usługi społeczne i 
zdrowotne 

K.1. Realizacja programów prozdrowotnych, szczególnie w 
zakresie profilaktyki.  

K.2. Poprawa dostępności do nowoczesnych specjalistycznych 
usług medycznych.  

K.3. Rozwój bazy opieki długoterminowej: modernizacja i 
rozbudowa infrastruktury zakładów opiekuńczo – 
leczniczych i zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych.  

K.4. Rozwój  opieki wytchnieniowej.  
K.5. Rozwijanie oferty usług społecznych wspierających 

funkcjonowanie rodzin, w tym poprawa dostępnośc i do 
żłobków i przedszkoli.  

K.6. Wsparcie systemu opieki zastępczej oraz funkcjonowania 
domów dziecka.  

K.7. Działania wspierające funkcjonowanie osób o szczególnych 
potrzebach,  w tym aktywizacja osób z 
niepełnosprawnościami.  

K.8. Wdrażanie projektów integrujących migran tów ze 
społecznością lokalną.  

K.9. Wzbogacanie infrastruktury usług społecznych.  
K.10. Wykorzystywanie obiektów 

poprzemysłowych,zdegradowanych, porolniczych, 
niewykorzystywanych obiektów publicznych na nowe cele 
społeczne.  

Poprawa bezpieczeństwa 
zdrowotnego oraz 
przeciwdziałanie ubóstwu i 
wykluczeniu społecznemu 

 

Rozwój technologii 
przyjaznych środowisku 

C1.2 Efektywna edukacja i 
nauka  

K.11. Rozwój infrastruktury i podnoszenie dostępności 
urozmaiconej oferty edukacyjnej, dostosowywanej do 
popytu na kwalifikacje i kompetencje współczesnego rynku 
pracy. 

K.12. Rozbudowa infrastruktury ICT i działania  edukacyjne na 
rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego.  

K.13. Podnoszenie dostępności,w tym rozwój infrastruktury i 
oferty kształcenia ustawicznego.  

K.14. Działania na rzecz aktywizacji zawodowejmieszkańców.  
K.15. Rozwój potencjału, w tym infrastruktury, szkolnictwa 

wyższego oraz sektora B+R.  

Poprawa bezpieczeństwa 
zdrowotnego oraz 
przeciwdziałanie ubóstwu i 
wykluczeniu społecznemu 

C1.3 Wysoka aktywność 
mieszkańców 

K.16. Poszerzanie oferty spędzania czasu wolnego umożliwiającej 
osobisty i zawodowy rozwój mieszkańców, w tym rozwój 
odpowiedniej jakości infrastruktury.  

K.17. Wzmacnianie i rozwój infrastruktury kultury.  
K.18. Promocja zdrowego stylu życia.  
K.19. Realizacja wydarzeń kulturalnych, społecznych, 

rekreacyjnych aktyw izujących mieszkańców i integrujących 
wspólnoty lokalne.  

K.20. Modernizacja obiektów publicznych, z uwzględnieniem 
potrzeb osób o szczególnych potrzebach.  
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CELE/PROBLEMY OCHRONY 

ŚRODOWISKA 
STRATEGIA ROZWOJU PONADLOKALNEGO SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  

NA LATA 2021-2027, Z PERSPEKTYWĄ DO 2030 

K.21. Działania angażujące mieszkańców w rozwój swoich 
miejscowości i rozwój społeczeństwa obywatelskiego.  

K.22. Wzmacnianie tożsamości regionalnej i podnoszenie 
świadomości mieszkańców na temat lokalnego dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego.  

 C. 2 UROZMAICONA STRUKTURA GOSPODARCZA ZAPEWNIAJĄCA BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE I WYKORZYSTUJĄCA 

POTENCJAŁY LOKALNE ORAZ  KWALIFIKACJE MIESZKAŃCÓW 

CELE OPERACYJNE KIERUNKI 

Gospodarowanie zgodnie z 
zasadami zrównoważonego 
rozwoju 

C2.1 Wysoka atrakcyjność 
inwestycyjna  

K.23. Tworzenie i rozwój atrakcyjnych stref aktywizacji 
gospodarczej umożliwiających wzmocnienie  lokalnych 
przedsiębiorców i pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych.  

K.24. Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych.  
K.25. Poprawa powiązań komunikacyjnych terenów i stref 

inwestycyjnych.  
K.26. Wykorzystywanie obiektów poprzemysłowych, porolniczych, 

niewykorzystywanych obiektów publicznych n a nowe cele  
gospodarcze. 

K.27. Pomoc dla lokalnego biznesu w pozyskiwaniu zewnętrznych 
źródeł finansowania na wdrażanie projektów 
innowacyjnych.  

K.28. Promocja gospodarcza  
K.29. Podnoszenie jakości usług oferowanych przez "otoczenie 

biznesu", działające na rzecz umiędzynarodowienia 
działalności firm oraz klastrów..  

Gospodarowanie zgodnie z 
zasadami zrównoważonego 
rozwoju 

C2.2 Nowoczesny i 
konkurencyjny sektor 
przedsiębiorstw  

K.30. Wzmacnianie lokalnych firm w rozwoju ich potencjału, 
tworzeniu miejsc pracy oraz zawiązywaniu lokalnych sieci 
kooperacji.  

K.31.  Aktywizacja postaw pro przedsiębiorczych, w tym wsparcie 
na etapie uruchamiania działalności  

K.32. Zaangażowanie w promocję i aktywizację strart -up(ów), 
opartych na potencjale lokalnym i regionalnym.  

K.33. Działania na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji oraz 
przemysłów kreatywnych. Wspieranie dyfuzji wiedzy ze 
sfery nauki i B+R do firm Subregionu.  

K.34. Wspieranie sieci kooperacyjnych łączących gospodarkę 
Subregionu z partnerami w aglomeracjach regionu.  

K.35. Promowanie społecznej odpowiedzialności biznesu. 
K.36. Wspieranie inwestycji i działań  sektora przedsiębiorstw w 

zakresie ekoprodukcji, ekowydajności i ograniczenia 
wpływu działalności na środowisko.  

K.37. Poprawa dostępu do infrastruktury umożliwiającej rozwój 
firm w przestrzeni wirtualnej.  

K.38. Wspieranie, tworzenie i rozwój biznesów opartych na 
wykorzystywaniu atutów przyrodniczych i  kulturowych 
Subregionu, np.  przetwórstwo rolno -spożywcze, turystyka, 
oferta spędzania czasu wolnego.  

K.39. Promocja i wdrażanie gospodarki obiegu zamkniętego.  

Gospodarowanie zgodnie z 
zasadami zrównoważonego 
rozwoju 

C2.3 Silne marki gospodarcze K.40. Wspieranie biznesów w branżach związanych z 
odnawialnymi źródłami energii.  

K.41. Kreowanie i rozwój produktów turystycznych oraz rozwój 
pakietowych ofert turystycznych.  

K.42. Działania wspierające obsługę ruchu turystycznego – 
promocyjne, organizacyjne i  infrastrukturalne.  

K.43. Podniesienie konkurencyjności rolnictwa.  
K.44. Rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego.  
K.45. Tworzenie i organizacja lokalnych i ponadlokalnych,  

sieciowych targów zdrowej żywności.  

Gospodarowanie zgodnie z 
zasadami zrównoważonego 
rozwoju 

 

Poprawa bezpieczeństwa 
zdrowotnego oraz 
przeciwdziałanie ubóstwu i 
wykluczeniu społecznemu 

C.2.4 Atrakcyjny rynek pracy K.46. Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do 
rynku pracy. 

K.47. Rozwijanie przedsiębiorczości społecznej wspierającej 
lokalne i subregionalny rynek pracy.  

K.48. Wdrażanie i rozwój technologii cyfrowych umożliwiających 
nowe formy pracy.  

K.49. Wspieranie rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
w miejscu pracy.  

K.50. Promocja działań przedsiębiorców w zakresie stosowania 
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narzędzi wspierających godzenie rozwoju zawodowego i 
życia rodzinnego (work life balance).  

K.51. Działania wspierające pracowników przedsiębiorstw 
podlegających procesowi transformacji.  

 C.3  BEZPIECZNA I ATRAKCYJNA PRZESTRZEŃ SUBREGIONU Z ZACHOWANYMI WALORAMI PRZYRODNICZYMI I KULTUROWYMI. 

CELE OPERACYJNE KIERUNKI 

Gospodarowanie zgodnie z 
zasadami zrównoważonego 
rozwoju 

C3.1 Wysoka efektywność 
energetyczna i 
wykorzystanie odnawialnych 
źródeł energii 

K.52. Modernizacja budynków  mieszkaniowych  i  publicznych, w 
tym z uwzględnieniem podnoszenia efektywności 
energetycznej.  

K.53. Ograniczenie zjawiska ubóstwa energetycznego.  
K.54. Wzmacnianie efektywności energetycznej.  
K.55. Rozwijanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.  
K.56. Promowanie i wspieranie energetyki rozproszonej i 

prosumenckiej.  
K.57. Rozwijanie współpracy terytorialnej i międzysektorowej w 

zakresie wykorzystania OZE.  

Gospodarowanie zgodnie z 
zasadami zrównoważonego 
rozwoju 

 

Rozwój technologii 
przyjaznych środowisku 

C3.2 Nowoczesna 
infrastruktura techniczna   

K.58. Rozwój sieci ścieżek rowerowych o znaczeniu 
komunikacyjnym i rekreacyjno-turystycznym. 

K.59. Poprawa dostępności do infrastruktury wodno -
kanalizacyjnej.  

K.60. Rozwój i poprawa efektywności infrastruktury  
energetycznej, w tym OZE.  

K.61. Poprawa dostępności do infrastruktury gazowej.  
K.62. Poprawa efektywności i bezpieczeństwa funkcjonowania 

obiektów i infrastruktury gospodarowania odpadami.  
K.63. Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej gmin 

Subregionu, w tym budowa, modernizacja dróg, rozwój 
zintegrowanej i nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej 
oraz rozwiniętych form zrównoważonego transportu, w tym 
transportu publicznego,  np. centra przesiadkowe.  

K.64. Integracjaróżnych form transportu poprzez inwestycje 
infrastrukturalne.  

Zachowanie różnorodności 
biologicznej i 
georóżnorodności w dobrym 
stanie 

Przeciwdziałanie zmianom 
klimatu i klęskom żywiołowym, 
poprawa jakości powietrza, 
ochrona przed hałasem oraz 
ochrona zasobów wodnych 
przed degradacją 

C3.3 Wysoka jakość 
środowiska i przestrzeni  

K.65. Obniżanie emisyjności transportu poprzez unowocz eśnianie 
taboru. 

K.66. Podnoszenie estetyki przestrzeni publicznych opierającej się 
na wykorzystywaniu i wzbogacaniu dziedzictwa 
przyrodniczo-kulturowego Subregionu.  

K.67. Promocja,  rozwój i integracja komunikacji publicznej  w 
układach funkcjonalnych i subregionalnym.  

K.68. Rekultywacja i rewitalizacja obszarów 
poprzemysłowych,pokolejowych i popegeerowskich.  

K.69. Przywracanie wartości oraz eksponowanie miejsc i obiektów 
zabytkowych, historycznych, symbolicznych.  

K.70. Rozwój terenów zielonych, w tym terenów zieleni 
urządzonej.  

K.71. Podnoszenie odporności przestrzeni na zmiany klimatu i 
ekstremalne zjawiska pogodowe.  

K.72. Informacyjne wzbogacanie przestrzeni publicznych.  
K.73. Podnoszenie świadomości producentów rolnych w zakresie 

odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze.  
K.74. Działania zabezpieczające gminy Subregionu przed 

deficytem wody.  
K.75. Ochrona terenów przyrodniczo cennych.  
K.76. Ochrona przed hałasem, w szczególności w strefach 

zamieszkania.  

Gospodarowanie zgodnie z 
zasadami zrównoważonego 
rozwoju 

C 3.4 Korzystne warunki 
mieszkaniowe 

K.77. Rozwój budownictwa społecznego i komunalnego.  
K.78. Rozwój nowych form budownictwa mieszkaniowego 

adresowanego do rodzin o niższych dochodach oraz  
młodych rodzin.  

K.79. Przygotowanie uzbrojonych i dostępnych komunikacyjnie 
terenów pod budownictwo mieszkaniowe.  

K.80. Działania przełamujące deficyty w dostępie do 
infrastruktury technicznej podnoszącej komfort życia oraz 
ograniczającej antropopresję na środowisko przyrodnicze – 
sieci wodociągowe, kanalizacyjne, infrastruktura gazowa.  

K.81. Rozbudowa efektywnej infrastruktury i wzmocnienie 
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systemu gospodarki odpadami.  
K.82. Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii oraz 

rozwiązań z zakresu materiało- i energochłonności w 
gospodarstwach domowych.  

K.83. Eliminacja niskiej emisji.  

 C.4 NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ROZWOJEM LOKALNYM I SUBREGIONALNYM. 

CELE OPERACYJNE KIERUNKI 

Rozwój technologii 
przyjaznych środowisku 

C4.1 Sprawna administracja 
publiczna  

K.84. Szkolenia, kursy, warsztaty eksperckie, studia dla 
administracji i menedżerów lokalnych.  

K.85. Narzędzia na rzecz wymiany doświadczeń między 
menedżerami w Subregionie oraz z  innymi samorządami w 
Polsce i w Europie.  

K.86. Wdrażanie cyfrowych narzędzi zarządzania rozwojem 
lokalnym, w tym rozwój  e-usług publicznych i digitalizacja 
zasobów informacji publicznej.  

K.87. Rozwój systemu zarządzania kryzysowego.  
K.88. Modernizacja wyposażenia służb ratowniczych i 

porządkowych.  

Gospodarowanie zgodnie z 
zasadami zrównoważonego 
rozwoju 

C4.2 Zintegrowane 
planowanie rozwoju  

K.89. Wdrażanie narzędzi wspólnego zarządzania w obszarach 
funkcjonalnych Subregionu.  

K.90. Stała współpraca samorządów w obszarze Subregionu i 
obszarów funkcjonalnych w zakresie opracowywania 
koncepcji rozwojowych, dokumentów planistycznych i 
projektów wdrożeniowych.  

Gospodarowanie zgodnie z 
zasadami zrównoważonego 
rozwoju 

 

Rozwój technologii 
przyjaznych środowisku 

C4.3 Trwała współpraca 
terytorialna  

K.91. Rozwój narzędzi partycypacji społecznej.  
K.92. Prowadzenie monitoringu oczekiwań mieszkańców w 

Subregionie.  
K.93. Promocja atutów Subregionu w otoczeniu.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie projektu Strategii rozwoju ponadlokalnego Subregionu Północnego Województwa 
Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030. 
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VI. STOPIEŃ, W JAKIM DOKUMENT USTALA RAMY DLA 

REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ I INWESTYCJI 

W dokumencie dla realizacji celów strategicznych, przy uwzględnieniu treści celów operacyjnych 
wypracowano zbiór kierunków rozwoju, które określają kluczowe typy aktywności, jakie powinny być 
podejmowane dla osiągania tych celów. Wdrażanie strategii polegać będzie na tworzeniu konkretnych 
projektów nawiązujących do danego kierunku działania.  

W toku prac projektowych (opartych na partnerstwie samorządowym oraz biorąc pod uwagę obszary 
strategicznej interwencji) zarysowano również grupę przedsięwzięć zintegrowanych 
oraz komplementarnych. Te pierwsze stanowią one grupę wzajemnie komplementarnych podmiotowo 
i/lub przedmiotowo projektów o charakterze inwestycyjnym/lub organizacyjnym i/lub finansowym. 
Te drugie są grupą punktowych bądź liniowych projektów realizowanych lokalnie lub ponadlokalnie, 
a wzajemnie się uzupełniających się i wpływających na podnoszenie konkurencyjności Subregionu 
i poszczególnych Subregionalnych Obszarów Strategicznej Interwencji. W dokumencie Strategii zawarto 
ogólny opis typów projektów, który wskazuje, że nawiązują one bezpośrednio do celów strategicznych 
i operacyjnych i kierunków rozwoju. W dokumencie opisano m.in. cele takich przedsięwzięć, 
ich charakter, oczekiwane efekty realizacji. Nie zawarto jednak ich konkretnej listy, wskazującej ich 
lokalizację oraz parametry. Zgodnie z zapisami dokumentu ostateczna lista projektów realizujących 
Strategię Subregionu zostanie określona w dokumentach operacyjnych, tj. Programie Wykonawczym, 
zawierającym konkretne projekty tworzące przedsięwzięcia zintegrowane w ujęciu terytorialnym 
oraz inne projekty zintegrowane i projekty indywidualne. 
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VII. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIE NA 

ŚRODOWISKO45  

Analiza znaczącego oddziaływania na środowisko, zawarta w prognozie, oparta została o podejście, 
w którym najważniejszą jest ocena celów strategicznych, operacyjnych i kierunków analizowanego 
dokumentu, skutków ich realizacji i ocena, czy kwestie środowiskowe zostały w nim należycie ujęte. 
Takie podejście stosowane jest w ocenie dokumentów, które jedynie wyznaczają ramy i kierunki 
rozwoju różnych procesów, nie definiują zaś konkretnych przedsięwzięć lokalizacyjnie, czasowo, 
technologicznie. Tego rodzaju dokumentem jest Strategia rozwoju ponadlokalnego Subregionu 
Północnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030. Charakteryzuje się 
wysokim poziomem ogólności i dużą rozpiętością tematyczną. W związku z powyższym w prognozie 
oddziaływania na środowisko zawarta została analiza oddziaływania ustaleń zawartych w dokumencie 
na poszczególne komponenty środowiska.  

W dokumencie Strategii zarysowano ogólnie grupę przedsięwzięć zintegrowanych 
oraz komplementarnych. Zamieszczono ogólny opis typów projektów, który wskazuje, że nawiązują one 
bezpośrednio do celów strategicznych i operacyjnych oraz kierunków rozwoju. Nie zawarto jednak ich 
konkretnej listy (wskazującej ich lokalizację oraz parametry), ponieważ ostateczna lista projektów 
realizujących Strategię Subregionu zostanie określona w Programie Wykonawczym. W związku z tym nie 
ujęto ich w macierzy oceny oddziaływania na środowisko zawartej w tym rozdziale. Natomiast 
przeprowadzając ocenę poszczególnych celów operacyjnych i kierunków rozwoju, miano na uwadze, 
że w ich zakres mogą wchodzić przedsięwzięcia zarysowane jako zintegrowane oraz komplementarne. 

Potencjalne zmiany stanu środowiska ocenione zostały w dwóch wariantach: w przypadku realizacji 
dokumentu oraz zaniechania tej realizacji. Wariant pierwszy jest wariantem podstawowym, ujętym 
i opisanym w niniejszym rozdziale, w tym w macierzy przedstawiającej możliwy wpływ celów 
operacyjnych i kierunków działań na poszczególne komponenty środowiska. Wariant drugi jest 
wariantem alternatywnym opisanym w rozdziale poświęconym potencjalnym zmianom stanu 
środowiska w przypadku braku realizacji Strategii. 

Przeprowadzona ocena odnosi się bezpośrednio do obszaru subregionu. Wielkość i intensywność 
zachodzących przemian poszczególnych komponentów środowiska zależy bowiem nie tylko 
od intensywności oddziaływania poszczególnych rodzajów antropopresji, ale także od podatności 
obszaru, którego te oddziaływania dotyczą. Bodziec o tej samej sile może wywołać inne skutki 
w obszarach o różnej podatności. Bodziec słaby może wywołać w obszarze podatnym podobne skutki 
jak bodziec silny w obszarze mniej podatnym. Szczególną uwagę zwrócono na oddziaływanie zapisów 

dokumentu na obszary chronione46
 oraz na obszary strategicznej interwencji47. 

 

 
45

 Termin środowisko jest rozumiany tutaj w najszerszym możliwym ujęciu i obejmuje zarówno środowisko przyrodnicze jak 

i środowisko stworzone przez człowieka. 
46

 O których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2018 poz. 1614). 
47

Obszary strategicznej interwencji - są to obszary z charakterystycznym zespołem warunków i cech społecznych, 

gospodarczych lub przestrzennych, decydujących o występowaniu na ich terenie strukturalnych barier rozwoju lub trwałych, 
możliwych do aktywowania potencjałów rozwojowych. 
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I.15. ODDZIAŁYWANIE NA KOMPONENTY ŚRODOWISKA 

W prognozie przeanalizowany został możliwy wpływ ustaleń Strategii na poszczególne komponenty 
środowiska. Na podstawie analizy celów strategicznych i operacyjnych oraz kierunków działań ujętych 
w dokumencie, uznano, że – biorąc pod uwagę stopień szczegółowości zapisów dokumentu i przyjęty 
model oceny – ocena oddziaływanie zapisów dokumentu na środowisko możliwa jest do wykonania 
na poziomie kierunków działań. W wyniku tego przygotowana została ocena potencjalnych skutków 
realizacji zapisów Strategii na środowisko, jak również informacja, czy realizacja proponowanych 
rozwiązań sprzyjać będzie ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi.  

Ocena obejmowała wszystkie planowane w dokumencie kierunki działań mogące znacząco oddziaływać 
na środowisko. Wyniki oceny zamieszczono w tabeli, poprzedzając ją objaśnieniami skrótów i barw 
zastosowanych w ocenie. W sytuacji gdy możliwe było zbadanie danego zagadnienia w sposób 
umożliwiający wyciągnięcie praktycznych wniosków już na etapie strategicznym, przeprowadzono takie 
badanie i sformułowano wnioski. 
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OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW I BARW ZASTOSOWANYCH W OCENIE 

INTENSYWNOŚĆ I CHARAKTER ODDZIAŁYWANIA 

+++ DUŻE POZYTYWNE (BARDZO POZYTYWNE) 

++ ŚREDNIE POZYTYWNE 

+ MAŁE POZYTYWNE 

0 BRAK ODDZIAŁYWANIA LUB ODDZIAŁYWANIE ZNIKOME 

- MAŁE NEGATYWNE 

-- ŚREDNIE NEGATYWNE 

--- DUŻE NEGATYWNE 

+/- ZARÓWNO POZYTYWNE JAK I NEGATYWNE 

TYP ODDZIAŁYWANIA 

BEZ BEZPOŚREDNIE 

POŚ POŚREDNIE 

WT WTÓRNE 

SK SKUMULOWANE 

CZAS ODDZIAŁYWANIA 

CHW CHWILOWE 

ST STAŁE 

KR KRÓTKOTERMINOWE 

ŚR ŚREDNIOTERMINOWE 

DŁ DŁUGOTERMINOWE 

STOPIEŃ ODWRACALNOŚCI 

ODW ODWRACALNE
48 

NIEODW NIEODWRACALNE
49 

 
48

 Możliwy jest samoistny lub stymulowany powrót środowiska lub jego elementu do stanu sprzed oddziaływania. 
49

 Występuje trwałe przekształcenie środowiska, niemożliwy jest powrót środowiska lub jego elementu do stanu sprzed oddziaływania. 
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Tab. 12 Ocena oddziaływania na komponenty środowiska. 

STRATEGIA ROZWOJU SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO 
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2021 - 2027 

KOMPONENTY ŚRODOWISKA 

CELE OPERACYJNE KIERUNKI 

R
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C. 1 MOŻLIWOŚCI ROZWOJU MIESZKAŃCÓW I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH  

C1.1 Nowoczesne i 
efektywne usługi 
społeczne i 
zdrowotne 

K.1. Realizacja programów 
prozdrowotnych, szczególnie w 
zakresie profilaktyki.  

0 
+++ 

BEZ/ŚR/ 
ODW 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

K.2. Poprawa dostępności do 
nowoczesnych specjalistycznych us ług 
medycznych. 

0 
+++ 

BEZ/ŚR/ 
ODW 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

K.3. Rozwój bazy opieki długoterminowej: 
modernizacja i rozbudowa 
infrastruktury zakładów opiekuńczo – 
leczniczych i zakładów pielęgnacyjno – 
opiekuńczych.  

0 
+++ 

BEZ/DŁ/ 
ODW 

0 0 0 0 0 
++  

POS/DŁ/ 
ODW 

0 0 0 
+++ 

BEZ/DŁ/ 
ODW 

K.4. Rozwój  opieki wytchnieniowej.  
0 

+++ 
BEZ/ŚR/ 

ODW 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

K.5. Rozwijanie oferty usług społecznych 
wspierających funkcjonowanie rodzin, 
w tym poprawa dostępności do 
żłobków i przedszkoli.  

0 
+++ 

BEZ/ŚR/ 
ODW 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
++ 

BEZ/ŚR/ 
ODW 

K.6. Wsparcie systemu opieki zastępczej 
oraz funkcjonowania domów dziecka.  0 

+++ 
BEZ/ŚR/ 

ODW 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

++ 
BEZ/ŚR/ 

ODW 

K.7. Działania wspierające funkcjonowanie 
osób o szczególnych potrzebach,  w 
tym aktywizacja osób z 
niepełnosprawnościami.  

0 
+++ 

BEZ/ŚR/ 
ODW 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

K.8. Wdrażanie projektów integrujących 
migrantów ze społecznością lokalną.  0 

+++ 
POS/ŚR/ 

ODW 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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STRATEGIA ROZWOJU SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO 
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2021 - 2027 

KOMPONENTY ŚRODOWISKA 

CELE OPERACYJNE KIERUNKI 
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K.9. Wzbogacanie infrastruktury usług 
społecznych.  0 

++ 
POS/ŚR/ 

ODW 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

++ 
BEZ/ŚR/ 

ODW 

K.10. Wykorzystywanie obiektów 
poprzemysłowych,  zdegradowanych, 
porolniczych, niewykorzystywanych 
obiektów publicznych na nowe cele 
społeczne.  

++ 
WT/ŚR/ 

ODW 

+++ 
POS/ŚR/ 

ODW 

++ 
WT/ŚR/ 

ODW 

++ 
WT/ŚR/ 

ODW 

+ 
 WT/ŚR/ 

ODW 

+ 
WT/ŚR/ 

ODW 

+++ 
POS/ŚR/ 

ODW 

++ 
POS/ŚR/ 

ODW 

+ WT/ŚR/ 
ODW 

+ 
WT/ŚR/ 

ODW 
0 

+++ 
BEZ/ŚR/ 

ODW 

C1.2 Efektywna 
edukacja i nauka  

K.11. Rozwój infrastruktury i podnoszenie 
dostępności urozmaiconej oferty 
edukacyjnej, dostosowywanej do 
popytu na kwalifikacje i kompetencje 
współczesnego rynku pracy.  

+ 
WT/ŚR/ 

ODW 

+++ 
BEZ/ŚR/ 

ODW 

+  
WT/ŚR/ 

ODW 

+  
WT/ŚR/ 

ODW 

+ 
WT/ŚR/ 

ODW 

+ 
WT/ŚR/ 

ODW 

+  
WT/ŚR/ 

ODW 

+  
WT/ŚR/ 

ODW 

+  
WT/ŚR/ 

ODW 

+ 
 WT/ŚR/ 

ODW 

+ 
 WT/ŚR/ 

ODW 

+++ 
BEZ/ŚR/ 

ODW 

K.12. Rozbudowa infrastruktury ICT i 
działania  edukacyjne na rzecz rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego.  

+ 
WT/ŚR/ 

ODW 

+++ 
BEZ/ŚR/ 

ODW 

+ 
WT/ŚR/ 

ODW 

+ 
WT/ŚR/ 

ODW 

+ 
WT/ŚR/ 

ODW 

+ 
WT/ŚR/ 

ODW 

+ 
WT/ŚR/ 

ODW 

+ 
WT/ŚR/ 

ODW 

+ 
WT/ŚR/ 

ODW 

+ 
WT/ŚR/ 

ODW 

+ 
WT/ŚR/ 

ODW 

++ 
BEZ/ŚR/ 

ODW 

K.13. Podnoszenie dostępności,  w tym 
rozwój infrastruktury i oferty 
kształcenia ustawicznego.  

+ 
WT/ŚR/ 

ODW 

+++ 
BEZ/ŚR/ 

ODW 

+ 
WT/ŚR/ 

ODW 

+ 
WT/ŚR/ 

ODW 

+ 
WT/ŚR/ 

ODW 

+ 
WT/ŚR/ 

ODW 

+ 
WT/ŚR/ 

ODW 

+ 
WT/ŚR/ 

ODW 

+ 
WT/ŚR/ 

ODW 

+ 
WT/ŚR/ 

ODW 

+ 
WT/ŚR/ 

ODW 

++ 
WT/ŚR/ 

ODW 

K.14. Działania na rzecz aktywizacji 
zawodowej mieszkańców.  0 

+++ 
BEZ/ŚR/ 

ODW 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

+ 
WT/ŚR/ 

ODW 

K.15. Rozwój potencjału, w tym 
infrastruktury, szkolnictwa wyższego 
oraz sektora B+R.  

+ 
WT/ŚR/ 

ODW 

+++ 
POS/ŚR/ 

ODW 

+  
WT/ŚR/ 

ODW 

+  
WT/ŚR/ 

ODW 

+  
WT/ŚR/ 

ODW 

+ 
WT/ŚR/ 

ODW 

+  
WT/ŚR/ 

ODW 

+  
WT/ŚR/ 

ODW 

+  
WT/ŚR/ 

ODW 

+ 
WT/ŚR/ 

ODW 

+  
WT/ŚR/ 

ODW 

+++ 
BEZ/ŚR/ 

ODW 

C1.3 Wysoka 
aktywność 
mieszkańców 

K.16. Poszerzanie oferty spędzania czasu 
wolnego umożliwiającej osobisty i 
zawodowy rozwój mieszkańców, w tym 
rozwój odpowiedniej jakości 
infrastruktury.  

0 
+++ 

POS/ŚR/ 
ODW 

0 0 0 0 
+/-

BEZ/ŚR/ 
ODW 

+ 
/POS/ŚR/ 

ODW 
0 0 0 

+++ 
BEZ/ŚR/ 

ODW 

K.17. Wzmacnianie i rozwój infrastruktury 
kultury.  0 

+++ 
POS/ŚR/ 

0 0 0 0 0 
++ 

POS/ŚR/ 
0 0 0 

+++ 
BEZ/ŚR/ 
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STRATEGIA ROZWOJU SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO 
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2021 - 2027 

KOMPONENTY ŚRODOWISKA 

CELE OPERACYJNE KIERUNKI 
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ODW ODW ODW 

K.18. Promocja zdrowego stylu życia.  
0 

+++ 
BEZ/ŚR/ 

ODW 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

K.19. Realizacja wydarzeń kulturalnych, 
społecznych, rekreacyjnych 
aktywizujących mieszkańców i 
integrujących wspólnoty lokalne.  

0 
++ 

WT/KR/ 
ODW 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

K.20. Modernizacja obiektów publicznych, 
z uwzględnieniem potrzeb osób o 
szczególnych potrzebach.  

0 
+++ 

POS/ŚR/ 
ODW 

0 0 0 0 
++ 

BEZ/ŚR/ 
ODW 

+++ 
POS/ŚR/ 

ODW 
0 0 

++ 
BEZ/ŚR/ 

ODW 

+++ 
BEZ/ŚR/ 

ODW 

K.21. Działania angażujące mieszkańców 
w rozwój swoich miejscowości i rozwój 
społeczeństwa obywatelskiego.  

0 
++ 

BEZ/KR/ 
ODW 

    
+ 

WT/KR/ 
ODW 

+ 
WT/KR/ 

ODW 
   

+ 
WT/KR/ 

ODW 

K.22. Wzmacnianie tożsamości regionalnej 
i podnoszenie świadomości 
mieszkańców na temat lokalnego 
dziedzictwa kulturowego i 
przyrodniczego.  

+++ 
POS/ŚR/ 

ODW 

+++ 
BEZ/ŚR/ 

ODW 

+++ 
POS/ŚR/ 

ODW 

+++ 
POS/ŚR/ 

ODW 

+++ 
POS/ŚR/ 

ODW 

+++ 
POS/ŚR/ 

ODW 

+++ 
POS/ŚR/ 

ODW 

+++ 
POS/ŚR/ 

ODW 

+++ 
POS/ŚR/ 

ODW 

++ 
POS/ŚR/ 

ODW 

++ 
POS/ŚR/ 

ODW 

+++ 
POS/ŚR/ 

ODW 

C. 2 UROZMAICONA STRUKTURA GOSPODARCZA ZAPEWNIAJĄCA 

BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE I WYKORZYSTUJĄCA POTENCJAŁY 

LOKALNE ORAZ  KWALIFIKACJE MIESZKAŃCÓW 

 

C2.1 Wysoka 
atrakcyjność 
inwestycyjna  

K.23. Tworzenie i rozwój atrakcyjnych 
stref aktywizacji gospodarczej 
umożliwiających wzmocnienie  
lokalnych przedsiębiorców i 
pozyskiwanie inwestorów 
zewnętrznych.  

+/- 
/POS/DŁ/
NIEODW 

++ 
/POS/ŚR/ 

ODW 

+/- 
/POS/DŁ/
NIEODW 

+/- 
/POS/DŁ/
NIEODW 

0 0 
+/-

BEZ/ŚR/ 
ODW 

+/-
BEZ/ŚR/ 

ODW 
0 

+/- 
/POS/DŁ
/NIEOD

W 

0 
++ 

/BEZ/ŚR
/ ODW 

K.24. Kompleksowe uzbrojenie terenów 
inwestycyjnych.  

+/-
BEZ/DŁ/ 
NIEODW 

+++ 
/WT/DŁ/ 

ODW 

+/-
BEZ/DŁ/ 
NIEODW 

+/-
BEZ/DŁ/ 
NIEODW 

+++ 
POS/DŁ/ 

ODW 

+++ 
/WT/DŁ/ 

ODW 

+/--
BEZ/ST/ 
NIEODW 

+ 
POS/DŁ/ 

ODW 

+++ 
/WT/DŁ/ 

ODW 

++ 
WT/DŁ/ 

ODW 

++ 
WT/DŁ/ 

ODW 

+++ 
BEZ/DŁ/ 

ODW 
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K.25. Poprawa powiązań komunikacyjnych 
terenów i stref inwestycyjnych.  

+/-
POS/DŁ/ 
NIEODW 

+++ 
/POS/DŁ/ 

ODW 

+/-
POS/DŁ/ 
NIEODW 

+/-
POS/DŁ/ 
NIEODW 

+/-
POS/DŁ/ 
NIEODW 

+++ 
/WT/DŁ/ 

ODW 

+/-
BEZ/DŁ/ 
NIEODW 

+/-
BEZ/DŁ/ 

ODW 

+++ 
/WT/DŁ/ 

ODW 

+/- 
/POS/DŁ
/NIEOD

W 

+ 
/POS/DŁ/ 

ODW 

+++ 
/BEZ/DŁ
/ ODW 

K.26. Wykorzystywanie obiektów 
poprzemysłowych, porolniczych, 
niewykorzystywanych obiektów 
publicznych na nowe cele  
gospodarcze. 

0 
+++ 

/WT/ŚR/ 
ODW 

0 0 0 0 
++ 

/BEZ/DŁ/ 
ODW 

+++ 
/BEZ/DŁ/ 

ODW 
0 

+++ 
/WT/DŁ
/ ODW 

+++ 
/BEZ/DŁ/ 

ODW 

+++ 
/BEZ/DŁ
/ODW 

K.27. Pomoc dla lokalnego biznesu w 
pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł 
finansowania na wdrażanie projektów 
innowacyjnych.  

0 
++ 

/WT/ŚR/ 
ODW 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
++ 

/WT/ŚR
/ODW 

K.28. Promocja gospodarcza  

0 
++ 

/WT/ŚR/ 
ODW 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
++ 

/WT/ŚR
/ODW 

K.29. Podnoszenie jakości usług 
oferowanych przez "otoczenie 
biznesu", działające na rzecz 
umiędzynarodowienia działalności firm 
oraz klastrów..  

0 
+ 

/WT/ŚR/ 
ODW 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C2.2 Nowoczesny i 
konkurencyjny 
sektor 
przedsiębiorstw  

K.30. Wzmacnianie lokalnych firm w 
rozwoju ich potencjału, tworzeniu 
miejsc pracy oraz zawiązywaniu 
lokalnych sieci kooperacji.  

0 
+++ 

/POS/ŚR/ 
ODW 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
++ 

/POS/ŚR
/ODW 

K.31.  Aktywizacja postaw pro 
przedsiębiorczych, w tym wsparcie na 
etapie uruchamiania działalności  

0 
+++ 

/BEZ/ŚR/ 
ODW 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

K.32. Zaangażowanie w promocję i 
aktyw izację strart-up(ów), opartych na 
potencjale lokalnym i regionalnym.  

0 
++ 

/POS/ŚR/ 
ODW 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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K.33. Działania na rzecz rozwoju 
inteligentnych specjalizacji oraz 
przemysłów kreatywnych. Wspieranie 
dyfuzji wiedzy ze sfery nauki i  B+R do 
firm Subregionu. 

0 
++ 

/POS/ŚR/ 
ODW 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

K.34. Wspieranie sieci kooperacyjnych 
łączących gospodarkę Subregionu z 
partnerami w aglomeracjach regionu.  

0 
++ 

/WT/ŚR/ 
ODW 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

K.35. Promowanie społecznej 
odpowiedzialności biznesu.  0 

++ 
/POS/ŚR/ 

ODW 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

K.36. Wspieranie inwestycji i działań  
sektora przedsiębiorstw w zakresie 
ekoprodukcji, ekowydajności i 
ograniczenia wpływu działalności na 
środowisko.  

+++ 
/POS/ŚR/ 

ODW 

+++ 
/POS/ŚR/ 

ODW 

+++ 
/POS/ŚR/ 

ODW 

+++ 
/POS/ŚR/ 

ODW 

+++ 
/POS/ŚR/ 

ODW 

+++ 
/POS/ŚR/ 

ODW 

++ 
/POS/ŚR/ 

ODW 

++ 
/POS/ŚR/ 

ODW 

+++ 
/POS/ŚR/ 

ODW 

++ 
/POS/ŚR
/ODW 

++ 
/POS/ŚR/ 

ODW 

+++ 
/BEZ/ŚR
/ODW 

K.37. Poprawa dostępu do infrastruktury 
umożliwiającej rozwój firm w 
przestrzeni wirtualnej.  

0 
++ 

/POS/ŚR/ 
ODW 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
++ 

/BEZ/ŚR
/ ODW 

K.38. Wspieranie, tworzenie i rozwój 
biznesów opartych na 
wykorzystywaniu atutów 
przyrodniczych i kulturowych 
Subregionu, np.  przetwórstwo rolno -
spożywcze, turystyka, oferta 
spędzania czasu wolnego.  

+ 
/WT/ŚR/ 

ODW 

+++ 
/POS/ŚR/ 

ODW 

+ 
/WT/ŚR/ 

ODW 

+ 
/WT/ŚR/ 

ODW 

+ 
/WT/ŚR/ 

ODW 

+ 
/WT/ŚR/ 

ODW 

++ 
/WT/ŚR/ 

ODW 

++ 
/WT/ŚR/ 

ODW 

+ 
/WT/ŚR/ 

ODW 

+ 
/WT/ŚR
/ ODW 

++ 
/WT/ŚR/ 

ODW 

+++ 
/POS/ŚR
/ ODW 

K.39. Promocja i wdrażanie gospodarki 
obiegu zamkniętego.  

++ 
/WT/DŁ/ 

ODW 

+ 
/WT/DŁ/ 

ODW 

+ 
/WT/DŁ/ 

ODW 

+ 
/WT/DŁ/ 

ODW 

+++ 
/BEZ/DŁ/ 

ODW 

++ 
/WT/DŁ/ 

ODW 

+++ 
/WT/DŁ/ 

ODW 

+++ 
/WT/DŁ/ 

ODW 

++ 
/WT/DŁ/ 

ODW 

+++ 
/BEZ/DŁ
/ ODW 

+ 
/WT/DŁ/ 

ODW 

+++ 
/BEZ/DŁ
/ODW 

C2.3 Silne marki 
gospodarcze 

K.40. Wspieranie biznesów w branżach 
związanych z odnawialnymi źródłami 
energi 

++ 
WT/ŚR/O

DN 

++ 
POS/ŚR/

ODN 

++ 
WT/ŚR/O

DN 

++ 
WT/ŚR/O

DN 

++ 
WT/ŚR/O

DN 

+++ 
WT/ŚR/O

DN 

++ 
WT/ŚR/O

DN 

++ 
WT/ŚR/O

DN 

+++ 
WT/ŚR/O

DN 

++ 
WT/ŚR/

ODN 

+ 
WT/ŚR/O

DN 

++ 
POS/ŚR/

ODN 
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K.41. Kreowanie i rozwój produktów 
turystycznych oraz rozwój pakietowych 
ofert turystycznych.  

0 
++ 

POS/SR/
ODW 

0 0 0 0 
+ 

WT/SR/O
DW 

+ 
WT/SR/O

DW 
0 0 

++ 
POS/SR/

ODW 

++ 
POS/SR/

ODW 

K.42. Działania wspierające obsługę ruchu 
turystycznego – promocyjne, 
organizacyjne i  infrastrukturalne.  

0 
+++ 

POS/ŚR/
ODW 

0 0 0 0 
+/-

BEZ/ŚR/
ODW 

0 0 0 0 
++ 

BEZ/DŁ/
ODW 

K.43. Podniesienie konkurencyjności 
rolnictwa. 

--
WT/SR/O

DW 

+ 
POS/SR/

ODW 

--
WT/SR/O

DW 

--
WT/SR/O

DW 

-
WT/SR/O

DW 
0 

--
POS/SR/

ODW 

+ 
POS/SR/O

DW 
0  0 

+ 
BEZ/SR/

ODW 

K.44. Rozwój przetwórstwa rolno-
spożywczego.  

-
WT/SR/O

DW 

++ 
POS/SR/

ODW 

-
POS/SR/

ODW 

-
POS/SR/

ODW 

-
POS/SR/

ODW 
0 

+/-
POS/SR/

ODW 

+ 
POS/SR/O

DW 
0 0 0 

+ 
BEZ/SR/

ODW 

K.45. Tworzenie i organizacja lokalnych i 
ponadlokalnych,  sieciowych targów 
zdrowej żywności.  

0 
++ 

POS/SR/
ODW 

0 0 0 0 0 0 0 0 0  

C.2.4 Atrakcyjny 
rynek pracy 

K.46. Wspieranie osób ze szczególnymi 
potrzebami w dostępie do rynku pracy.  0 

+++ 
BEZ/SR/

ODW 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

K.47. Rozwijanie przedsiębiorczości 
społecznej wspierającej lokalne i 
subregionalny rynek pracy.  

0 
+++ 

POS/SR/
ODW 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

K.48. Wdrażanie i rozwój technologii 
cyfrowych umożliwiających nowe 
formy pracy.  

0 
+++ 

POS/SR/
ODW 

0 0 0 
++ 

Wt/SR/O
DW 

0 0 
++ 

Wt/SR/O
DW 

0 0 0 

K.49. Wspieranie rozwoju i podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych w miejscu 
pracy 

0 
+++ 

POS/SR/
ODW 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

K.50. Promocja działań przedsiębiorców w 
zakresie stosowania narzędzi 
wspierających godzenie rozwoju 
zawodowego i życia rodzinnego (work 
life balance).  

0 
++ 

POS/SR/
ODW 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

K.51. Działania wspierające pracowników 0 +++ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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przedsiębiorstw podlegających 
procesowi transformacji.  

Bez/SR/
ODW 

C.3  BEZPIECZNA I ATRAKCYJNA PRZESTRZEŃ SUBREGIONU Z ZACHOWANYMI 

WALORAMI PRZYRODNICZYMI I KULTUROWYMI. 
 

C3.1 Wysoka 
efektywność 
energetyczna i 
wykorzystanie 
odnawialnych 
źródeł energii 

K.52. Modernizacja budynków  
mieszkaniowych  i  publicznych, w tym 
z uwzględnieniem podnoszenia 
efektywności energetycznej.  

+ 
WT/DŁ/ 

ODW 

+++ 
POS/DŁ/

ODW 

+ 
WT/DŁ/ 

ODW 

+ 
WT/DŁ/ 

ODW 

+++ 
WT/DŁ/O

DW 

++ 
Wt/DŁ/O

DW 

++ 
POS/DŁ/

ODW 

+++ 
BEZ/DŁ/O

DW 

++ 
Wt/DŁ/O

DW 

++ 
WT/DŁ/ 

ODW 

++ 
Bez/DŁ/ 

ODW 

+++ 
Bez/DŁ/ 

ODW 

K.53. Ograniczenie zjawiska ubóstwa 
energetycznego.  0 

+++ 
WT/DŁ/O

DW 
0 0 0 

++ 
WT/DŁ/O

DW 
0 0 

++ 
WT/DŁ/O

DW 
0 

+ 
WT/DŁ/O

DW 

++ 
WT/DŁ/

ODW 

K.54. Wzmacnianie efektywności 
energetycznej.  

++ 
WT/DŁ/

ODW 

+++ 
WT/DŁ/O

DW 

++ 
WT/DŁ/O

DW 

++ 
WT/DŁ/O

DW 

++ 
WT/DŁ/O

DW 

+++ 
WT/DŁ/O

DW 

+ 
WT/DŁ/O

DW 

+ 
WT/DŁ/O

DW 

+++ 
WT/DŁ/O

DW 

++ 
WT/DŁ/

ODW 

+ 
WT/DŁ/O

DW 

+++ 
POS/DŁ/

ODW 

K.55. Rozwijanie wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii.  

++ 
WT/DŁ/

ODW 

+++ 
WT/DŁ/O

DW 

++ 
WT/DŁ/O

DW 

++ 
WT/DŁ/O

DW 

++ 
WT/DŁ/O

DW 

+++ 
WT/DŁ/O

DW 

++ 
WT/DŁ/O

DW 

+ 
WT/DŁ/O

DW 

+++ 
WT/DŁ/O

DW 

+++ 
WT/DŁ/

ODW 

+ 
WT/DŁ/O

DW 

+++ 
BEZ/DŁ/

ODW 

K.56. Promowanie i wspieranie energetyki 
rozproszonej i prosumenckiej.  

++ 
WT/DŁ/

ODW 

++ 
WT/DŁ/O

DW 

++ 
WT/DŁ/O

DW 

++ 
WT/DŁ/O

DW 

++ 
WT/DŁ/O

DW 

++ + 
WT/DŁ/O

DW 

+ 
WT/DŁ/O

DW 

+ 
WT/DŁ/O

DW 

++ + 
WT/DŁ/O

DW 

++ 
WT/DŁ/

ODW 

+ 
WT/DŁ/O

DW 

+ 
POS/ST/

ODW 

K.57. Rozwijanie współpracy terytorialnej i 
międzysektorowej w zakresie 
wykorzystania OZE.  

+ 
WT/SR/O

DW 

++ 
WT/SR/O

DW 

+ 
WT/SR/O

DW 

+ 
WT/SR/O

DW 

+ 
WT/SR/O

DW 

+++ 
WT/SR/O

DW 

+ 
WT/DŁ/O

DW 

+ 
WT/DŁ/O

DW 

+++ 
WT/SR/O

DW 

+ 
WT/DŁ/

ODW 

+ 
WT/DŁ/O

DW 

++ 
POS/DŁ/

ODW 

C3.2 Nowoczesna 
infrastruktura 
techniczna   

K.58. Rozwój sieci ścieżek rowerowych o 
znaczeniu komunikacyjnym i 
rekreacyjno-turystycznym. 

0 
++ 

POS/DŁ/
ODW 

0 0 0 
++ 

WT/DŁ/O
DW 

- 
BEZ/ST/O

NIEDW 
0 

++ 
WT/DŁ/O

DW 
0 0 

+++ 
BEZ/DŁ/

ODW 

K.59. Poprawa dostępności do 
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.  

++ 
WT/DŁ/

ODW 

+++ 
BEZ/DŁ/

ODW 

++ 
WT/DŁ/O

DW 

++ 
WT/DŁ/O

DW 

+++ 
POS/DŁ/

ODW 
0 

+/- -
BEZ/ST/N

IEODW 
0 0 

++ 
WT/DŁ/

ODW 

++ 
WT/DŁ/O

DW 

+++ 
POS/DL/

ODW 

K.60. Rozwój i poprawa efektywności 
infrastruktury  energetycznej, w tym 
OZE. 

++ 
WT/DŁ/

ODW 

++ 
POS/DŁ/

ODW 

++ 
WT/DŁ/O

DW 

++ 
WT/DŁ/O

DW 

++ 
WT/DŁ/O

DW 

+++ 
WT/DŁ/O

DW 

+ 
WT/DŁ/O

DW 

+ 
WT/DŁ/O

DW 

+++ 
WT/DŁ/O

DW 

++ 
WT/DŁ/

ODW 

+ 
WT/DŁ/O

DW 

+++ 
BEZ/DŁ/

ODW 

K.61. Poprawa dostępności do 
infrastruktury gazowej. 

++ 
WT/DŁ/

+++ 
BEZ/DŁ/

++ 
WT/DŁ/O

++ 
WT/DŁ/O

++ 
WT/DŁ/O

+++ 
WT/DŁ/O

+/- -
BEZ/ST/N

+ 
WT/DŁ/O

++ + 
WT/DŁ/O

++ 
WT/DŁ/

++ 
WT/DŁ/O

+++ 
POS/DŁ/
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ODW ODW DW DW DW DW IEODW DW DW ODW DW ODW 

K.62. Poprawa efektywności i 
bezpieczeństwa funkcjonowania 
obiektów i infrastruktury 
gospodarowania odpadami.  

+++ 
WT/DŁ/

ODW 

+++ 
WT/DŁ/O

DW 

++ 
WT/DŁ/O

DW 

+++ 
WT/DŁ/O

DW 

+++ 
POS/DŁ/

ODW 

+++ 
POS/DŁ/

ODW 

+++ 
POS/DŁ/

ODW 

++ 
POS/DŁ/O

DW 

+++ 
POS/DŁ/

ODW 

+++ 
WT/DŁ/

ODW 
0 

+++ 
BEZ/DŁ/

ODW 

K.63. Poprawa wewnętrznej spójności 
komunikacyjnej gmin Subregionu, w 
tym budowa, modernizacja dróg, 
rozwój zintegrowanej i nowoczesnej 
infrastruktury komunikacyjnej oraz 
rozwiniętych form zrównoważonego 
transportu, w tym transportu 
publicznego,  np. centra przesiadkowe.  

++ 
WT/DŁ/O

DW 

+++ 
POS/DŁ/

ODW 

++ 
WT/DŁ/O

DW 

++ 
WT/DŁ/O

DW 

+/- 
WT/DŁ/O

DW 

+++ 
WT/DŁ/
ODW  

-- 
BEZ/ST/N

IEODW 

+ 
WT/DŁ/OD

W 

++ 
WT/DŁ/O

DW 

- 
WT/ST/
NIEOD

W 

+ 
WT/DŁ/O

DW 

+++ 
BEZ/DŁ/

ODW 

K.64. Integracja różnych form transportu 
poprzez inwestycje infrastrukturalne.  

+ 
WT/DŁ/O

DW 

+++ 
POS/DŁ/

ODW 

+ 
WT/DŁ/O

DW 

+ 
WT/DŁ/O

DW 

+ 
WT/DŁ/O

DW 

++ 
WT/DŁ/O

DW 

- 
BEZ/ST/N

IEODW 

+ 
WT/DŁ/OD

W 

++ 
WT/DŁ/O

DW 

+ 
WT/DŁ/

ODW 
0 

+++ 
BEZ/DŁ/

ODW 

C3.3 Wysoka jakość 
środowiska i 
przestrzeni  

K.65. Obniżanie emisyjności transportu 
poprzez unowocześnianie taboru.  

++ 
WT/DŁ/O

DW 

++ 
WT/DŁ/O

DW 

++ 
WT/DŁ/O

DW 

++ 
WT/DŁ/O

DW 

++ 
WT/DŁ/O

DW 

+++ 
POS/DŁ/

ODW 

+ 
WT/DŁ/O

DW 

+ 
WT/DŁ/OD

W 

+++ 
POS/DŁ/

ODW 
0 

+ 
WT/DŁ/O

DW 

+++ 
BEZ/DŁ/

ODW 

K.66. Podnoszenie estetyki przestrzeni 
publicznych opierającej się na 
wykorzystywaniu i wzbogacaniu 
dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego 
Subregionu. 

+ 
WT/DŁ/O

DW 

+++ 
WT/DŁ/O

DW 

+ 
WT/DŁ/O

DW 

+ 
WT/DŁ/O

DW 

+ 
WT/DŁ/O

DW 

+ 
WT/DŁ/O

DW 

++ + 
BEZ/DŁ/

ODW 

++ + 
BEZ/DŁ/OD

W 

+ 
WT/DŁ/O

DW 

+ 
WT/DŁ/

ODW 

++ 
BEZ/DŁ/O

DW 

+++ 
BEZ/DŁ/

ODW 

K.67. Promocja,  rozwój i integracja 
komunikacji publicznej  w układach 
funkcjonalnych i subregionalnym.  

+ 
WT/DŁ/O

DW 

+++ 
POS/DŁ/

ODW 

+ 
WT/DŁ/O

DW 

+ 
WT/DŁ/O

DW 

+ 
WT/DŁ/O

DW 

++ 
WT/DŁ/O

DW 

++ 
WT/DŁ/O

DW 

+ 
WT/DŁ/OD

W 

++ 
WT/DŁ/O

DW 
0 

+ 
WT/DŁ/O

DW 

+++ 
BEZ/DŁ/

ODW 

K.68. Rekultywacja i rewitalizacja 
obszarów poprzemysłowych,  
pokolejowych i popegeerowskich.  

++ 
POS/DŁ/

ODW 

+++ 
WT/DŁ/O

DW 

+ 
WT/DŁ/O

DW 

++ 
POS/DŁ/

ODW 

++ 
WT/DŁ/O

DW 

++ 
WT/DŁ/O

DW 

+++ 
BEZ/DŁ/

ODW 

+++ 
BEZ/DŁ/OD

W 

++ 
WT/DŁ/O

DW 
0 

++ 
WT/DŁ/O

DW 

+++ 
BEZ/DŁ/

ODW 
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K.69. Przywracanie wartości oraz 
eksponowanie miejsc i obiektów 
zabytkowych, historycznych, 
symbolicznych 

0 
+ 

WT/DŁ/O
DW 

0 0 0 0 
+++ 

POS/DŁ/
ODW 

+++ 
POS/DŁ/O

DW 
0  

+++ 
BEZ/DŁ/O

DW 

+++ 
BEZ/DŁ/

ODW 

K.70. .Rozwój terenów zielonych, w tym 
terenów zieleni urządzonej.  

+++ 
BEZ/DŁ/

ODW 

+++ 
WT/DŁ/O

DW 

++ 
POS/DŁ/

ODW 

+++ 
BEZ/DŁ/

ODW 

+++ 
POS/DŁ/

ODW 

+++ 
WT/DŁ/O

DW 

+++ 
BEZ/DŁ/

ODW 

+++ 
BEZ/DŁ/OD

W 

+++ 
WT/DŁ/O

DW 
0 0 

++ 
BEZ/DŁ/

ODW 

K.71. Podnoszenie odporności przestrzeni 
na zmiany klimatu i ekstremalne 
zjawiska pogodowe. 

++ 
POS/DŁ/

ODW 

+++ 
WT/DŁ/O

DW 

++ 
WT/DŁ/O

DW 

++ 
POS/DŁ/

ODW 

++ 
POS/DŁ/

ODW 

+++ 
POS/DŁ/

ODW 

+++ 
BEZ/DŁ/

ODW 

+++ 
POS/DŁ/O

DW 

+++ 
BEZ/DŁ/O

DW 

++ 
WT/DŁ/

ODW 

++ 
POS/DŁ/

ODW 

++ 
POS/DŁ/

ODW 

K.72. Informacyjne wzbogacanie 
przestrzeni publicznych.  0 

++ 
WT/ŚR/O

DW 
0 0 0 0 0 

++ 
BEZ/ŚR/O

DW 
0 0 

++ 
BEZ/ŚR/O

DW 

++ 
BEZ/ŚR/

ODW 

K.73. Podnoszenie świadomości 
producentów rolnych w zakresie 
odpowiedzialności za środowisko 
przyrodnicze. 

+++ 
POS/DŁ/

ODW 

+++ 
WT/DŁ/O

DW 

++ 
POS/DŁ/

ODW 

+++ 
POS/DŁ/

ODW 

+++ 
POS/DŁ/

ODW 

++ 
POS/DŁ/

ODW 

+++ 
POS/DŁ/

ODW 

++ 
WT/DŁ/OD

W 

++ 
POS/DŁ/

ODW 

++ 
POS/DŁ
/ODW 

0 0 

K.74. Działania zabezpieczające gminy 
Subregionu przed deficytem wody.  

++ 
POS/DŁ/

ODW 

++ 
POS/DŁ/

ODW 

++ 
POS/DŁ/

ODW 

++ 
POS/DŁ/

ODW 

+++ 
BEZ/DŁ/

ODW 

++ 
POS/DŁ/

ODW 

++ 
POS/DŁ/

ODW 

+ 
POS/DŁ/O

DW 

++ 
POS/DŁ/

ODW 
0 0 0 

K.75. Ochrona terenów przyrodniczo 
cennych.  

+++ 
BEZ/DŁ/

ODW 

+++ 
WT/DŁ/O

DW 

+++ 
BEZ/DŁ/

ODW 

+++ 
BEZ/DŁ/

ODW 

+++ 
BEZ/DŁ/

ODW 

+++ 
POS/DŁ/

ODW 

+++ 
BEZ/DŁ/

ODW 

+++ 
POS/DŁ/O

DW 

+++ 
POS/DŁ/

ODW 

+++ 
BEZ/DŁ
/ODW 

0 0 

K.76. Ochrona przed hałasem, w 
szczególności w strefach zamieszkania.  

++ 
POS/DŁ/

ODW 

+++ 
BEZ/DŁ/

ODW 

+++ 
BEZ/DŁ/

ODW 
0 0 

+++ 
BEZ/DŁ/

ODW 
0 0 

+++ 
BEZ/DŁ/

ODW 
0 0 0 

C 3.4 Korzystne 
warunki 
mieszkaniowe 

K.77. Rozwój budownictwa społecznego i 
komunalnego. 

-- 
POS/ST/ 
NIEODW 

+++ 
BEZ/DŁ/

ODW 

-- 
POS/ST/ 
NIEODW 

-- 
POS/ST/ 
NIEODW 

-- 
BEZ/ST/ 
NIEODW 

++ 
WT/DŁ/O

DW 

-- 
BEZ/ST/ 
NIEODW 

+/- 
BEZ/ST/ 
NIEODW 

++ 
WT/DŁ/O

DW 

- 
BEZ/ST/
NIEOD

W 

0 
+++ 

BEZ/DŁ/
ODW 

K.78. Rozwój nowych form budownictwa 
mieszkaniowego adresowanego do 
rodzin o niższych dochodach oraz   
młodych rodzin.  

-- 
POS/ST/ 
NIEODW 

+++ 
BEZ/DŁ/

ODW 

-- 
POS/ST/ 
NIEODW 

-- 
POS/ST/ 
NIEODW 

-- 
BEZ/ST/ 
NIEODW 

++ 
WT/DŁ/O

DW 

-- 
BEZ/ST/ 
NIEODW 

+/- 
POS/ST/ 
NIEODW 

++ 
WT/DŁ/O

DW 

- 
BEZ/ST/
NIEOD

W 

0 
+++ 

BEZ/DŁ/
ODW 
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K.79. Przygotowanie uzbrojonych i 
dostępnych komunikacyjnie  terenów 
pod budownictwo mieszkaniowe.  

+/- 
POS/ST/ 
NIEODW 

+++ 
BEZ/DŁ/

ODW 

+/- 
POS/ST/ 
NIEODW 

+/- 
POS/ST/ 
NIEODW 

-- 
BEZ/ST/ 
NIEODW 

++ 
WT/DŁ/O

DW 

-- 
BEZ/ST/ 
NIEODW 

+/- 
POS/ST/ 
NIEODW 

++ 
WT/DŁ/O

DW 

- 
BEZ/ST/
NIEOD

W 

0 
+++ 

BEZ/DŁ/
ODW 

K.80. Działania przełamujące deficyty w 
dostępie do infrastruktury technicznej 
podnoszącej komfort życia oraz 
ograniczającej antropopresję na 
środowisko przyrodnicze – sieci 
wodociągowe, kanalizacyjne, 
infrastruktura gazowa.  

++ 
WT/DŁ/O

DW 

+++ 
BEZ/DŁ/

ODW 

++ 
WT/DŁ/O

DW 

++ 
WT/DŁ/O

DW 

+++ 
WT/DŁ/O

DW 

+++ 
WT/DŁ/O

DW 

+/- 
BEZ/ST/O

DW 

+ 
WT/KR/O

DW 

+++ 
WT/DŁ/O

DW 

++ 
WT/DŁ/

ODW 

++ 
BEZ/DŁ/O

DW 

+++ 
BEZ/DŁ/

ODW 

K.81. Rozbudowa efektywnej 
infrastruktury i wzmocnienie systemu 
gospodarki odpadami.  

++ 
WT/DŁ/O

DW 

++ 
WT/DŁ/O

DW 

++ 
WT/DŁ/O

DW 

++ 
WT/DŁ/O

DW 

++ 
WT/DŁ/O

DW 

+++ 
WT/DŁ/O

DW 

+++ 
WT/DŁ/O

DW 

+++ 
WT/DŁ/O

DW 

++ 
WT/DŁ/O

DW 

++ 
WT/DŁ/

ODW 
0 

+++ 
BEZ/DŁ/

ODW 

K.82. Wykorzystywanie odnawialnych 
źródeł energii oraz rozwiązań z 
zakresu materiało- i energochłonności 
w gospodarstwach domowych 

++ 
WT/DŁ/

ODW 

++ 
WT/DŁ/O

DW 

++ 
WT/DŁ/O

DW 

++ 
WT/DŁ/O

DW 

++ 
WT/DŁ/O

DW 

+++ 
WT/DŁ/O

DW 

++ 
WT/DŁ/O

DW 

+ 
WT/DŁ/O

DW 

+++ 
WT/DŁ/O

DW 

+++ 
WT/DŁ/

ODW 

+ 
WT/DŁ/O

DW 

+++ 
POS/DŁ/

ODW 

K.83. Eliminacja niskiej emisji.  +++ 
WT/DŁ/

ODW 

+++ 
WT/DŁ/O

DW 

+++ 
WT/DŁ/O

DW 

+++ 
WT/DŁ/O

DW 

++ 
WT/DŁ/O

DW 

+++ 
BEZ/DŁ/

ODW 

+ 
WT/DŁ/O

DW 

+ 
WT/DŁ/O

DW 

+++ 
BEZ/DŁ/

ODW 

+ 
WT/DŁ/

ODW 

+ 
WT/DŁ/O

DW 

+ 
WT/DŁ/

ODW 

C.4 NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ROZWOJEM LOKALNYM I SUBREGIONALNYM.  

C4.1 Sprawna 
administracja 
publiczna  

K.84. Szkolenia, kursy, warsztaty 
eksperckie, studia dla administracji i 
menedżerów lokalnych.  

0 
+++ 

POS/SR/
ODW 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

K.85. Narzędzia na rzecz wymiany 
doświadczeń między menedżerami w 
Subregionie oraz z innymi 
samorządami w Polsce i w Europie.  

0 
+++ 

POS/SR/
ODW 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

K.86. Wdrażanie cyfrowych narzędzi 
zarządzania rozwojem lokalnym, w 
tym rozwój  e-usług publicznych i 
digitalizacja zasobów informacji 
publicznej.  

+ 
WT/SR/O

DW 

+++ 
POS/SR/

ODW 

+ 
WT/SRO

DW 

+ 
WT/SR/O

DW 

+ 
WT/SR/O

DW 

+ 
WT/SR/O

DW 

+ 
WT/SR/O

DW 

+ 
WT/SR/OD

W 

+ 
WT/SR/O

DW 

+ 
WT/SR/

ODW 

+ 
WT/SR/O

DW 

+ 
WT/Sr/O

DW 
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K.87. Rozwój systemu zarządzania 
kryzysowego. 

+ 
WT/SR/O

DW 

+++ 
POS/SR/

ODW 

+ 
WT/SR/O

DW 

+ 
WT/SR/O

DW 

+ 
WT/SR/O

DW 
0 

+ 
WT/SR/O

DW 

+ 
WT/SR/OD

W 
0 0 

+++ 
WT/SR/O

DW 

+++ 
WT/SR/

ODW 

K.88. Modernizacja wyposażenia służb 
ratowniczych i porządkowych.  0 

+++ 
POS/SR/

ODW 
0 0 0 0 0 0 0 0 

+++ 
POS/SR/

ODW 

+++ 
POS/SR/

ODW 

C4.2 Zintegrowane 
planowanie 
rozwoju  

K.89. Wdrażanie narzędzi wspólnego 
zarządzania w obszarach 
funkcjonalnych Subregionu.  

0 
++ 

POS/SR/
ODW 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
++ 

POS/SR/
ODW 

K.90. Stała współpraca samorządów w 
obszarze Subregionu i obszarów 
funkcjonalnych w zakresie 
opracowywania koncepcji 
rozwojowych, dokumentów 
planistycznych i projektów 
wdrożeniowych.  

+ 
WT/SR/O

DW 

++ 
POS/SR/

ODW 

+ 
WT/SR/O

DW 

+ 
WT/SR/O

DW 

+ 
WT/SR/O

DW 

+ 
WT/SR/O

DW 

+ 
WT/SR/O

DW 

+ 
WT/SR/OD

W 

+ 
WT/SR/O

DW 

+ 
WT/SR/

ODW 

+ 
WT/SR/O

DW 

++ 
POS/SR/

ODW 

C4.3 Trwała 
współpraca 
terytorialna  

K.91. Rozwój narzędzi partycypacji 
społecznej.  0 

++ 
POS/SR/

ODW 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

K.92. Prowadzenie monitoringu oczekiwań 
mieszkańców w Subregionie.  0 

++ 
POS/SR/

ODW 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

K.93. Promocja atutów Subregionu w 
otoczeniu. 0 

++ 
WT/SR/O

DW 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Źródło: opracowanie własne. 
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Wyniki oceny oddziaływania w podziale na poszczególne komponenty zamieszczono poniżej. 
Opis wyników koncentruje się na oddziaływaniach ocenionych jako duże (oddziaływania te będą 
prowadzić do trwałych zmian w strukturze i funkcjonowaniu zasobów/przedmiotów oddziaływania).  

Analizując wyniki oceny, można zauważyć, że istotne, pozytywne znaczenie dla funkcjonowania 
wszystkich komponentów środowiska, ma realizacja działań wchodzących w skład celu operacyjnego 
C3.3 Wysoka jakość środowiska i przestrzeni. Cel ten co do zasady poświęcony środowisku. Składa się 
z kierunków działań, które w sposób bezpośredni, pośredni lub wtórny jednoznacznie pozytywnie 
oddziaływać będą na poszczególne komponenty środowiska.  

Jednoznacznie pozytywnie na środowisko wpłynie także realizacja celu operacyjnego C3.1 Wysoka 
efektywność energetyczna i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Wchodzące w jego skład 
kierunki działań będą miały przede wszystkim pozytywny wtórny wpływ na poszczególne komponenty 
środowiska. Będzie to wynikiem ograniczenia wykorzystania tradycyjnych – nieefektywnych 
i szkodzących środowisku źródeł energii. 

Kolejnym celem operacyjnym mającym pozytywny wpływ na środowisko jest C3.2 Nowoczesna 
infrastruktura techniczna. W jego zakres wchodzi m.in. poprawa dostępności do infrastruktury wodno-
kanalizacyjnej, poprawa dostępności do infrastruktury gazowej, poprawa efektywności 
i bezpieczeństwa funkcjonowania obiektów i infrastruktury gospodarowania odpadami oraz rozwój 
i poprawa efektywności infrastruktury energetycznej, w tym OZE. Są to działania inwestycyjne 
komplementarne względem działań nieinwestycyjnych, niezbędne do poprawy stanu środowiska 
na analizowanym obszarze. Zarówno infrastruktura przesyłowa jak i transportowa powinny być 
zaprojektowane i zbudowane w taki sposób, aby w możliwie jak najmniejszym stopniu oddziaływały 
negatywnie na środowisko. 

Pozytywnie na środowisko wpłynie także realizacja celu operacyjnego C1.2 Efektywna edukacja 
i nauka. W jego zakres wchodzi m.in. rozwój potencjału, w tym infrastruktury, szkolnictwa wyższego 
oraz sektora B+R, rozbudowa infrastruktury ICT i działania edukacyjne na rzecz rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego, oraz rozwój infrastruktury i podnoszenie dostępności urozmaiconej oferty edukacyjnej, 
dostosowywanej do popytu na kwalifikacje i kompetencje współczesnego rynku pracy. Generalnie tego 
rodzaju działania powinny wpłynąć na podniesienie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie 
postaw ekologicznych społeczeństwa. Jest to jednym z najistotniejszych czynników pozytywnie 
wpływających na aktualny i przyszły stan środowiska. Wynika to z tego, że osiągnięcie jakichkolwiek 
celów środowiskowych jest ściśle związane z prezentowanym przez społeczeństwo poziomem 
kompetencji ekologicznych. Należą do nich zarówno wiedza ekologiczna jak i proekologiczna motywacja 
do zmiany postaw i codziennych zachowań.  

Niezależnie od przeprowadzonej w prognozie oceny, szczegółowa ocena oddziaływania na środowisko 
powinna zostać przeprowadzona na etapie oceny konkretnych inwestycji/przedsięwzięć wchodzących 
w zakres wskazanych w Strategii kierunków działań. Wtedy powinien zostać sporządzony raport 
oddziaływania na środowisko i w tym raporcie musi znaleźć się ostateczna informacja o wpływie 
konkretnej inwestycji na środowisko. W szczególności dotyczy to inwestycji/przedsięwzięć wchodzących 
w zakres kilku działań, których potencjalne oddziaływanie na wybrane komponenty środowiska 
ocenione zostało jako negatywne. 

W zamieszczonym poniżej opisie oddziaływania skoncentrowano się na działaniach, których 

intensywność oddziaływania oceniono jako dużą50 (oddziaływania te będą prowadzić do trwałych zmian 
w strukturze i funkcjonowaniu zasobów/przedmiotów oddziaływania) oraz na oddziaływaniach 
negatywnych (niezależnie od ich intensywności). W przypadku komponentów bezpośrednio ze sobą 
powiązanych analizę przeprowadzone do komponentów zgrupowanych ze sobą. 

 
50

 Oddziaływania, których intensywność wskazano jako dużą są oddziaływaniami znaczącymi. 
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I .15.1.  OD D ZIA ŁY W ANI E  N A R Ó ŻN OR O DN OŚĆ  B IOL O GIC ZN Ą ,  

Z W IE R ZĘT A I  ROŚ LI NY .  

W rozdziale przeanalizowano możliwe oddziaływanie kierunków działań ujętych w Strategii na rośliny, 
zwierzęta oraz różnorodność biologiczną. Wychodząc z definicji poświęconej różnorodności 

środowiska51, można stwierdzić, że rośliny i zwierzęta w zasadzie zawierają się w pojęciu różnorodność 
biologiczna. Trzeba mieć jednak na uwadze, że zjawisko różnorodności jest zjawiskiem w dużym stopniu 

abstrakcyjnym52 . 

Wyniki oceny wskazują, że zapisy projektu Strategii nie będą miały dużego negatywnego oddziaływania 
na grupę analizowanych komponentów środowiska. Jest to tym bardziej istotne, że zagrożenie 
różnorodności biologicznej jest jednym z najbardziej istotnych problemów związanych ze stanem 
środowiska w Polsce. Wynika to z tego, że realizacja działań inwestycyjnych skorelowana jest 
w analizowanym dokumencie z zasadą zrównoważonego rozwoju, co powinno pozwolić na uniknięcie 
dużego negatywnego oddziaływania na środowisko.  

Jako potencjalnie średnie negatywne oceniono działania związane z przygotowaniem z rozwojem 
budownictwa społecznego i komunalnego oraz rozwojem nowych form budownictwa mieszkaniowego 
adresowanego do rodzin o niższych dochodach oraz młodych rodzin. Tego rodzaju działania mogą się 
wiązać z zajęciem nowych terenów pod inwestycje, co przyczyni się do bezpośredniej likwidacji lub co 
najmniej degradacji środowiska, w którym egzystują rośliny i zwierzęta. W szczególności będzie to miało 
miejsce w sytuacji lokalizowania tych inwestycji na obszarach o cennych walorach przyrodniczych, gdzie 
występują liczne oraz zróżnicowane rośliny jak i zwierzęta. W związku z tym przedmiotowe działania 
powinny być realizowane poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody oraz poza obszarami, 
przez które przebiegają korytarze ekologiczne. Ponadto do nazwy działania należy dodać „zgodnie 
z zasadami zrównoważonego rozwoju”. Będzie to jasną wskazówką, że przedmiotowe inwestycje mogą 
być zrealizowane tylko zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Zasada ta zakłada równoległy 
rozwój gospodarki, społeczeństwa i środowiska, a więc nie tylko rozwój kosztem środowiska. 
W związku z tym oddziaływanie to nie zostało ocenione jako duże negatywne (znaczące).  

Ze względu na silne, długoletnie oddziaływanie człowieka na środowisko przyrodnicze, uległo ono wielu 
przekształceniom, czego rezultatem jest m.in. duża fragmentacja naturalnych siedlisk roślin i zwierząt. 
Stały się one mniejsze i bardziej od siebie odległe, a przestrzeń między nimi zajęły mało zróżnicowane 
przyrodniczo tereny zurbanizowane lub rolnicze. W takich niewielkich fragmentach siedlisk mogą 
egzystować jedynie niewielkie populacje zwierząt, a to prowadzi do ubożenia puli genowej 

(brak napływu osobników z innych populacji) i zwiększa ryzyko ich wymierania53. Aby temu zapobiegać, 
tak istotne jest podejmowanie działań zapobiegających utracie łączności pomiędzy poszczególnymi 
fragmentami naturalnych siedlisk. 

Jako potencjalne średnie negatywne oceniono także działanie polegające na podniesieniu 
konkurencyjności rolnictwa, wchodzące w skład celu operacyjnego C2.3 Silne marki gospodarcze. 
Przedmiotowe działanie będzie miało jednak negatywne oddziaływanie na rośliny, zwierzęta 
i różnorodność biologiczną, jedynie w sytuacji kiedy będzie wiązało się z bardziej intensywnym 
użytkowaniem przestrzeni, większym nawożeniem i stosowaniem środków ochrony roślin. 

Podobnie sytuacja może wyglądać w przypadku działania związanego z rozwój przetwórstwa rolno-
spożywczego. Należy dążyć aby nowe inwestycje w tym zakresie powstawały poza terenami cennymi 

 
51

 Różnorodność biologiczna - jest to zróżnicowanie żywych organizmów występujących w ekosystemach, w obrębie gatunku i 

między gatunkami, oraz zróżnicowanie ekosystemów. 
52

 Richling, Solon, 2011. 
53

 https://slaskie-przyroda.pl/ochrona-przyrody/korytarze-ekologiczne. 
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przyrodniczo, poza korytarzami ekologicznymi, najlepiej na terenach już zagospodarowanych 
tzw. brown fields.  

Ponadto w ustaleniach dokumentu zidentyfikowano kilka kierunków działania, których oddziaływanie 
na środowisko można określić zarówno jako pozytywne jak i negatywne. Należą do nich kierunki 
związane z kompleksowym uzbrojeniem terenów inwestycyjnych oraz przygotowaniem uzbrojonych 
i dostępnych komunikacyjnie terenów pod budownictwo mieszkaniowe. Ich pozytywne oddziaływanie 
wynika z podnoszenia jakości istniejącego zasobu budowlanego. Natomiast negatywne z zajmowania 
nowych terenów pod budownictwo, co może prowadzić do degradacji powierzchni ziemi, a co za tym 
idzie do eliminacji lub degradacji żywych organizmów występujących na powierzchni ziemi. 

Zarówno pozytywnie jak i negatywnie na analizowany komponent środowiska wpłynąć może także 
realizacja kierunku działania polegającego na poprawie powiązań komunikacyjnych terenów i stref 
inwestycyjnych. Jego pozytywne oddziaływanie wynika z poprawy jakości ciągów transportowych, a co 
za tym idzie np. mniejszego zanieczyszczenia środowiska wynikającego ze spalania paliw. Negatywne 
zaś będzie powodowane zajmowaniem nowych terenów pod infrastrukturę komunikacyjną, 
co spowoduje degradację ich różnorodności biologicznej, zwierząt i roślinności. 

Zdecydowana większość kierunków działań w sposób pozytywny wpłynie na ochronę różnorodności 
biologicznej. Najczęściej w sposób wtórny, czyli będą skutkiem późniejszych interakcji oddziaływań 
bezpośrednich lub pośrednich.  

Na uwagę zasługuje realizacja kierunków działań wchodzących w zakres celu strategicznego 
C.3 Bezpieczna i atrakcyjna przestrzeń subregionu z zachowanymi walorami przyrodniczymi 
i kulturowymi. Wśród kierunków działań, których realizacja bardzo pozytywnie wpłynie na różnorodność 
biologiczną, zwierzęta i rośliny jest na pewno działanie ograniczające tzw. niską emisję. Jest to zjawisko 
będące w dużej mierze wynikiem eksploatacji pieców na węgiel kamienny w gospodarstwach 
domowych, nasilające się w sezonie grzewczym. Wpływa bardzo negatywnie na wszystkie organizmy 
występujące w środowisku. Bardzo pozytywnie na różnorodność biologiczną powinny także wpłynąć 
działania na rzecz zwiększenia efektywności gospodarki odpadami. Im mniej odpadów w środowisku, 
tym większa szansa na zachowanie zróżnicowania żywych organizmów występujących w ekosystemach. 
Wynika to z ograniczenia ilości substancji niepożądanych i niebezpiecznych, przedostających się do 
środowiska z tych odpadów. Ponadto bardzo pozytywnie na różnorodność biologiczną, rośliny 
i zwierzęta wpłynie także realizacja kierunków związanych z ochroną terenów przyrodniczo cennych 
oraz podniesieniem świadomości producentów rolnych w zakresie odpowiedzialności za środowisko 
przyrodnicze. 

Tego dotyczy także wzmacnianie tożsamości regionalnej i podnoszenie świadomości mieszkańców 
na temat lokalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, wchodzącego w zakres celu 
operacyjnego C1.3 Wysoka aktywność mieszkańców. Jest to wynikiem tego, że świadomość 
proekologiczna ma kluczowe znaczenie dla zachowania wszystkich komponentów środowiska 
w należytym stanie. Bez rzetelnej, łatwo dostępnej i prostej w przyswojeniu wiedzy nie będzie 
możliwości kształtowania świadomości ekologicznej. Ważnym elementem jest rozwijanie kształcenia 
zmierzającego do rozwijania społeczeństwa posiadającego umiejętności do oceny stanu bezpieczeństwa 
ekologicznego oraz do podejmowania działań na rzecz jego poprawy. 

Bardzo duże oddziaływanie na różnorodność biologiczną, zwierzęta i rośliny wiąże się także z realizacją 
kierunków działań polegających na wspieraniu inwestycji i działań sektora przedsiębiorstw w zakresie 
ekoprodukcji, ekowydajności i ograniczenia wpływu działalności na środowisko oraz rozwoju terenów 
zielonych, w tym terenów zieleni urządzonej. Rozwój terenów zielonych powinien być przy tym 
powiązany z rozwojem terenów błękitnych, to jest takich w których zasadniczą rolę odgrywa woda. 
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Realizacja ustaleń analizowanego dokumentu jest szczególnie istotna we wskazanych w Strategii 

rozwoju województwa Śląskiego Śląskie 2030 „Zielone Śląskie” obszarach strategicznej interwencji 54 
Obszary cenne przyrodniczo. Należą do nich obszary gmin Olsztyn, Janów, Żarki i Niegowa, wskazane 
jako gminy o najwyższych walorach przyrodniczych. Zgodnie z zapisami Strategii Śląskie 2030 „Zielone 
Śląskie” wyzwaniem dla tego obszaru OSI jest ochrona różnorodności biologicznej i georóżnorodności, 
poprawa stosunków wodnych i ochrona siedlisk wodno-błotnych na obszarach chronionych 
oraz zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych. Istotne będzie również programowanie 
i prowadzenie na tych terenach zrównoważonej polityki rozwoju, godzącej interesy ochrony przyrody 
z rozwojem gospodarczym tych obszarów, ukierunkowanym na wykorzystanie lokalnych potencjałów. 

Ponadto wymagane jest przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z degradacją korytarzy 
ekologicznych oraz zasobów przyrodniczych zlokalizowanych w obszarach objętych ochroną przyrody. 
Duże inwestycje przemysłowe i mieszkaniowe powinny być wyeliminowane z obszarów o wysokich 
walorach środowiskowych m.in. parków krajobrazowych. 

Podsumowując należy stwierdzić, że w przedmiotowej analizie nie zidentyfikowano znaczących 
negatywnych oddziaływań kierunków działań zawartych w Strategii na różnorodność biologiczną, 
zwierzęta i rośliny.  

I .15.2.  OD D ZIA ŁY W ANI E  N A L U D ZI  

W rozdziale zawarto opis oddziaływania ustaleń Strategii na ludzi, w tym na zdrowie ludzi. 
Jest to zgodne z zapisami ustawy – Prawo ochrony środowiska, w której pod pojęciem oddziaływania 
na środowisko rozumie się również oddziaływanie na zdrowie ludzi. 

Wyniki oceny oddziaływania zapisów dokumentu na środowisko wskazują, że człowiek, jego jakość 
życia, zdrowie i dobrobyt, mają w zapisach dokumentu kluczowe znaczenie. Nie zidentyfikowano 
bowiem w ustaleniach dokumentu jakiegokolwiek działania/projektu, które będzie miało duże 
negatywne oddziaływanie na ludzi, w tym na zdrowie ludzi. Dominują w nim działania o bardzo 
pozytywnym i średnio pozytywnym oddziaływaniu na analizowany komponent środowiska. 
Bardzo często będzie to oddziaływanie bezpośrednie, ponieważ bardzo wiele ustaleń dokumentu 
skierowanych jest właśnie bezpośrednio do ludzi. Pozytywne oddziaływania dotyczy zarówno 
przestrzeni prywatnej, związanej z miejscem w którym ludzie mieszkają, a także przestrzeni publicznej 
w której ludzie działają i funkcjonują. Realizacja ustaleń dokumentu strategicznego w praktyce ma 
szansę pozytywnie wpłynąć bezpośrednio na zdrowie ludzi, ale także na związany z nim komfort i jakość 
ich życia. Szczególnie jest to pożądane i wskazane w obszarach strategicznej interwencji.  

W Strategii bezpośrednio człowiekowi poświecony został cały cel strategiczny C. 1 Możliwości rozwoju 
mieszkańców i społeczności lokalnych. Wszystkie kierunki rozwoju wchodzące w zakres celu w sposób 
bardzo pozytywny (najczęściej) lub średnio pozytywny będą oddziaływały na ludzi. Oddziaływanie to 
najczęściej będzie miało charakter bezpośredni i średnioterminowy oraz zawsze odwracalny. W zakres 
celu wchodzi realizacja nowoczesnych i efektywnych usług społecznych i zdrowotnych, efektywna 
edukacja i nauka oraz wysoka aktywność mieszkańców. Będzie to realizowane poprzez takie działania 
m.in. jak poprawa dostępności do nowoczesnych specjalistycznych usług medycznych, realizacja 
programów prozdrowotnych, rozwój bazy opieki długoterminowej i wytchnieniowej, rozwijanie oferty 
usług społecznych wspierających funkcjonowanie rodzin, wykorzystywanie obiektów poprzemysłowych, 
zdegradowanych, porolniczych, niewykorzystywanych obiektów publicznych na nowe cele społeczne, 
rozwój infrastruktury i podnoszenie dostępności urozmaiconej oferty edukacyjnej, rozbudowa 
infrastruktury ICT, rozwój potencjału, w tym infrastruktury, szkolnictwa wyższego oraz sektora B+R 

 
54

 W Strategii rozwoju województwa Śląskiego Śląskie 2030 „Zielone Śląskie” wskazano obszary interwencji w ujęciu 

regionalnym oraz przytoczono obszary strategicznej interwencji zdelimitowane na poziomie krajowym w Krajowej Strategii 
Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030). 
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oraz wzmacnianie i rozwój infrastruktury kultury, promocja zdrowego stylu życia i modernizacja 
obiektów publicznych, z uwzględnieniem potrzeb osób o szczególnych potrzebach. 

Pozytywnie na ludzi wpłynie także realizacje celu strategicznego C. 2 Urozmaicona struktura 
gospodarcza zapewniająca bezpieczeństwo ekonomiczne i wykorzystująca potencjały lokalne 
oraz kwalifikacje mieszkańców. Oddziaływanie to będzie miało najczęściej wtórny lub pośredni 
i związane będzie z podniesieniem atrakcyjności inwestycyjnej subregionu, rozwojem nowoczesnego 
sektora przedsiębiorstw i silnych marek gospodarczych oraz wzrostem atrakcyjności rynku pracy. 
Spośród kierunków rozwoju wchodzących planowanych do realizacji na szczególną uwagę zasługuje 
tworzenie i rozwój atrakcyjnych stref aktywizacji gospodarczej, kompleksowe uzbrojenie terenów 
inwestycyjnych oraz poprawa powiązań komunikacyjnych terenów i stref inwestycyjnych. 
Wszechstronny rozwój stref inwestycyjnych ma szansę przyczynić się do rozwoju różnego rodzaju 
działalności, a co za tym idzie atrakcyjnych miejsc pracy dla ludności zamieszkującej obszar subregionu. 
Istotne znaczenie dla ludzi, ale także dla całego środowiska ma realizacja kierunku rozwoju 
polegającego na wykorzystywaniu obiektów poprzemysłowych, porolniczych, niewykorzystywanych 
obiektów publicznych na nowe cele gospodarcze. Optymalnym rozwiązaniem byłoby lokalizowanie 
strefy aktywizacji gospodarczej lokalizowane na tych właśnie obszarach. Spośród kierunków rozwoju 
wchodzących w skład przedmiotowego celu strategicznego ważne są również te, które przyczynić się 
mają do rozwoju przedsiębiorczości na tym obszarze. Co szczególnie istotne w analizowanym 
dokumencie zdefiniowane zostały w postaci zestawu uzupełniających się ustaleń, których jednoczesna 
realizacja ma szansę przyczynić się sukcesu w realizacji planowanego zamierzenia. 

Również realizacja celu poświęconego bezpośrednio środowisku przyrodniczemu C.3 Bezpieczna 
i atrakcyjna przestrzeń subregionu z zachowanymi walorami przyrodniczymi i kulturowymi, powinna 
bardzo pozytywnie wpłynąć na ludzi, w tym na ich zdrowie. Wynika to z tego, że bezpieczna i atrakcyjna 
przestrzeń, to bezpieczne środowisko życia i funkcjonowania ludzi. Zasadnicze znaczenie dla człowieka 
ma bowiem to w jakim otoczeniu mieszka, przebywa, przemieszcza się czyli generalnie funkcjonuje. 
Spośród kierunków rozwoju wchodzących w skład przedmiotowego celu na uwagę zasługuje ten 
związany z eliminacją niskiej emisji, ponieważ zanieczyszczenie powietrza jest jednym z głównych 
problemów ochrony środowiska na tym obszarze. Jest to o tyle istotne, że konieczna jest poprawa stanu 
jakości powietrza i spadek ryzyka zdrowotnego, wynikający z narażenia na występujące w powietrzu 
substancje szkodliwe dla zdrowia. Zjawisko to jest szczególnie szkodliwe dla ludzi, ponieważ 
zanieczyszczenia wprowadzane są do powietrza na niskiej wysokości i gromadzą się wokół miejsca 
emisji, najczęściej w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej. W związku z tym niezbędne jest podjęcie 
odpowiednich działań, a wyżej wymienione zamierzenie jest drogą w dobrym kierunku i powinno 
pozytywnie wpłynąć na zdrowie ludzi. Na uwagę zasługują także kierunki rozwoju związane z rozwojem 
warunków mieszkaniowych życia mieszkańców obszaru subregionu. Związane są z rozwojem 
budownictwa społecznego i komunalnego, rozwojem nowych form budownictwa mieszkaniowego 
adresowanego do rodzin o niższych dochodach oraz młodych rodzin, przygotowaniem uzbrojonych 
i dostępnych komunikacyjnie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, przełamaniem deficytów w 
dostępie do infrastruktury technicznej podnoszącej komfort życia oraz ograniczającej antropopresję na 
środowisko przyrodnicze oraz rozbudową efektywnej infrastruktury i wzmocnienie systemu gospodarki 
odpadami. Powiązane z tym są również działania związane z podniesieniem efektywności energetycznej 
i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Jednym z ich efektów będzie właśnie zmniejszenie 
zjawiska niskiej emisji. Na uwagę zasługuje również poprawa dostępności do infrastruktury wodno-
kanalizacyjnej oraz gazowej. Są to działania które bezpośrednio mają na celu poprawę jakości życia 
mieszkańców i wpłyną bardzo pozytywnie na ich komfort życia oraz zdrowie. Bardzo pozytywnie na 
ludzi wpłynie również realizacja kierunku rozwoju polegającego na poprawie wewnętrznej spójności 
komunikacyjnej gmin subregionu, w tym budowa, modernizacja dróg, rozwój zintegrowanej 
i nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej oraz rozwiniętych form zrównoważonego transportu, 
w tym transportu publicznego (np. centra przesiadkowe). Duże znaczenie ma budowa dróg, 
które odciążą nadmierny ruch samochodowy w centrach miejscowości. Istotne są też remonty 
nawierzchni istniejących odcinków dróg oraz wykonanie skutecznych zabezpieczeń akustycznych. Duży 
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hałas komunikacyjny stanowi problem przede wszystkim w miastach i w centrach miejscowości 
gminnych oraz na terenach zabudowy mieszkaniowej, zlokalizowanych w sąsiedztwie dróg o dużym 
natężeniu ruchu. Realizacja kierunku działania powinna przyczynić się do zachowania dopuszczalnych 
poziomów hałasu na terenach zabudowy mieszkaniowej, zabudowy związanej ze stałym i czasowym 
pobytem dzieci i młodzieży oraz na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych. 

Bardzo pozytywnie na ludzi powinna także wpłynąć realizacja celu strategicznego C.4 Nowoczesne 
zarządzanie rozwojem lokalnym i subregionalnym. Ma być on realizowany przez rozwój sprawne 
administracji publicznej, zintegrowane planowanie rozwoju oraz trwałą współpracę terytorialną. 

Podsumowując należy stwierdzić, że w przedmiotowej analizie nie zidentyfikowano znaczących 
negatywnych oddziaływań kierunków działań zawartych w Strategii na ludzi. Uprawnione jest wręcz 
stwierdzenie, że realizacja ustaleń dokumentu może być bardzo pomocnym narzędziem służącym 
do poprawy jakości życia mieszkańców subregionu, a co za tym idzie poprawy ich zdrowia. 

Realizacja ustaleń analizowanego dokumentu jest szczególnie istotna w krajowym obszarze 
strategicznej interwencji tj. gminie Koniecpol, wskazanej jako obszar zagrożony trwałą marginalizacją, 
a także w lokalnych ośrodkach wzrostu (poza Koniecpolem, również Kłobuck i Myszków), 
wyznaczonych. w Strategii rozwoju ponadlokalnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego 
na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030, jako miejsca w których kluczowymi działaniami powinno 
być: rozwój usług społecznych i rynkowych oraz rozwój oferty podnoszącej atrakcyjność inwestycyjną. 

Trzeba mieć na uwadze, że dokument nie ustala ram realizacji konkretnych inwestycji, nie wskazuje ich 
lokalizacyjnie, ani nie charakteryzuje technologicznie. Natomiast w przyszłości wdrożenie niektórych 
z ustaleń Strategii może wiązać się z niekorzystnym lub częściowo niekorzystnym oddziaływaniem 
na środowisko. W takich przypadkach konieczne będzie przygotowanie raportów oddziaływania na 
środowisko. Muszą one zawierać ocenę oddziaływania inwestycji na stan zdrowia ludzi, zwłaszcza 
zamieszkujących tereny w pobliżu inwestycji mogących zawsze bądź potencjalnie oddziaływać 
na środowisko. Przedmiotowa ocena powinna obejmować m.in. narażenie na zanieczyszczenie 
powietrza, hałas i wibracje, zagrożenie dla ujęć i źródeł wody pitnej oraz dla wód podziemnych, a także 
oddziaływanie na gleby, zwłaszcza użytkowane rolniczo. 

I .15.3.  OD D ZIA ŁY W ANI E  N A W O D Ę  

W rozdziale zawarto opis oddziaływania ustaleń Strategii na bardzo istotny komponent środowiska 
jakim są wody. Dotyczy to zarówno wód powierzchniowych jak i podziemnych. 

W dokumencie zidentyfikowano trzy kierunki rozwoju, które potencjalnie mogą mieć negatywne 
oddziaływanie na środowisko wodne, tj. K.77. Rozwój budownictwa społecznego i komunalnego, K.78. 
Rozwój nowych form budownictwa mieszkaniowego adresowanego do rodzin o niższych dochodach 
oraz młodych rodzin i K.79. Przygotowanie uzbrojonych i dostępnych komunikacyjnie terenów pod 
budownictwo mieszkaniowe. Prowadzenie wszelkiego rodzaju prac budowlanych może spowodować 
obniżenie zwierciadła wód podziemnych, zaburzenia w odpływie wód oraz spływie powierzchniowym. 
W szczególności jeżeli inwestycja będzie wiązała się z wykonaniem nasypu lub wykopu. Na etapie 
eksploatacji inwestycji możliwe jest zaś zanieczyszczenie wód ściekami. Trzeba jednak mieć na uwadze, 
że wspomniane kierunki wchodzą w zakres celu operacyjnego C.3 Bezpieczna i atrakcyjna przestrzeń 
subregionu z zachowanymi walorami przyrodniczymi i kulturowymi. Wskazuje to, że w założeniach 
autorów Strategii realizacja tych kierunków ma mieć charakter bezpieczny dla środowiska, w tym 
środowiska wodnego. W związku z tym ich potencjalne oddziaływanie nie zostało ocenione jako 
znaczące (duże negatywne). Niezależnie do tego w przypadku działań typowo inwestycyjnych należy 
mieć na uwadze oddziaływanie, które może wystąpić w czasie realizacji inwestycji, jak i w czasie jej 
eksploatacji. W czasie inwestycji prowadzenie wszelkiego rodzaju prac budowlanych może spowodować 
obniżenie zwierciadła wód podziemnych oraz zaburzenie w odpływie wód i spływie powierzchniowym. 
Istnieje także prawdopodobieństwo zanieczyszczenia zarówno produktami naftowymi z maszyn 
i urządzeń budowlanych, jak i ściekami bytowymi i technologicznymi z obiektów zaplecza budowy. 
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Natomiast w czasie eksploatacji wody mogą być zagrożone na skutek nieprawidłowo prowadzonej 
gospodarki ściekowej i gospodarki odpadami, co może doprowadzić do ich zanieczyszczenia. 
W miejscach, gdzie poziom wód gruntowych jest płytki, zanieczyszczenia te mogą oddziaływać nie tylko 
na wody powierzchniowe, ale także na podziemne. Może to mieć miejsce zwłaszcza tam, gdzie brak jest 
dostatecznej izolacji poziomów wodonośnych.  

W związku z powyższym zarówno w czasie realizacji inwestycji, jak i w trakcie eksploatacji należy 
zapewnić działania, które zminimalizują negatywny wpływ na środowisko. Konieczne jest przygotowanie 
placu budowy w taki sposób, aby uniemożliwić degradację środowiska wodnego, w tym wód 
podziemnych. Konieczne jest także zapewnienie dostępu budynków do infrastruktury wodno-
kanalizacyjnej, aby ścieki bytowe z budynków w całości były odprowadzane do kanalizacji. Wody 
opadowe natomiast w maksymalnym stopniu powinny być zagospodarowane na miejscu 
(retencjonowane), a ich pozostała ilość odprowadzona do gruntu lub ewentualnie do kanalizacji. 
Zasadnicze znaczenie ma tutaj odpowiednie zagospodarowanie otoczenia, tak aby tereny 
w maksymalnym możliwym stopniu nie został uszczelnione. Przy lokalizacji inwestycji należy stosować 
się do ograniczeń i zakazów odpowiednich dla stref ochronnych ujęć wody oraz obszarów ochronnych 
zbiorników wód śródlądowych. 

Jako potencjalnie negatywne oceniono także oddziaływania na wodę kierunków rozwoju związanych 
z rolnictwem, Należy do nich K.43. Podniesienie konkurencyjności rolnictwa oraz K.44. Rozwój 
przetwórstwa rolno-spożywczego. Zasadnicze znaczenie ma tutaj taka realizacja, która nie doprowadzi 
do degradacji wód powierzchniowych i podziemnych. W związku z powyższym tego rodzaju inwestycje 
muszą zostać wyposażone w odpowiedniej jakości urządzenia i instalacje zabezpieczające przed 
negatywnym wpływem inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne. Chodzi tutaj zarówno o czas 
samej budowy jak i czas późniejszej eksploatacji nowych budynków. Obecnie poważnym problemem 
jest też wpływ rolnictwa na stan jakości wód powierzchniowych i podziemnych. Zanieczyszczenia 
pochodzenia rolniczego stanowią główne źródło azotu i drugie po źródłach punktowych źródło fosforu 
w ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych rzekami z Polski do Morza Bałtyckiego. Intensywne 
rolnictwo znacząco przyczynia się do eutrofizacji wód. Podniesienie konkurencyjności rolnictwa nie 
może odbywać się kosztem zwiększenia jego negatywnego oddziaływania, ale musi być prowadzone 
z poszanowaniem środowiska. 

Jako zarówno negatywne jak i pozytywne oceniono oddziaływanie na środowisko wodne kierunku 
związanego z poprawą powiązań komunikacyjnych terenów i stref inwestycyjnych. Negatywne 
oddziaływanie wynikać może z degradacji stosunków wodnych w czasie realizacji inwestycji. Pozytywne 
wynika natomiast sytuacji, która będzie miała miejsce już po zrealizowaniu inwestycji, kiedy przejazd 
do stref inwestycyjnych odbywał się będzie drogami o odpowiednich standardach, w tym 
wyposażonych w odpowiedni system odwodnienia. Dzięki temu stosunki wodne w otoczeniu tras 
przejazdu nie będą poddawane takiej antropopresji jak to miałoby miejsce w sytuacji braku takich 
zmodernizowanych powiązań, szczególnie przy dużym natężeniu ruchu. 

Analiza dokumentu wskazuje, że występuje w nim wiele kierunków działań, które w sposób bardzo 
pozytywny wpłyną na środowisko wodne, zarówno w sposób bezpośredni, pośredni jak i wtórny. 
Należą do nich kierunki rozwoju wchodzące w zakres celu operacyjnego C3.3 Wysoka jakość środowiska 
i przestrzeni, takie jak: rozwój terenów zielonych, w tym terenów zieleni urządzonej, podnoszenie 
świadomości producentów rolnych w zakresie odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze, działania 
zabezpieczające gminy subregionu przed deficytem wody oraz ochrona terenów przyrodniczo cennych. 
Rozwój terenów zielonych powinien być połączony z rozwojem terenów błękitnych, związanych z wodą. 
Wtedy w wyniku realizacji infrastruktury zielonej i błękitnej tworzy się warunki bardziej przyjazne 
dla człowieka, pozytywnie wpływające na jego samopoczucie i zdrowie. Tego rodzaju działania wiążą się 
z zatrzymaniem i zagospodarowaniem wód opadowych, co przyczyni się przeciwdziałaniu zagrożeniem 
suszy i powodzi. W szczególności dotyczy to obszarów silnie zurbanizowanych w miastach Częstochowa, 
Myszków czy Kłobuck. W szczególności w miastach ważne jest łączne traktowanie zasobów wód 
opadowych, powierzchniowych i podziemnych oraz jakości środowiska w celu zapewnienia 
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odnawialności zasobów, recyrkulacji wody i podnoszenia odporności miast na zjawiska 
ekstremalne. Gospodarowanie wodą powinno także mieć istotne miejsce w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego. Wynika to z tego, że odpowiednie zarządzanie wodą wymaga 
integracji z planowaniem przestrzennym, ponieważ rodzaj pokrycia i sposób zagospodarowania terenu 
mają decydujący wpływ na zdolność retencyjną zlewni, a przez to na przeciwdziałanie wystąpieniu 
i skutkom powodzi i suszy. 

Bardzo pozytywne znaczenie ma także wzmocnienie tożsamości regionalnej i podnoszenie świadomości 
mieszkańców na temat lokalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Dla skutecznej ochrony 
środowiska zasadnicze znaczenie ma świadomość ekologiczna mieszkańców, która jest punktem wejścia 
do poszanowania otaczającej przyrody, a co za tym idzie do zachowania jej dla przyszłych pokoleń. 
Można wręcz stwierdzić, że istnieje wprost proporcjonalna zależność pomiędzy stanem proekologicznej 
świadomości mieszkańców, a stanem środowiska w którym mieszkają/funkcjonują, w tym środowiska 
wodnego. 

Kolejnymi kierunkami rozwoju, których oddziaływanie na środowisko wodne oceniono jako bardzo 
pozytywne są wspieranie inwestycji i działań sektora przedsiębiorstw w zakresie ekoprodukcji, 
ekowydajności i ograniczenia wpływu działalności na środowisko oraz promocja i wdrażanie gospodarki 
obiegu zamkniętego. Obydwa wchodzą w zakres celu operacyjnego C2.2 Nowoczesny i konkurencyjny 
sektor przedsiębiorstw. To właśnie sektor przedsiębiorstw stanowi istotny czynnik powodujący 
degradację środowiska wodnego. W związku z tym tak ważne jest zawarcie w dokumencie ustaleń, 
które dotyczą tego sektora i przyczynią się do zmniejszenia jego negatywnego oddziaływania na 
środowisko. Gospodarka obiegu zamkniętego związana jest też w jakimś stopniu z poprawą 
efektywności i bezpieczeństwa funkcjonowania obiektów i infrastruktury gospodarowania odpadami. 
Jej wdrożenie spowoduje bowiem zmniejszenie ilości odpadów, które w większym stopniu zostaną 
zagospodarowanie i wykorzystane. Gospodarka o obiegu zamkniętym jest koncepcją gospodarczą, 
w której produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to 
możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być jak najbardziej zminimalizowane. Co ważne idea ta 
uwzględnia wszystkie etapy cyklu życia produktu, od jego projektowania, poprzez produkcję, 
konsumpcję, zbieranie odpadów, aż do ich zagospodarowania. Tego rodzaju gospodarowanie pozwoli 
też na ograniczenie zużycia wody poprzez wprowadzenie jej w obieg zamknięty. 

Z wodą związana jest też realizacja kierunków poprawa dostępności do infrastruktury wodno-
kanalizacyjnej oraz kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych, wchodzących w zakres celu 
operacyjnego C3.2 Nowoczesna infrastruktura techniczna. Należy przy tym mieć na uwadze, że 
tworzona infrastruktura powinna w sposób wszechstronny zapewnić nie tylko odprowadzanie, ale także 
tam gdzie to możliwe retencjonowanie i zagospodarowanie wody opadowej. Duże znaczenie ma tutaj 
tzw. błękitno-zielona infrastruktura, która może pomóc w osiągnięciu trwałej poprawy stanu 
środowiska, przyczyniając się również do łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu. Z tym związana jest 
również realizacja kierunków rozwoju polegających na modernizacji budynków mieszkaniowych 
i publicznych oraz na działaniach przełamujących deficyty w dostępie do infrastruktury technicznej 
podnoszącej komfort życia oraz ograniczającej antropopresję na środowisko przyrodnicze. 
Ich pozytywne oddziaływanie będzie wynikało z większej oszczędności wody poprzez m.in. zwiększenie 
szczelności sieci wodociągowej oraz z ograniczenia zanieczyszczenia środowiska wodnego, poprzez 
zwiększenie stopnia odprowadzania ścieków sanitarnych do oczyszczalni ścieków. Trzeba mieć 
na uwadze, że problemy z wodą, w szczególności w miastach, związane są nie tylko z niedoborem, 
nadmiarem czy też zanieczyszczeniem wody, ale także z rosnącymi kosztami zaopatrzenia w wodę, 
kosztami oczyszczenia wody oraz szkodami i stratami w wyniku podtopień i powodzi. 
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Poprawa stosunków wodnych jest jednym z kluczowych wyzwań wskazanych w Strategii rozwoju 

województwa Śląskiego Śląskie 2030 „Zielone Śląskie” dla obszaru strategicznej interwencji 55 Obszary 
cenne przyrodniczo, zlokalizowanego w gminach Olsztyn, Janów, Zarki i Niegowa. Na tym obszarze 
powinna być programowana i prowadzona zrównoważona polityka rozwoju, godząca interesy ochrony 
przyrody z rozwojem gospodarczym tych obszarów, ukierunkowanym na wykorzystanie lokalnych 
potencjałów. 

Ponadto zdecydowana większość obszaru subregionu, położona jest w obszarze występowania 
Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (Zbiornik Częstochowa (E), Zbiornik Częstochowa (W), Zbiornik 
Lubliniec – Myszków i Niecka Miechowska (część NW), Zbiornik Olkusz – Zawiercie). Na tym obszarze 
nie mogą być lokalizowane inwestycje, które mogą znacząco ingerować w środowisko wodne. 
Każdorazowo przy planowaniu działań inwestycyjnych należy uwzględnić nakazy, zakazy i ograniczenia 
związane z ochroną zasobów wody. Ponadto przy planowaniu lokalizacji przedsięwzięć należy 
uwzględnić ewentualne zagrożenia dla ujęć i źródeł wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
z uwzględnieniem obszarów stref ochronnych tych ujęć. 

Podsumowując należy stwierdzić, że w przedmiotowej analizie nie zidentyfikowano znaczących 
negatywnych oddziaływań kierunków działań zawartych w Strategii na środowisko wodne. Realizacja 
zdecydowanej większości proponowanych rozwiązań bardzo pozytywnie wpływać będzie na środowisko 
wodne. 

I .15.4.  OD D ZIA ŁY W ANI E  N A P O W IET R ZE  I  K L I M AT  

W rozdziale zawarto opis oddziaływania ustaleń Strategii na powietrze i klimat56 . Postępujące 
zanieczyszczenie powietrza jest jednym z najbardziej istotnych problemów związanych ze stanem 
środowiska w Polsce. Natomiast zmiany klimatu uznane zostały za jeden z najważniejszych trendów 

w obszarze środowiska57. 

Wyniki oceny wskazują, że nie zidentyfikowano jakiegokolwiek kierunku działania, który będzie miał 
duże negatywne oddziaływanie na powietrze i klimat. Zidentyfikowano natomiast wiele kierunków 
rozwoju, które potencjalnie oddziaływanie na powietrze i klimat oceniono jako bardzo pozytywne. Ich 
realizacja powinna przyczynić się do zapewnienia odpowiednich standardów jakości powietrza 
atmosferycznego. W szczególności są to kierunki wchodzące w zakres celu strategicznego C.3 
Bezpieczna i atrakcyjna przestrzeń Subregionu z zachowanymi walorami przyrodniczymi i kulturowymi. 
Należą do nich kierunki dotyczące efektywności energetycznej i wykorzystania OZE, takie jak 
wzmacnianie efektywności energetycznej, rozwijanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 
promowanie i wspieranie energetyki rozproszonej i prosumenckiej, rozwijanie współpracy terytorialnej i 
międzysektorowej w zakresie wykorzystania OZE czy też rozwój i poprawa efektywności infrastruktury 
energetycznej, w tym OZE. Ponadto kierunki dotyczące poprawy dostępności do infrastruktury gazowej 
i poprawy efektywności i bezpieczeństwa funkcjonowania obiektów i infrastruktury gospodarowania 
odpadami. Również szereg kierunków dotyczących wysokiej jakość środowiska i przestrzeni odnosi się 
pośrednio lub wtórnie do powietrza i klimatu. Należą do nich kierunki dotyczące obniżania emisyjności 
transportu, rozwoju terenów zielonych, w tym terenów zieleni urządzonej, podnoszenia odporności 
przestrzeni na zmiany klimatu i ekstremalne zjawiska pogodowe, ochrony terenów przyrodniczo 
cennych oraz ochrony przed hałasem, w szczególności w strefach zamieszkania. Konieczne jest 
zachowania dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie, zwłaszcza 
na terenach zabudowy mieszkaniowej/siedlisk ludzkich, zabudowy związanej ze stałym lub czasowym 

 
55

 W Strategii rozwoju województwa Śląskiego Śląskie 2030 „Zielone Śląskie” wskazano obszary interwencji w ujęciu 

regionalnym oraz przytoczono obszary strategicznej interwencji zdelimitowane na poziomie krajowym w Krajowej Strategii 
Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030). 
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 Klimat jest zbiorem cech atomosfery (Przewoźniak, Czochański, 2021). 
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 Polityka Ekologiczna Polski 2030. 
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pobytem dzieci i młodzieży oraz terenach rekreacyjno-wypoczynkowych. W przypadku stwierdzenia 
ponadnormatywnych wartości konieczne jest zmniejszenie uciążliwości dla ludzi i środowiska poprzez 
obniżenie jego natężenia do poziomu obowiązujących standardów. Ponadto w trakcie realizacji 
inwestycji należy dokonać wiarygodnej oceny narażenia społeczeństwa na ponadnormatywny hałas 
(oraz promieniowanie elektromagnetyczne) oraz ewentualnie podjąć potrzebne kroki do zmniejszenia 
tego zagrożenia tam, gdzie jest ono występuje. Na uwagę zasługuje również szereg kierunków rozwoju 
wchodzących w zakres celu operacyjnego C 3.4 Korzystne warunki mieszkaniowe. Należą do nich 
kierunki dotyczące działań przełamujących deficyty w dostępie do infrastruktury technicznej 
podnoszącej komfort życia oraz ograniczającej antropopresję na środowisko przyrodnicze 
(w tym infrastruktury gazowej), rozbudowy systemu gospodarki odpadami, wykorzystywania 
odnawialnych źródeł energii oraz eliminacji niskiej emisji.  

W szczególności tzw. niska emisja wymaga podjęcia niezbędnych działań w celu jej ograniczenia 
lub eliminacji. Zjawisko to polega na niskiej wysokości szkodliwych pyłów i gazów, pochodzących 
głównie z sektora bytowo-komunalnego, z transportu, ale także z niskich emitorów przemysłowych. 
Zanieczyszczenia gromadzą się wokół miejsca powstania wyrządzając szkody lokalnie, najczęściej 
w miejscach zwartej zabudowy mieszkalnej. Problem ten jest jednym z największych, o ile nie 
największym, problemem ochrony środowiska w Polsce, w tym w Subregionie Północnym. Zawarte 
w dokumencie ustalenia mogą przyczynić się do zapewnienia odpowiednich standardów jakości 
powietrza atmosferycznego oraz pozytywnie wpłyną na klimat. Trzeba mieć bowiem na uwadze, 
że w wyniku działalności człowieka znacznie zwiększyła się ilość gazów cieplarnianych emitowanych 
do atmosfery. Prowadzi to do intensyfikacji naturalnego efektu cieplarnianego, czego rezultatem jest 
wzrost średniej temperatury powierzchni Ziemi i atmosfery, co będzie miało swoje dalsze konsekwencje 
np. wpłynie negatywnie na ekosystemy i ludzi.  

Duże znaczenie ma także realizacja kierunków rozwoju dotyczących poprawy wewnętrznej spójności 
komunikacyjnej gmin subregionu, w tym budowy, modernizacji dróg, rozwoju zintegrowanej 
i nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej oraz rozwiniętych form zrównoważonego transportu, 
w tym transportu publicznego, a także poprawy powiązań komunikacyjnych terenów i stref 
inwestycyjnych. W ich zakres powinna wchodzić budowa obwodnic drogowych, które znacząco odciążą 
nadmierny ruch samochodowy w centrach miejscowości oraz remonty nawierzchni istniejących 
odcinków dróg i wykonanie skutecznych zabezpieczeń akustycznych. Jest to ważne dlatego, 
że nadmierny hałas komunikacyjny stanowi problem szczególnie w miastach oraz w centrach 
pozostałych miejscowości gminnych. Trzeba przy tym mieć na uwadze uciążliwości wynikające z tych 
inwestycji zarówno w fazie budowy jak i eksploatacji. W związku z tym należy zastosować rozwiązania, 
które do minimum ograniczą nie tylko hałas, ale także emisję gazów i pyłów. Duże znaczenie ma 
zachowanie dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie. Zwłaszcza dotyczy 
to terenów zabudowy mieszkaniowej, w szczególności związanej ze stałym lub czasowym pobytem 
dzieci i młodzieży oraz terenów rekreacyjno-wypoczynkowych. 

Realizacja tych ustaleń jest szczególnie istotna we wskazanym w Strategii rozwoju województwa 

Śląskiego Śląskie 2030 „Zielone Śląskie” obszarze strategicznej interwencji 58 Gminy z problemami 
środowiskowymi w zakresie jakości powietrza. Wśród gmin należących do III obszaru problemowego - 
o najwyższej skali problemu - znalazło się miasto Częstochowa oraz gmina Myszków. Pozostałe gminy 
Subregionu znalazły się w I obszarze problemowym – o najniższej skali problemu. Kluczowe wyzwania 
w tym OSI to: ograniczenie niskiej emisji, rozbudowa sieci ciepłowniczej oraz włączenie w nią możliwie 
największej liczby budynków mieszkalnych, generowanie i wdrażanie innowacji ograniczających 
negatywny wpływ na środowisko. Zapewnienie odpowiednich standardów jakości powietrza 
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 W Strategii rozwoju województwa Śląskiego Śląskie 2030 „Zielone Śląskie” wskazano obszary interwencji w ujęciu 

regionalnym oraz przytoczono obszary strategicznej interwencji zdelimitowane na poziomie krajowym w Krajowej Strategii 
Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030). 
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atmosferycznego, zwłaszcza w obszarach problemowych, musi być jednym z priorytetów działań 
subregionu. 

Przedmiotowe zamierzenia, które ukierunkowane są na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w tym 
gazów cieplarnianych, w konsekwencji pozytywnie wpłyną pozytywnie także na klimat. Jest to 
spowodowane tym, że emisja do atmosfery zanieczyszczeń pochodzenia antropogenicznego modyfikuje 
w pewnym stopniu warunki klimatyczne. Przykładem tego może być wyższa średnia roczna suma 
opadów (jej wysoka wartość jest wynikiem emisji do atmosfery znacznej ilości pyłów, stanowiących 
jądra kondensacji) oraz duża liczba dni mglistych (do czego w znacznej mierze przyczynia się zadymienie 
obszaru). Bardzo ważne przy tym jest utrzymanie pozytywnych tendencji w dłuższym okresie czasu. 

Podsumowując należy stwierdzić, że w przedmiotowej analizie nie zidentyfikowano znaczących 
negatywnych oddziaływań kierunków działań zawartych w Strategii na powietrze i klimat. Realizacja 
zdecydowanej większości proponowanych rozwiązań pozytywnie wpłynie na te komponenty 
środowiska. 

I .15.5.  OD D ZIA ŁY W ANI E  N A P O W IE RZ CH NIĘ  Z IE MI  

W rozdziale zawarto opis oddziaływania ustaleń Strategii na powierzchnię ziemi. Zgodnie z definicją 
zawartą w Prawie Ochrony Środowiska przez powierzchnię ziemi rozumie się ukształtowanie terenu, 
glebę, ziemię oraz wody gruntowe. Zgodnie z tą ustawą ochrona powierzchni ziemi polega na 
racjonalnym gospodarowaniu, zachowaniu funkcji środowiskowych, gospodarczych, społecznych 
i kulturowych, zapobieganiu zanieczyszczeniu substancjami powodującymi ryzyko oraz na remediacji, 
zachowaniu jak najlepszego stanu gleby, minimalizacji stopnia i łagodzeniu skutków zasklepienia gleby, 
zapobieganiu ruchom masowym ziemi i ich skutkom oraz przeciwdziałaniu niekorzystnym zmianom 
naturalnego ukształtowania powierzchni ziemi. 

W analizowanym dokumencie nie zidentyfikowano żadnego kierunku działania, które w sposób 
znaczący negatywnie oddziaływać będzie na powierzchnię ziemi. Zidentyfikowano natomiast kilka 
kierunków, których potencjalne oddziaływanie można określić jako średnie negatywne. Należą do nich 
kierunki rozwoju wchodzące w zakres celu operacyjnego C 3.4 Korzystne warunki mieszkaniowe. 
Kierunki te dotyczą rozwoju budownictwa społecznego i komunalnego, rozwoju nowych form 
budownictwa mieszkaniowego adresowanego do rodzin o niższych dochodach oraz młodych rodzin 
oraz przygotowania uzbrojonych i dostępnych komunikacyjnie terenów pod budownictwo 
mieszkaniowe. Ich negatywne oddziaływanie na powierzchnię ziemi związane jest z realizacją 
budownictwa mieszkaniowego na nowych terenach, co może się przyczynić do degradacji tego 
komponentu środowiska. W związku tym proponuje się dodanie do tego celu strategicznego dopisku 
„z zasadami zrównoważonego rozwoju”. Będzie to jednoznacznie wskazywało, że przedmiotowe 
ustalenie analizowanego dokumentu musi być realizowane zgodnie z tymi zasadami. Zakładają one taki 
rozwój, który zaspokajając potrzeby współczesnych społeczeństw, nie będzie jednocześnie ograniczał 
możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń (równoległy rozwój gospodarki, społeczeństwa 
i środowiska). Jednocześnie działania te powinny mogą być realizowane na obszarach o cennych 
walorach przyrodniczych, w tym na obszarach chronionych i w ciągu korytarzy ekologicznych i ich 
sąsiedztwa. 

Negatywne oddziaływanie na powierzchnię ziemi wystąpić może także w przypadku realizacji kierunków 
rozwoju związanych z poprawą wewnętrznej spójności komunikacyjnej gmin Subregionu, w tym 
budową i modernizacją dróg, rozwojem infrastruktury komunikacyjnej oraz rozwiniętych form 
zrównoważonego transportu oraz rozwojem sieci ścieżek rowerowych o znaczeniu komunikacyjnym 
i rekreacyjno-turystycznym. Jest to wynikiem tego, że działania inwestycyjne związane są negatywnym 
oddziaływania na powierzchnię ziemi, które wystąpić może zarówno w czasie realizacji, jak i w czasie 
eksploatacji inwestycji. Może mieć postać m.in. zanieczyszczenia lub całkowitego zniszczenia gleb, 
zmiany ukształtowania terenu, powstania antropogenicznych form rzeźby terenu, zaburzenia reżimu 
wód gruntowych, powstania odpadów z mas ziemnych i skalnych, zwiększenia erozji. Wpływ na 
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środowisko będzie wynikał z bezpośredniej interakcji między planowanym działaniem a zasobem, a czas 
trwania interakcji będzie można uznać jako stały, ze względu na to, że oddziaływanie to spowoduje 
trwałe zmiany w zasobie. W związku z tym należy unikać realizacji tego rodzaju inwestycji na obszarach 
o cennych walorach, w szczególności na glebach o wysokiej klasie bonitacyjnej i dużej różnorodności 
ekologicznej oraz generalnie na glebach użytkowanych rolniczo. Jeśli przedsięwzięcie zakwalifikowane 
zostanie do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko to każdorazowo przed jego 
rozpoczęciem przeprowadzona musi zostać procedura oddziaływania na środowisko. 
Wtedy o możliwościach i warunkach realizacji przedsięwzięcia, decydować będą wyniki postępowania 
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Sposoby minimalizacji szkodliwego wpływu 
na środowisko zostaną zaproponowane w raporcie oddziaływania na środowisko i ujęte w decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Jako potencjalnie negatywne oceniono także potencjalne oddziaływanie na powierzchnię ziemi 
kierunku rozwoju dotyczącego podniesienia konkurencyjności rolnictwa. Założono przy tym negatywny 
scenariusz, że realizacja tego kierunku może negatywnie wpłynąć na analizowany komponent 
środowiska. Należy jednak dążyć do tego, aby podniesienie konkurencyjności rolnictwa nie odbywało 
się kosztem analizowanego komponentu środowiska. Nie powinno polegać na wzroście jego 
intensywności poprzez zastosowanie zwiększonych ilości nawozów, środków ochrony roślin czy też 
rabunkowej gospodarki. 

W zestaw kierunków, których oddziaływanie na powierzchnię ziemi oceniono jako negatywne zalicza się 
także kierunki K.24. Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych, K.59. Poprawa dostępności 
do infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz K.61.Poprawa dostępności do infrastruktury gazowej. 
Ze względu na uwarunkowania realizacji tego rodzaju inwestycji ich wpływ nie nosi jednak znamion 
oddziaływania znaczącego. Przedmiotowe inwestycje najczęściej realizowane są w ciągu istniejących 
korytarzy drogowych, w obszarach przeznaczonych do poprowadzenia tego rodzaju sieci 
infrastrukturalnych. Trzeba też mieć na uwadze pozytywne wtórne oddziaływanie tych działań 
na powierzchnię ziemi, wynikające z funkcjonowania już powstałej infrastruktury (w porównaniu z jej 
brakiem). 

W dokumencie szereg kierunków działań zidentyfikowano jak oddziaływujące na powierzchnię ziemi 
zarówno w sposób pozytywny jak i negatywny. Należą do nich działania w takich kierunkach jak: rozwój 
odpowiedniej jakości infrastruktury spędzania wolnego czasu, tworzenia i rozwoju atrakcyjnych stref 
aktywizacji gospodarczej oraz wspierające obsługę ruchu turystycznego. Ich potencjalne negatywne 
oddziaływanie wynika z tego, że każda inwestycja infrastrukturalna wiąże się z zajęciem konkretnego 
terenu, co bardzo często powoduje degradację powierzchni ziemi. Natomiast oddziaływanie pozytywne 
wynika z korzyści, najczęściej wtórnych, jakie spowoduje zrealizowana inwestycje. 

W zakres Strategii wchodzą też ustalenia, których oddziaływanie oceniono jako duże pozytywne. Należą 
do nich kierunki które powinny bardzo pozytywnie wpłynąć na powierzchnię ziemi, takie jak 
K.10. Wykorzystywanie obiektów poprzemysłowych, zdegradowanych, porolniczych, 
niewykorzystywanych obiektów publicznych na nowe cele społeczne, K.39. Promocja i wdrażanie 
gospodarki obiegu zamkniętego, K.62. Poprawa efektywności i bezpieczeństwa funkcjonowania 
obiektów i infrastruktury gospodarowania odpadami. Bardzo istotne znaczenie ma zwiększenie 
efektywności gospodarki odpadami, w tym odpowiednie zbieranie i zagospodarowanie odpadów. 
W połączeniu z gospodarką o obiegu zamkniętym, spowoduje nie tylko zmniejszenie ilości odpadów 
wprowadzonych do środowiska, ale także oszczędność surowców, z których te odpady są wykonane. 
Przez dziesięciolecia gospodarka odpadami w Polsce, a szczególnie odpadami komunalnymi, była 
dziedziną zaniedbaną. W efekcie tego zdecydowana większość odpadów trafiała na składowiska, 
które często powodowały m.in. zanieczyszczenia gleby. W związku z tym tak ważne jest podjęcie 
szeregu działań związanych z gospodarką odpadami.  

Wykorzystywanie obiektów poprzemysłowych, zdegradowanych, porolniczych, niewykorzystywanych 
obiektów publicznych na nowe cele społeczne jest natomiast szczególnie istotne w obszarach zagrożone 
trwałą marginalizacją (gmina Koniecpol – krajowe OSI) oraz w gminach tracących funkcje społeczno-
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gospodarcze (gmina Myszków – wojewódzkie OSI problemowe). Realizacja nowych inwestycji 
(przede wszystkim przemysłowych i magazynowych) powinna lokalizowana na obszarach już kiedyś 
zagospodarowanych tzw. brown fields. Będzie to z jednej strony przyczynkiem do ich rewitalizacji, 
a z drugiej dzięki temu zaoszczędzone zostaną inne obszary, do tej pory niezagospodarowane.  

Bardzo pozytywnie na powierzchnię ziemi wpłynie także realizacja kierunków rozwoju wchodzących 
w zakres celu operacyjnego C3.3 Wysoka jakość środowiska i przestrzeni. Obejmują one podnoszenie 
estetyki przestrzeni publicznych, rekultywację i rewitalizację obszarów poprzemysłowych, pokolejowych 
i popegeerowskich, przywracanie wartości oraz eksponowanie miejsc i obiektów zabytkowych, 
historycznych, symbolicznych, rozwój terenów zielonych, w tym terenów zieleni urządzonej, 
podnoszenie odporności przestrzeni na zmiany klimatu i ekstremalne zjawiska pogodowe oraz ochronę 
terenów przyrodniczo cennych. Ważne wydaje się dodanie do przedmiotowego celu operacyjnego 
kolejnego kierunku rozwoju polegającego na zwiększeniu stopnia pokrycia obszaru subregionu 
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Bardzo duże znaczenie dla powierzchni ziemi 
ma uporządkowane gospodarowanie człowieka w przestrzeni, zgodne z zasadami zrównoważonego 
rozwoju. W związku z tym pożądane jest objęcie możliwe jak największego obszaru subregionu 
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. W szczególności dotyczy to obszarów, 
w których planowane jest lokalizowanie inwestycji mieszkaniowych, usługowych i przemysłowych. 

Ważne jest także takie działanie jak wzmacnianie tożsamości regionalnej i podnoszenie świadomości 
mieszkańców na temat lokalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Wynika to z tego, 
że świadomość wartości powierzchni ziemi jako komponentu środowiska ma kluczowe znaczenie dla jej 
zachowania w odpowiednim stanie. Jest punktem wejścia do innych działań, które mogą przyczynić się 
do ochrony powierzchni ziemi i jej zachowania dla przyszłych pokoleń. 

W przypadku oddziaływania na taki komponent środowiska jak powierzchnia ziemi, kluczowa jest 
lokalizacja czynnika oddziaływującego. Dlatego też, powinno się unikać lokowania inwestycji zarówno 
na obszarach, jak i w sąsiedztwie obszarów o najlepszych glebach, o wysokiej przydatności rolniczej, 
oraz w miarę możliwości unikać deformowania naturalnego ukształtowania terenu. Ponadto ważne jest 
aby zastosowane rozwiązania projektowe były dostosowane do ukształtowania terenu i krajobrazu. 
Na etapie przygotowania i realizacji inwestycji należy także uwzględnić rozwiązania technologiczne 
korzystne dla środowiska przyrodniczego. Duże znaczenie ma organizacja placu budowy nie powodująca 
degradacji środowiska oraz prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami w czasie realizacji 
oraz eksploatacji inwestycji. 

Podsumowując należy stwierdzić, że w przedmiotowej analizie nie zidentyfikowano znaczących 
negatywnych oddziaływań kierunków działań zawartych w Strategii na powierzchnię ziemi.  

I .15.6.  OD D ZIA ŁY W ANI E  N A K R A J OBR A Z 59 

W rozdziale zawarto opis oddziaływania ustaleń Strategii na krajobraz. Pod pojęciem krajobraz zgodnie 
z ustawą z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi 
ochrony krajobrazu (Dz. U. 2015 poz. 774) należy rozumieć postrzeganą przez ludzi przestrzeń, 
zawierającą elementy przyrodnicze lub wytwory cywilizacji, ukształtowaną w wyniku działania 
czynników naturalnych lub działalności człowieka. Natomiast według Europejskiej Konwencji 
Krajobrazowej, krajobraz oznacza obszar postrzegany przez ludzi, którego charakter jest wynikiem 
działania i interakcji czynników przyrodniczych i/lub ludzkich. 

Wśród kierunków rozwoju zawartych w analizowanym dokumencie nie zidentyfikowano żadnych, 
których oddziaływanie można by określić jako znacząco negatywne.  

 
59

 W rzeczywistości krajobraz jest zbiorem cech opisujących jego fizjonomię. Stanowi wypadkową dziedzictwa przyrodniczego i 

kulturowego, które to fizycznie zespolone są właśnie w krajobrazie. (Przewoźniak, Czochański, 2021). 
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Zidentyfikowano natomiast kilka kierunków działań, których oddziaływanie można określić zarówno 
jako pozytywne jak i negatywne. Należy do nich kierunki związane z rozwojem budownictwa 
mieszkaniowego, takie jak: K.77. Rozwój budownictwa społecznego i komunalnego, K.78. Rozwój 
nowych form budownictwa mieszkaniowego adresowanego do rodzin o niższych dochodach 
oraz młodych rodzin i K.79. Przygotowanie uzbrojonych i dostępnych komunikacyjnie terenów 
pod budownictwo mieszkaniowe. Pozytywne oddziaływanie wynika z możliwości zastosowania 
nowoczesnych, prośrodowiskowych i atrakcyjnych rozwiązań, kosztem tradycyjnych degradujących 
krajobraz. W szczególności jeśli rozwiązania te zastosowane zostaną na terenach już 
zagospodarowanych, poddanych rewitalizacji. Negatywne oddziaływania wynika zaś z potencjalnej 
realizacji inwestycji w sposób powodujący degradację krajobraz. Dotyczy to zarówno samego etapu 
realizacji, jak i etapu funkcjonowania gotowej inwestycji. Nie wszystkie działania inwestycyjne musza do 
tego doprowadzić, w związku z zasadnicze znaczenie ma tutaj ich odpowiednie zaplanowanie, 
zaprojektowanie i wykonanie inwestycji. Jest to szczególnie ważne wobec postępującej od wielu lat 
degradacji krajobrazu.  

Do kierunków rozwoju, których oddziaływanie można określić zarówno jako pozytywne jak i negatywne 
należą również K.23. Tworzenie i rozwój atrakcyjnych stref aktywizacji gospodarczej umożliwiających 
wzmocnienie lokalnych przedsiębiorców i pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych oraz K.25. Poprawa 
powiązań komunikacyjnych terenów i stref inwestycyjnych. Tego rodzaju strefy powinny być jednak 
tworzone na obszarach już zagospodarowanych. Wtedy ich realizacja powinna pozytywnie wpłynąć 
na krajobraz. 

Generalnie niepożądane jest aby wymienione wyżej działania inwestycyjne były realizowane w obszarze 
przebiegu korytarzy ekologicznych. Należy też unikać ich realizacji w obszarze parków krajobrazowych. 

Szereg kierunków zawartych w Strategii może mieć potencjalnie bardzo duże pozytywne oddziaływanie 
na krajobraz. Należą do nich kierunki wchodzące w zakres celu operacyjnego C3.3 Wysoka jakość 
środowiska i przestrzeni, dotyczące rekultywacji i rewitalizacji obszarów poprzemysłowych, 
pokolejowych i popegeerowskich, przywracania wartości oraz eksponowania miejsc i obiektów 
zabytkowych, historycznych, symbolicznych, rozwoju terenów zielonych, w tym terenów zieleni 
urządzonej oraz podnoszenia odporności przestrzeni na zmiany klimatu i ekstremalne zjawiska 
pogodowe. Przywrócenie walorów środowiskowych terenom zdegradowanym i ich renaturalizacja, 
bezpośrednio spowodują poprawę jakości krajobrazu. Istotne też, aby opisane wcześniej strefy 
aktywizacji gospodarczej lokalizować właśnie w takich obszarach. Podobnie sytuacja wygląda 
z kierunkiem dotyczącym wykorzystywania obiektów poprzemysłowych, porolniczych, 
niewykorzystywanych obiektów publicznych na nowe cele gospodarcze, wchodzącym z zakres celu 
operacyjnego C2.1 Wysoka atrakcyjność inwestycyjna. Można go uznać za komplementarny 
z poprzednimi. 

Dla ochrony i odnowienia krajobrazu zasadnicze znaczenie na realizacja kierunku związanego ze 
wzmacnianiem tożsamości regionalnej i podnoszenie świadomości mieszkańców na temat lokalnego 
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Wrażliwość na wartość krajobrazu jest elementem mającym 
zasadnicze znaczenie dla jego ochrony i odpowiedniego kształtowania. Kluczowe w zakresie ochrony 
krajobrazu jest podnoszenie świadomości mieszkańców w zakresie wartości krajobrazów, ich roli 
oraz skutków wprowadzanych w nich zmian. Trzeba przy tym pamiętać, że dziedzictwo kulturowe to 
jedna z dwóch, obok dziedzictwa przyrodniczego, głównych składowych krajobrazu. W związku z tym 
tak ważne jest dbanie także o jego zachowanie. 

Do bardzo pozytywnych kierunków rozwoju należy także kierunek dotyczący rozbudowy efektywnej 
infrastruktury i wzmocnienie systemu gospodarki odpadami. Jest on komplementarny z kierunkiem 
dotyczącym promocji i wdrażanie gospodarki obiegu zamkniętego. Tego rodzaju ustalenia mają duże 
znaczenie w zakresie analizowanego komponentu środowiska. Obecnie w wielu obszarach, często 
o potencjalnie dużej wartości przyrodniczej, występuje degradacja krajobrazu spowodowana 
składowaniem różnego rodzaju odpadów (tzw. dzikie wysypiska). 
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Generalnie trzeba mieć na uwadze, że funkcjonowanie krajobrazu jest wypadkową funkcjonowania 
innych komponentów środowiska. Dotyczy to zarówno środowiska przyrodniczego, jak i środowiska 
społeczno-gospodarczego. Dlatego działania skierowane bezpośrednio w kierunku jakiegoś innego 
komponentu środowiska, wtórnie lub pośrednio wpływają także na krajobraz. Wynika to z tego, 
że środowisko stanowi system wzajemnie powiązanych komponentów, a jego wizualną reprezentacją 
jest właśnie krajobraz. Ochrona krajobrazu jest tym bardziej ważna, że do niedawna ten komponent 
środowiska nie był szczególnie chroniony w naszym kraju. W wielu miejscach spowodowało to jego 
zaburzenie i degradację, często już nieodwracalną.  

Podsumowując należy stwierdzić, że w przedmiotowej analizie nie zidentyfikowano znaczących 
negatywnych oddziaływań kierunków działań zawartych w Strategii na krajobraz. Realizacja 
zdecydowanej większości proponowanych rozwiązań pozytywnie wpłynie na ten komponent 
środowiska.  

I .15.7.  OD D ZIA ŁY W ANI E  N A Z AS OB Y NAT UR ALN E  

W rozdziale zawarto opis oddziaływania ustaleń Strategii na zasoby naturalne. Pod tym pojęciem 
rozumiemy wszystkie użyteczne, nieodnawialne elementy środowiska, które człowiek może pozyskiwać. 
Składają się na nie zasoby udokumentowanych złóż surowców energetycznych, metalicznych, 
chemicznych i skalnych, wody termalne, lecznicze i solanki.  

Wyniki oceny oddziaływania analizowanego dokumentu wskazują, że nie zidentyfikowano 
jakiegokolwiek kierunku działania, które będzie miało duże negatywne oddziaływanie na zasoby 
naturalne. Nie zidentyfikowano też działań, które będą miały nawet średnie negatywne oddziaływanie 
na ten komponent środowiska. Zidentyfikowano natomiast kilka działań, których potencjalne 
oddziaływanie można określić jako mało negatywne.  

W ten sposób na zasoby naturalne może wpłynąć realizacja kierunków dotyczących rozwoju 
budownictwa społecznego i komunalnego, rozwoju nowych form budownictwa mieszkaniowego 
adresowanego do rodzin o niższych dochodach oraz młodych rodzin oraz przygotowania uzbrojonych 
i dostępnych komunikacyjnie terenów pod budownictwo mieszkaniowe. Wchodzą one w zakres celu 
operacyjnego C 3.4 Korzystne warunki mieszkaniowe. Negatywne ich oddziaływanie może dotyczyć 
przede wszystkim w degradacji zasobów geologicznych i wód podziemnych w miejscach realizacji 
inwestycji. Może wynikać też z eksploatacji surowców skalnych w miejscach ich występowania. 
W związku z tym działania inwestycyjne powinny być planowane i prowadzone zgodnie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju, które polega na zapewnieniu zaspokajania potrzeb obecnego pokolenia bez 
umniejszania szans rozwojowych przyszłych pokoleń. Ma to tym większe znaczenie, że zasoby 
geologiczne są zasobami nieodnawialnymi, dlatego tak istotne jest, aby nie doprowadzić do ich utraty. 
Trzeba także podjąć działania minimalizujące to negatywne oddziaływanie, w postaci m.in. eksploatacji 
surowców w miejscach do tego predysponowanych, przy zabezpieczeniu wód podziemnych przed 
degradacją. 

Na zasoby naturalne negatywnie może wpłynąć także realizacja kierunku dotyczącego poprawy 
wewnętrznej spójności komunikacyjnej gmin Subregionu, w tym budowa, modernizacja dróg, rozwój 
zintegrowanej i nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej oraz rozwiniętych form zrównoważonego 
transportu, w tym transportu publicznego. Negatywna strona tych działań powinna być minimalizowana 
poprzez odpowiednią lokalizację tego rodzaju inwestycji.  

Spośród kierunków działań zapisanych w Strategii zidentyfikowano także takie, które zarówno w sposób 
negatywny jak i pozytywny będą oddziaływały na zasoby naturalne. Należą do nich kierunki dotyczące 
tworzenia i rozwoju atrakcyjnych stref aktywizacji gospodarczej umożliwiających wzmocnienie 
lokalnych przedsiębiorców i pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych oraz poprawy powiązań 
komunikacyjnych pomiędzy nimi. Ich negatywne oddziaływanie wynika z potencjalnego wykorzystania 
i degradacji nowych zasobów, na etapie przygotowania i realizacji inwestycji. Pozytywne zaś z tego, 
że te inwestycje zostaną zrealizowane w specjalnie do tego przygotowanych terenach, nie będą zaś 
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miały charakteru chaotycznej lokalizacji. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę, aby miejsca realizacji 
inwestycji w ramach ww. kierunków nie obejmowały obszarów cennych pod względem zasobów 
naturalnych. 

Szereg kierunków będzie miało bardzo pozytywne oddziaływania na zasoby naturalne. Należą do nich 
kierunki dotyczące poprawy efektywności i bezpieczeństwa funkcjonowania obiektów i infrastruktury 
gospodarowania odpadami oraz promocji i wdrażanie gospodarki obiegu zamkniętego. Ich realizacja 
spowoduje zmniejszenie zużycia zasobów naturalnych, oraz powinna ograniczyć ich degradację. 
Dotyczy to m.in. zasobów związanych z wodami podziemnymi. Zanieczyszczenia pochodzące z odpadów 
mogą bowiem potencjalnie przyczynić się do degradacji tego zasobu.  

Na szczególną uwagę zasługuje kierunek związany z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii 
oraz rozwiązań z zakresu materiało- i energochłonności w gospodarstwach domowych. Im większe 
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, tym wprost proporcjonalnie mniejsze zużycie zasobów 
naturalnych w postaci różnego rodzaju surowców.  

Również wykorzystywanie obiektów poprzemysłowych, porolniczych, niewykorzystywanych obiektów 
publicznych na nowe cele gospodarcze, przyczyni się do ograniczenia wykorzystania zasobów do tej 
pory nie wykorzystywanych gospodarczo. Będzie miało to wtórnie bardzo pozytywny wpływ na ten 
element środowiska. Pozwoli uniknąć wykorzystania do inwestycji terenów do tej pory w ten sposób 
nie wykorzystywanych. 

Ponadto bardzo pozytywnie na zasoby naturalne wpłynie ochrona terenów przyrodniczo cennych. 
Tego rodzaju tereny generalnie nie powinny być poddawane antropogenicznej działalności człowieka. 

Podsumowując należy stwierdzić, że w przedmiotowej analizie nie zidentyfikowano znaczących 
negatywnych oddziaływań kierunków rozwoju zawartych w Strategii na zasoby naturalne, rozumiane 
jako wszystkie użyteczne, nieodnawialne elementy środowiska, które człowiek może pozyskiwać. 
Realizacja zdecydowanej większości proponowanych rozwiązań pozytywnie wpłynie na ten komponent 
środowiska, nie będzie na niego oddziaływała, lub jej oddziaływanie będzie znikome. 

I .15.8.  OD D ZIA ŁY W ANI E  N A Z AB YT KI  I  D OB RA  MAT ERI AL NE  

W rozdziale zawarto opis oddziaływania ustaleń Strategii na zabytki i dobra materialne60. Wyniki oceny 
wskazują, że nie zidentyfikowano jakiegokolwiek kierunku działania, które będzie miało negatywne 
oddziaływanie zarówno na zabytki jak i na dobra materialne. Nie zidentyfikowano też kierunku 
działania, które będzie miało nawet średnie i małe negatywne oddziaływanie na analizowane 
komponenty środowiska.  

Zidentyfikowano natomiast szereg kierunków, których oddziaływanie oceniono jako bardzo pozytywne. 
Do takich kierunków należą te, które wchodzą w zakres celu strategicznego C3.2 Nowoczesna 
infrastruktura techniczna. Polegają one m.in. na poprawie wewnętrznej spójności komunikacyjnej gmin 
subregionu, w tym budowie i modernizacji dróg, rozwoju zintegrowanej i nowoczesnej infrastruktury 
komunikacyjnej oraz rozwiniętych form zrównoważonego transportu, poprawie dostępności 
do infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, poprawie dostępności do infrastruktury gazowej oraz poprawie 
efektywności i bezpieczeństwa funkcjonowania obiektów i infrastruktury gospodarowania odpadami. 

Bardzo pozytywnie wpłyną również kierunki wchodzące w zakres celu operacyjnego C3.3 Wysoka jakość 
środowiska i przestrzeni. Polegają one na obniżaniu emisyjności transportu poprzez unowocześnianie 
taboru, podniesieniu estetyki przestrzeni publicznych, rozwoju i integracji komunikacji publicznej, 
rekultywacji i rewitalizacji obszarów poprzemysłowych, pokolejowych i popegeerowskich oraz 
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 Dobra materialne są to wszystkie środki, które mogą być wykorzystywane bezpośrednio lub pośrednio do zaspokajania 

potrzeb ludzkich. Stanowią twory działalności człowieka. 
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przywracaniu wartości oraz eksponowanie miejsc i obiektów zabytkowych, historycznych, 
symbolicznych. 

Bezpośrednio dobrom materialnym poświęcone są również kierunki rozwoju wchodzące w zakres celu 
operacyjnego C 3.4 Korzystne warunki mieszkaniowe. Należą do nich kierunki dotyczące rozwoju 
budownictwa społecznego i komunalnego, rozwoju nowych form budownictwa mieszkaniowego 
adresowanego do rodzin o niższych dochodach oraz  młodych rodzin, przygotowania uzbrojonych i 
dostępnych komunikacyjnie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, rozbudowie efektywnej 
infrastruktury i wzmocnieniu systemu gospodarki odpadami oraz wykorzystywaniu odnawialnych źródeł 
energii oraz rozwiązań z zakresu materiało- i energochłonności w gospodarstwach domowych. 

Również kierunki rozwoju wchodzące w zakres celu operacyjnego C1.1 Nowoczesne i efektywne usługi 
społeczne i zdrowotne bardzo pozytywnie wpłyną na analizowane komponenty. Polegać mają 
m.in. na rozwoju bazy opieki długoterminowej: modernizacji i rozbudowie infrastruktury zakładów 
opiekuńczo – leczniczych i zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych oraz wykorzystywaniu obiektów 
poprzemysłowych, zdegradowanych, porolniczych, niewykorzystywanych obiektów publicznych 
na nowe cele społeczne. 

Ponadto wpływ wielu kierunków działań Strategii na przedmiotowe komponenty oceniono jako średni 
lub mały pozytywny.  

Podsumowując należy stwierdzić, że w przedmiotowej analizie nie zidentyfikowano znaczących 
negatywnych oddziaływań kierunków działań zawartych w Strategii na zabytki i dobra materialne. 
Uzasadnione jest wręcz twierdzenie, że realizacja ustaleń przedmiotowego dokumentu bardzo 
pozytywnie wpłynie na zabytki i dobra materialne. 

I.16. ODZIAŁYWANIE NA INTEGRALNOŚĆ I SPÓJNOŚĆ OBSZARÓW NATURA 2000 

W wyniku przedmiotowej analizy nie zidentyfikowano znaczącego negatywnego oddziaływania ustaleń 
dokumentu na obszary Natura 2000, w tym na integralność i spójność sieci obszarów Natura 2000.  

Ocenę oparto na założeniu, że pod pojęciem znaczącego negatywnego oddziaływania na obszar 
Natura 2000 (zgodnie z ww. ustawą) rozumie się oddziaływanie na cele ochrony obszaru Natura 2000, 
w tym w szczególności działania mogące:  

▪ pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których 
ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, lub  

▪ wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, lub  
▪ pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. 

W obszarze subregionu występują Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk (SOO) Natura 2000, które 
znajdują się przede wszystkim w centralnej i wschodniej części obszaru subregionu. 

Specjalne Obszary Ochrony Natura 2000: 

◙ Załęczański Łuk Warty PLH100007 
◙ Ostoja Złotopotocka PLH240020 
◙ Walaszczyki w Częstochowie PLH240028 
◙ Bagna w Nowej Wsi PLH240046 
◙ Lemańskie Jodły PLH240045 
◙ Ostoja Olsztyńsko-Mirowska PLH240015 
◙ Dolina Górnej Pilicy PLH260018 
◙ Przełom Warty koło Mstowa PLH240026 
◙ Torfowisko przy Dolinie Kocinki PLH240025 
◙ Bagno w Korzonku PLH240029 
◙ Suchy Młyn PLH240016 
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◙ Ostoja Kroczycka PLH240032 
◙ Szachownica PLH240004 
◙ Stawiska PLH240024 
◙ Poczesna koło Częstochowy PLH240030 
◙ Białka Lelowska PLH240031 
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Ryc. 22 Obszary Natura 2000. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. 

Analiza celów i kierunków zawartych w Strategii wskazuje, że sposób gospodarowania w nim ujęty jest 
zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju. Ponadto część projektowanego dokumentu poświęcono 
rozwiązaniom mającym pozytywnie wpłynąć na środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne. 
Bezpośrednio dedykowane tym zagadnieniom są cele strategiczne: C3.1 Wysoka efektywność 
energetyczna i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, C3.2 Nowoczesna infrastruktura techniczna 
oraz C3.3 Wysoka jakość środowiska i przestrzeni. 

W ocenianym dokumencie nie zidentyfikowano ustaleń mogących znacząco negatywnie oddziaływać na 
poszczególne komponenty środowiska. Nie zidentyfikowano w związku z tym ustaleń mogących 
znacząco negatywnie oddziaływać na obszary Natura 2000. Trzeba jednak mieć na uwadze, że dokładna 
lokalizacja, ani szczegółowe rozwiązania technologiczne dla działań na etapie tworzenia Strategii nie są 
znane. W związku z powyższym w przypadku realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko, o możliwości i warunkach ich realizacji, będą decydować wyniki postępowania 
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Sposoby minimalizacji szkodliwego wpływu 
na środowisko zostaną zaproponowane w raportach oddziaływania na środowisko i ujęte w decyzjach 
o środowiskowych uwarunkowaniach. Ponadto obowiązkowym wymogiem jest zgodność planowanego 
działania/inwestycji z planami zadań ochronnych na obszarach Natura 2000. Na obszarach, które nie 
posiadają planów ochrony planowanie powinno być poprzedzone rzetelnym rozpoznaniem 
uwarunkowań środowiskowych, prowadzącym do identyfikacji istotnych problemów i obszarów 
konfliktowych, a decyzja o lokalizacji wynikać z wielokryterialnej oceny wariantów przedsięwzięcia. 
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I.17. ODDZIAŁYWANIE NA FUNKCJONOWANIE OBIEKTÓW I OBSZARÓW 

CHRONIONYCH, KORYTARZY EKOLOGICZNYCH ORAZ TERENÓW O PODWYŻSZONYCH 

WALORACH PRZYRODNICZYCH 

Spośród tych form ochrony przyrody na obszarze Subregionu Północnego występują61: rezerwaty 
przyrody (17), użytki ekologiczne (16), Specjalne Obszary Ochrony Natura 2000 (16), stanowisko 
dokumentacyjne (1), obszary chronionego krajobrazu (4), zespół przyrodniczo-krajobrazowy (1), parki 
krajobrazowe (4) i pomniki przyrody (ponad 600).  

Ponadto przez obszar Subregionu Północnego przebiega pięć korytarzy ekologicznych. W głównej 
mierze są to korytarze Częstochowa – wschód i Częstochowa – zachód. Ponadto obszar subregionu 
obejmuje fragmenty korytarzy Opole – Katowice, Warta – Jeziorsko i Wieruszów. Oprócz tego 
w obszarze subregionu wyznaczono odrębne korytarze ichtiologiczne, herpetologiczne, ornitologiczne 
i teriologiczne (w tym chiropterologiczne) oraz korytarze spójności, łączące obszary podlegające 

ochronie prawnej62. 

Przystępując do oceny oddziaływania na ich funkcjonowanie trzeba mieć na uwadze, że ani dokładna 
lokalizacja, ani rozwiązania technologiczne ustaleń Strategii na etapie tworzenia dokumentu nie są 
znane. W przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o możliwości 
i warunkach ich realizacji będą decydować wyniki postępowań w sprawie oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko.  

Wśród zapisów Strategii zidentyfikowano kilka kierunków, których realizacja może potencjalnie 
negatywnie oddziaływać na niektóre komponenty środowiska. Należą do nich w szczególności kierunki: 
K.43. Podniesienie konkurencyjności rolnictwa, K.63. Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej 
gmin Subregionu, w tym budowa, modernizacja dróg, rozwój zintegrowanej i nowoczesnej infrastruktury 
komunikacyjnej oraz rozwiniętych form zrównoważonego transportu, w tym transportu publicznego, 
K.77. Rozwój budownictwa społecznego i komunalnego, K.78. Rozwój nowych form budownictwa 
mieszkaniowego adresowanego do rodzin o niższych dochodach oraz młodych rodzin 
i K.79. Przygotowanie uzbrojonych i dostępnych komunikacyjnie terenów pod budownictwo 
mieszkaniowe. Aby ograniczyć ich negatywne oddziaływanie należy ograniczyć ich realizację 
w obszarach cennych przyrodniczo. Kierunki K.43, K77, K78 i K79 powinny być lokalizowane poza 
obszarach objętymi ochroną przyrody oraz nie mogą naruszać ciągłości korytarzy ekologicznych 
(Częstochowa – wschód i Częstochowa – zachód, Opole – Katowice, Warta – Jeziorsko i Wieruszów 
oraz ssaków drapieżnych i ssaków kopytnych). Kierunek K63 nie może naruszać ciągłości ww. korytarzy 
oraz nie powinien być lokalizowany w obszarach objętych ochroną przyrody, z wyjątkiem parków 
krajobrazowych. Chodzi tutaj o zapewnienie możliwości modernizacji infrastruktury transportowej 
zlokalizowanej w obszarze tych parków, a istotnej z punktu widzenia warunków funkcjonowania 
mieszkańców. Należy przy tym dostosować rozwiązania projektowe do ukształtowania terenu 
i krajobrazu, unikać lokalizacji inwestycji zarówno na obszarach, jak i w sąsiedztwie obszarów 
o najlepszych glebach oraz prowadzić racjonalną gospodarkę odpadami w czasie realizacji 
oraz eksploatacji inwestycji. 

Wieloletnie, negatywne oddziaływanie działalności człowieka na środowisko spowodowało, że zostało 
ona w dużym stopniu przekształcone, czego rezultatem jest m. in. bardzo duża fragmentacja 
przestrzeni. Została ona podzielona na małe fragmenty, coraz bardziej od siebie odległe, pomiędzy 
którą występuje tereny zurbanizowane, przemysłowe lub rolnicze. Powoduje to ograniczenie populacji 
świata zwierzęcego, ubożenia puli genowej i zwiększenia ryzyka wymierania. W związku z tym tak duże 
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Na podstawie danych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska https://www.gov.pl/web/gdos/dostep-do-danych-

geoprzestrzennych. 
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 Parusel J.B., Skowrońska K., Wower A. (red.), CDPGŚ, 2015. 
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znaczenia ma podejmowanie działań zapewniających łączność pomiędzy istniejącymi jeszcze 
fragmentami siedlisk czyli zachowanie korytarzy ekologicznych. Istotne jest także to, że sieć korytarzy 
ekologicznych opracowana dla całego województwa śląskiego (obejmująca Subregion Północny) ujmuje 
specyfikę tego obszaru. Przygotowana została bowiem w ramach prac nad planem zagospodarowania 
przestrzennego województwa, przez specjalistów od wielu lat zajmujących się tym regionem i znającym 
specyfikę jego środowiska. 

Ponadto istotne jest także, aby mieć na uwadze potencjalne zagrożenia i potencjalne pola konfliktów 
ekologicznych, opisane w rozdziale IX. ZAGROŻENIA I POLA KONFLIKTÓW EKOLOGICZNYCH, 
WYNIKAJĄCYCH Z REALIZACJI STRATEGII. 

Podsumowując należy stwierdzić, że w przedmiotowej analizie nie zidentyfikowano znaczących 
negatywnych oddziaływań ustaleń zawartych w Strategii na funkcjonowanie obiektów i obszarów 
chronionych, korytarzy ekologicznych oraz terenów o podwyższonych walorach przyrodniczych. 
Realizacja zdecydowanej większości proponowanych rozwiązań pozytywnie wpłynie na środowisko, 
nie będzie negatywnie na nie oddziaływała, lub jej oddziaływanie będzie znikome. 

I.18. ODDZIAŁYWANIE SKUMULOWANE 

Oddziaływanie skumulowane jest to rodzaj oddziaływania, które występuje z połączenia kilku 
oddziaływań dotyczących tych samych zasobów i/lub przedmiotów oddziaływania. Środowisko stanowi 
system, którego komponenty pozostają w nierozerwalnej od siebie zależności i wzajemnie się 
warunkują, a zmiana jednego komponentu powoduje zmianę pozostałych. W związku z tym 
oddziaływanie na środowisko, należy rozpatrywać nie tylko w kontekście poszczególnych jego 
komponentów, ale także w kontekście środowiska jako całości, biorąc pod uwagę sumę 
oddziaływujących na nie jednocześnie czynników. W Prognozie potencjalne występowanie 

oddziaływania skumulowanego przeanalizowano dla tych kierunków działania, których oddziaływanie 
ocenione zostało jako negatywne w rozdziale poświęconym przewidywanemu znaczącemu 
oddziaływaniu na środowisko. Skoncentrowano się przy tym na możliwej kumulacji oddziaływań 
negatywnych. 

 ODDZIAŁYWANIE SKUMULOWANE KIERUNKÓW K23, K24 I K25 

Analiza potencjalnego oddziaływania skumulowanego wskazuje, że niebezpieczna jest kumulacja 
oddziaływania kierunków rozwoju K.23. Tworzenie i rozwój atrakcyjnych stref aktywizacji gospodarczej 
umożliwiających wzmocnienie lokalnych przedsiębiorców i pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych, 
K.24. Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych i K.25. Poprawa powiązań komunikacyjnych 
terenów i stref inwestycyjnych na różnorodność ekologiczną, rośliny, zwierzęta oraz powierzchnię ziemi. 
W celu minimalizacji tego oddziaływania zaleca się aby nowe strefy aktywizacji gospodarczej były 
lokalizowane realizowane na obszarach „brown fields”, czyli obszarach już zagospodarowanych/ 
zabudowanych. Ponadto w przypadku realizacji obu kierunków w tych samych lub sąsiadujących ze sobą 
obszarach należy tak zaplanować inwestycje aby były realizowane w tym samym lub następującym 
po sobie czasie. Pozwoli to uniknięcia np. wjeżdżania ciężkim sprzętem dwa razy w ten sam teren.  

 ODDZIAŁYWANIE SKUMULOWANE KIERUNKÓW K43 I K44 

Analiza potencjalnego oddziaływania skumulowanego wskazuje, że niebezpieczna jest kumulacja 
oddziaływania kierunków rozwoju K.43. Podniesienie konkurencyjności rolnictwa oraz K.44. Rozwój 
przetwórstwa rolno-spożywczego na różnorodność ekologiczną, rośliny, zwierzęta, wody 
oraz powierzchnię ziemi. Tego rodzaju kumulacja oddziaływania może nastąpić jeśli te dwa kierunki 
realizowane będą na tym samym obszarze, a ich realizacja nie będzie miała charakteru pro 
środowiskowego. W związku z tym rekomenduje się zminimalizowanie negatywnego oddziaływania na 
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środowisko kierunku związanego z podniesieniem konkurencyjności rolnictwa, przez dodanie do niego 
dopisku „poprzez zastosowanie prośrodowiskowych metod produkcji rolnej”. Rozwój rolnictwa nie może 
polegać tylko na powiększaniu areału i dążeniu do jeszcze większej ilości i wydajności. Powinien za to 
być związany z zastosowaniem metod produkcji przyjazdnych środowisku. Jeśli takie działania zostaną 
zastosowane negatywne skumulowane oddziaływanie przedmiotowych kierunków powinno być 
zminimalizowane.  

 ODDZIAŁYWANIE SKUMULOWANE KIERUNKÓW K59, K61 I K63 

Analiza potencjalnego oddziaływania skumulowanego wskazuje, że niebezpieczna jest kumulacja 
oddziaływania kierunków działań inwestycyjnych K.61. Poprawa dostępności do infrastruktury gazowej, 
K.59. Poprawa dostępności do infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i K.63. Poprawa wewnętrznej 
spójności komunikacyjnej gmin Subregionu, w tym budowa, modernizacja dróg, rozwój zintegrowanej i 
nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej oraz rozwiniętych form zrównoważonego transportu, w tym 
transportu publicznego, np. centra przesiadkowe na powierzchnię ziemi. Tego rodzaju kumulacja 
negatywnych oddziaływań nastąpi, jeśli ww. kierunki będą realizowane na tym samym obszarze, ale ich 
realizacja nie będzie ze sobą skorelowana. Nie może być tak, że realizacja jednego z tych kierunków, 
będzie degradowała powierzchnię ziemi już uporządkowaną po realizacji innego z ww. kierunków. 
Ponadto duże znaczenie ma unikanie lokalizacji tego rodzaju inwestycji zarówno na obszarach, jak i w 
sąsiedztwie obszarów o najlepszych glebach, o wysokiej przydatności rolniczej. Generalnie tego rodzaju 
inwestycje powinny być lokalizowane w specjalnie stworzonych korytarzach transportowo – 
przesyłowych. Ważne jest też prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami w czasie realizacji 
oraz eksploatacji inwestycji. 
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VIII. ZAGROŻENIA I POLA KONFLIKTÓW EKOLOGICZNYCH, 
WYNIKAJĄCYCH Z REALIZACJI STRATEGII 

W wyniku analizy ustaleń Strategii zidentyfikowano zagrożenie i pola potencjalnych konfliktów 
ekologicznych, które opisano poniżej. Konflikty ekologiczne wynikają z sytuacji potencjalnie 
konfliktowych. Każda taka sytuacja może, ale nie musi, doprowadzić do właściwego konfliktu. 
Jest to istotne z punktu widzenia zapobiegania konfliktom ekologicznym, ponieważ zdiagnozowanie 
sytuacji potencjalnie konfliktowej i podjęcie stosownych działań może zapobiec wystąpieniu konfliktu.  

 ROZWÓJ BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO  OBSZARY CENNE PRZYRODNICZO 

Analiza ustaleń Strategii wskazała, że możliwy jest potencjalny konflikt ekologiczny pomiędzy 
kierunkami działania K.77. Rozwój budownictwa społecznego i komunalnego, K.78. Rozwój nowych form 
budownictwa mieszkaniowego adresowanego do rodzin o niższych dochodach oraz młodych rodzin, 
a także K.79. Przygotowanie uzbrojonych i dostępnych komunikacyjnie terenów pod budownictwo 
mieszkaniowe, a ochroną obszarów o cennych walorach przyrodniczych, w tym obszarów chronionych 
i korytarzy ekologicznych. W szczególności dotyczy to inwestycji na nowych, do tej pory 
niezagospodarowanych terenach. W związku z tym tego rodzaju inwestycje powinny być lokalizowane 
w obszarach już zagospodarowanych, najlepiej w obszarach zdegradowanych poddanych rewitalizacji. 
Powinno się unikać realizacji nowych osiedli mieszkaniowych na obszarach do tej pory 
niezagospodarowanych, pokrytych roślinnością, o cennych walorach krajobrazowych (w tym 
w obszarach chronionych). Nowe osiedla mieszkaniowe powinny być realizowane w sąsiedztwie 
obecnej zabudowy. Ponadto przedmiotowych zamierzeń inwestycyjnych nie można lokalizować 
w obszarze przebiegu korytarzy ekologicznych, ponieważ ciągłość ekologiczna jest warunkiem 
utrzymania różnorodności biologicznej. W przypadku spełnienia wyżej wymienionych warunków 
nie dojdzie do wystąpienia sytuacji konfliktowej lub konflikt będzie miał niewielkie znaczenie i zasięg. 

 NOWA INFRASTRUKTURA DROGOWA  OBSZARY CENNE PRZYRODNICZO 

Analiza ustaleń Strategii wskazała, że możliwy jest potencjalny konflikt ekologiczny pomiędzy 
kierunkami działania K.63. Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej gmin Subregionu, w tym 
budowa, modernizacja dróg, rozwój zintegrowanej i nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej 
oraz rozwiniętych form zrównoważonego transportu, w tym transportu publicznego, np. centra 
przesiadkowe oraz K.64. Integracja różnych form transportu poprzez inwestycje infrastrukturalne, 
a ochroną obszarów o cennych walorach przyrodniczych, w tym obszarów chronionych i korytarzy 
ekologicznych. Dotyczy to zarówno etapu realizacji inwestycji, jak i etapu eksploatacji. Ale ważne są też 
długoterminowe korzyści, która inwestycja przyniesie środowisku. Wynikają przede wszystkim 
ze zmniejszenia negatywnego oddziaływania w porównaniu z oddziaływaniem infrastruktury 
transportowej funkcjonującej przed inwestycją. W związku z tym kluczowe znaczenie ma lokalizacja 
nowych inwestycji transportowych, które powinny być lokalizowane poza obszarami cennymi 
przyrodniczo. W szczególności poza obszarami korytarzy ekologicznych i ich najbliższym sąsiedztwem. 
Należy także odpowiednio zabezpieczyć teren budowy minimalizując negatywne oddziaływanie 
inwestycji na tym etapie. Konkretna lokalizacja przedsięwzięć na etapie Strategii nie jest znana, 
w związku z czym wskazanie możliwego konfliktu ma charakter potencjalny. Wpływ potencjalnych 
inwestycji na obszary cenne przyrodniczo, powinien być szczegółowo rozpatrywany na etapie oceny 
oddziaływania na środowisko konkretnych przedsięwzięć. 
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 PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI ROLNICTWA  OBSZARY CENNE PRZYRODNICZO 

Analiza ustaleń Strategii wskazała, że możliwy jest potencjalny konflikt ekologiczny pomiędzy 
kierunkami działania K.1. Podniesienie konkurencyjności rolnictwa i K.2. Rozwój przetwórstwa rolno-
spożywczego, a ochroną obszarów o cennych walorach przyrodniczych, w tym obszarów chronionych 
i korytarzy ekologicznych. Sytuacja tak może mieć miejsce gdy rozwój rolnictwa będzie miał charakter 
wysoce intensywny, polegający na zwiększonym zużyciu nawozów i środków ochrony roślin, a także 
związany będzie z dużym rozwojem infrastruktury rolniczej (budynki, drogi, instalacje). W związku z tym 
należy dokonać starań aby zapobiec wystąpieniu sytuacji konfliktowej, poprzez rozwój rolnictwa 
zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, bez nadmiernej ingerencji w środowisko przyrodnicze. 
Sprzyjało będzie temu dążenie do stosowania rozwiązań proekologicznych. Zasadnicze znaczenie ma 
tutaj przyjęcie założenia, że nie tylko czysty wynik w postaci danych o wydajności czy produktywności 
działalności rolniczej, jest wyznacznikiem rozwoju danego gospodarstwa rolnego. 
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IX. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, 
OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ 

NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO 

W rozdziale zawarto informacje dotyczące rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie 
lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań zapisów Strategii na środowisko. 

Analizie poddano te oddziaływania, które ocenione zostały jako negatywne 63  w rozdziale 
poświęconym przewidywanemu znaczącemu oddziaływaniu na środowisko. 

Przy prowadzonych pracach budowlanych: 

▪ przekształcenie powierzchni ziemi powinno być ograniczone do niezbędnego minimum, 
▪ warstwa gleby powinna być zdjęta i ponownie wykorzystana, 
▪ należy ograniczyć ingerencję w system wód podziemnych, 
▪ należy roboty prowadzić zgodnie z zasadami ochrony wód, 
▪ należy roboty prowadzić z wykorzystaniem technologii budowy, maszyn oraz substancji bezpiecznych dla 

środowiska (duże znaczenie ma też właściwa organizacja placu budowy), 
▪ należy łączyć podobne prace w celu eliminowania powtarzania tych samych czynności (np. wykopów), 
▪ należy stosować dodatkowe zabezpieczenia placu budowy, na drogach dojazdowych oraz w najbliższym 

otoczeniu (m.in. unikać uszkodzeń systemów korzeniowych oraz pni drzew), 
▪ należy egzekwować od wykonawców robót prowadzenia prac zgodnie z przyjętymi zasadami zarządzania 

środowiskowego (minimalizacja zagrożeń, staranność wykonania umożliwiająca zminimalizowanie ryzyk 
przyszłych awarii instalacji, respektowanie zaleceń ewentualnego nadzoru przyrodniczego itp.). 

Na etapie eksploatacji inwestycji: 

▪ należy prowadzić monitoring substancji wprowadzanych do środowiska. 
▪ należy prowadzić monitoring pracy instalacji (w celu wykrycia ewentualnych sytuacji awaryjnych na możliwie 

wczesnym etapie). 
▪ należy obserwować wpływ instalacji na otoczenie, w tym na ludzi. 
▪ należy zapewnić odpowiednią ochronę przed hałasem w czasie eksploatacji inwestycji – muszą zostać 

zachowane dopuszczalne poziomy 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. 

Na etapie likwidacji inwestycji: 

▪ należy prowadzić prace rozbiórkowe instalacji w sposób (technologia, termin przeprowadzenia) minimalizujący 
czynniki powodujące presję na wrażliwe komponenty środowiska. 

Ponadto należy unikać nieuzasadnionego odstępowania od wymogów sporządzenia prognozy 
oddziaływania na środowisko w przypadku dokumentów strategicznych i programowych ustalających 
ramy dla przedsięwzięć wskazanych w tabeli. 

Niezależnie od powyższych informacji, w prognozie zawarto rekomendacje dotyczące wprowadzenia 
korekt i uzupełnień w projekcie Strategii. Zamieszczono je w rozdziale poświęconym podsumowaniu, 
wnioskom i rekomendacjom.  

 

 
63

 DUŻE NEGATYWNE, ŚREDNIE NEGATYWNE i MAŁE NEGATYWNE oraz zarówno NEGATYWNE jak i POZYTYWNE. 
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Tab. 13 Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań. 

CEL OPERACYJNY KIERUNEK ROZWOJU 
PRZEDMIOT 

ODDZIAŁYWANIA  
ZAPOBIEGANIE64 / OGRANICZANIE65 / KOMPENSACJA66 

C 3.4 Korzystne warunki 
mieszkaniowe 

K.77. Rozwój budownictwa 
społecznego i komunalnego. 
 
K.78. Rozwój nowych form 
budownictwa mieszkaniowego 
adresowanego do rodzin o 
niższych dochodach oraz  
młodych rodzin. 
 
K.79. Przygotowanie uzbrojonych 
i dostępnych komunikacyjnie 
terenów pod budownictwo 
mieszkaniowe. 

Rośliny, zwierzęta oraz 
różnorodność biologiczna 

▪ Lokalizacja inwestycji poza obszarami korytarzy ekologicznych i ich bezpośrednim 
sąsiedztwem. 

▪ Uwzględnienie rozwiązań technologicznych korzystnych dla środowiska przyrodniczego 
na etapie przygotowania i realizacji działania. 

▪ Właściwa organizacja placu budowy nie powodująca degradacji środowiska. 
▪ Unikanie uszkodzeń systemów korzeniowych oraz pni drzew. 
▪ Wprowadzenie zielenie urządzonej w sąsiedztwie. 

Wody powierzchniowe 
i podziemne 

▪ Uwzględnienie rozwiązań technologicznych korzystnych dla środowiska przyrodniczego 
na etapie przygotowania i realizacji działania. 

▪ Uniemożliwienie przenikania zanieczyszczonych ścieków z terenów budowy do wód 
powierzchniowych i podziemnych. 

▪ W przypadku prac budowlanych wymagających odwodnienia wytwarzanie możliwie 
najmniejszego leja depresji przy jednoczesnym monitorowaniu położenia zwierciadła wód 
podziemnych. 

▪ Stosowanie się do ograniczeń i zakazów odpowiednich dla stref ochronnych ujęć wody 
oraz obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. 

Zasoby naturalne, 
powierzchnia ziemi, gleby 
i krajobraz 

▪ Lokalizacja przedsięwzięć poza terenami o wysokich walorach. krajobrazowych oraz poza 
terenami narażonymi na niebezpieczeństwo wystąpienia ruchów masowych. 

▪ Unikanie lokalizacji inwestycji zarówno na obszarach, jak i w sąsiedztwie obszarów 
o najlepszych glebach, o wysokiej przydatności rolniczej. 

▪ Dostosowanie rozwiązań projektowych do ukształtowania terenu i krajobrazu 

C 2.3 Silne marki 
gospodarcze 

K.43. Podniesienie 
konkurencyjności rolnictwa. 
 
K.44. Rozwój przetwórstwa rolno-
spożywczego. 
 

Rośliny, zwierzęta oraz 
różnorodność biologiczna 

▪ Uwzględnienie rozwiązań technologicznych korzystnych dla środowiska przyrodniczego 
na etapie przygotowania i realizacji działania. 

▪ Uniemożliwienie przenikania zanieczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i 
podziemnych. 

▪ Stosowanie się do ograniczeń i zakazów odpowiednich dla stref ochronnych ujęć wody 
oraz obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. 

 
64

 Zapobieganie - jest to działanie polegające na niedopuszczeniu do negatywnego oddziaływania na środowisko, które może wystąpić w trakcie realizacji Strategii. 
65

 Ograniczanie - Jest to działanie polegające na ograniczeniu negatywnego oddziaływania na środowisko, które może wystąpić w trakcie realizacji Strategii. 
66

 Kompensacja - Jest to działanie polegające na przywróceniu równowagi przyrodniczej i wyrównaniu szkód dokonanych w środowisku w trakcie realizacji Strategii. 
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CEL OPERACYJNY KIERUNEK ROZWOJU 
PRZEDMIOT 

ODDZIAŁYWANIA  
ZAPOBIEGANIE64 / OGRANICZANIE65 / KOMPENSACJA66 

K.42. Działania wspierające 
obsługę ruchu turystycznego – 
promocyjne, organizacyjne i  
infrastrukturalne. 

Wody powierzchniowe 
i podziemne 

▪ Uniemożliwienie przenikania zanieczyszczonych ścieków rolniczych do wód 
powierzchniowych i podziemnych. 

▪ Stosowanie się do ograniczeń i zakazów odpowiednich dla stref ochronnych ujęć wody 
oraz obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. 

Zasoby naturalne, 
powierzchnia ziemi, gleby 
i krajobraz 

▪ Lokalizacja przedsięwzięć poza terenami o wysokich walorach. krajobrazowych oraz poza 
terenami narażonymi na niebezpieczeństwo wystąpienia ruchów masowych. 

▪ Unikanie lokalizacji inwestycji budowlanych zarówno na obszarach, jak i w sąsiedztwie 
obszarów o najlepszych glebach, o wysokiej przydatności rolniczej. 

▪ Dostosowanie rozwiązań projektowych do ukształtowania terenu i krajobrazu 

C 3.2 Nowoczesna 
infrastruktura techniczna   

K.63. Poprawa wewnętrznej 
spójności komunikacyjnej gmin 
Subregionu, w tym budowa, 
modernizacja dróg, rozwój 
zintegrowanej i nowoczesnej 
infrastruktury komunikacyjnej 
oraz rozwiniętych form 
zrównoważonego transportu, w 
tym transportu publicznego, np. 
centra przesiadkowe 
 
K.64. Integracja różnych form 
transportu poprzez inwestycje 
infrastrukturalne. 
 
K.58. Rozwój sieci ścieżek 
rowerowych o znaczeniu 
komunikacyjnym i rekreacyjno-
turystycznym. 
 
K.59. Poprawa dostępności do 
infrastruktury wodno-
kanalizacyjnej. 
 

Zasoby naturalne, 
powierzchnia ziemi, gleby 
i krajobraz 

▪ Tworzenie zintegrowanych korytarzy transportowo – przesyłowych. 
▪ W miarę możliwości lokalizacja przedsięwzięć poza terenami o wysokich walorach 

krajobrazowych oraz terenami narażonymi na niebezpieczeństwo wystąpienia ruchów 
masowych. 

▪ Unikanie lokalizacji inwestycji zarówno na obszarach, jak i w sąsiedztwie obszarów 
o najlepszych glebach, o wysokiej przydatności rolniczej. 

▪ Dostosowanie rozwiązań projektowych do ukształtowania terenu i krajobrazu. 
▪ Prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami w czasie realizacji oraz eksploatacji 

inwestycji. 

Wody powierzchniowe 
i podziemne 

▪ Użytkowanie nowoczesnego i sprawnego technicznie sprzętu. 
▪ Ograniczenie do minimum strefy bezpośredniej ingerencji w cieki i zbiorniki wodne, 

oraz w obszary o dużej wrażliwości wód podziemnych na przenikanie zanieczyszczeń. 
▪ Uniemożliwienie przedostania się zanieczyszczeń do gruntu poprzez izolację otoczenia 

inwestycji i zastosowania urządzeń do oczyszczania wód (m.in. osadników, separatorów). 
▪ Stosowanie się do ograniczeń i zakazów odpowiednich dla stref ochronnych ujęć wody 

oraz obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. 
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CEL OPERACYJNY KIERUNEK ROZWOJU 
PRZEDMIOT 

ODDZIAŁYWANIA  
ZAPOBIEGANIE64 / OGRANICZANIE65 / KOMPENSACJA66 

C1.3 Wysoka aktywność 
mieszkańców 

K.16. Poszerzanie oferty 
spędzania czasu wolnego 
umożliwiającej osobisty i 
zawodowy rozwój mieszkańców, 
w tym rozwój odpowiedniej 
jakości infrastruktury. 

Zasoby naturalne, 
powierzchnia ziemi, gleby 
i krajobraz 

▪ Unikanie lokalizacji inwestycji zarówno na obszarach, jak i w sąsiedztwie obszarów o 
najlepszych glebach, o wysokiej przydatności rolniczej. 

▪ Wprowadzenie zielenie urządzonej w sąsiedztwie. 
▪ Dostosowanie rozwiązań projektowych do ukształtowania terenu i krajobrazu. 

C2.1 Wysoka atrakcyjność 
inwestycyjna 

K.23. Tworzenie i rozwój 
atrakcyjnych stref aktywizacji 
gospodarczej umożliwiających 
wzmocnienie  lokalnych 
przedsiębiorców i pozyskiwanie 
inwestorów zewnętrznych. 
 
K.24. Kompleksowe uzbrojenie 
terenów inwestycyjnych. 
 
K.25. Poprawa powiązań 
komunikacyjnych terenów i stref 
inwestycyjnych. 
 

Rośliny, zwierzęta oraz 
różnorodność biologiczna 

▪ Lokalizacja stref aktywizacji gospodarczej poza obszarami korytarzy ekologicznych i ich 
bezpośrednim sąsiedztwem. 

▪ Uwzględnienie rozwiązań technologicznych korzystnych dla środowiska przyrodniczego 
na etapie przygotowania i realizacji działania. 

▪ Właściwa organizacja placu budowy nie powodująca degradacji środowiska. 
▪ Unikanie uszkodzeń systemów korzeniowych oraz pni drzew. 
▪ Wprowadzenie zielenie urządzonej w sąsiedztwie. 

Wody powierzchniowe 
i podziemne 

▪ Uniemożliwienie przenikania zanieczyszczonych ścieków z terenów budowy do wód  
▪ Unikanie lokalizacji nowych terenów inwestycyjnych w obszarze Głównych Zbiorników Wód 

Podziemnych (w tych obszarach nie mogą być lokalizowane inwestycje, które mogą 
ingerować w środowisko wód podziemnych). 

▪ Stosowanie się do ograniczeń i zakazów odpowiednich dla stref ochronnych ujęć wody oraz 
obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. 

Zasoby naturalne, 
powierzchnia ziemi, gleby 
i krajobraz 

▪ Preferowanie obszarów już zagospodarowanych/zabudowanych oraz obszarów 
zdegradowanych jako obszarów przeznaczonych do działalności inwestycyjnej. 

▪ Lokalizacja przedsięwzięć poza terenami o wysokich walorach krajobrazowych oraz poza 
terenami narażonymi na niebezpieczeństwo wystąpienia ruchów masowych. 

▪ Unikanie lokalizacji inwestycji zarówno na obszarach, jak i w sąsiedztwie obszarów 
o najlepszych glebach, o wysokiej przydatności rolniczej. 

▪ Dostosowanie rozwiązań projektowych do ukształtowania terenu i krajobrazu. 

Źródło: opracowanie własne. 
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X. ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE 

Analiza zapisów Strategii rozwoju ponadlokalnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego 
na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 wskazuje, że nie ma konieczności wskazywania rozwiązań 

alternatywnych67 do rozwiązań zaproponowanych w tym dokumencie. Wynika to z tego, że zapisy 
dokumentu skłaniają do wykorzystania zasobów subregionu w sposób planowy, a realizacja 
proponowanych rozwiązań sprzyjać będzie ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi. 

Jednocześnie należy uznać, że jednoznacznie niekorzystne byłoby przyjęcie wariantu „0”, czyli brak 
wdrożenia w życie przedmiotowego dokumentu. Wynika to zarówno z analizy jego zapisów, ale również 
z analizy obecnego stanu środowiska i problemów środowiskowych. W Strategii zawarto szereg ustaleń, 
które potencjalnie mogą przyczynić się do ograniczenia problemów ochrony środowiska występujących 
w obszarze subregionu. Wpłynąć mogą na funkcjonowanie obszarów i obiektów chronionych, korytarzy 
ekologicznych, a także terenów o podwyższonych walorach przyrodniczych i krajobrazowych. 

Niezależnie od powyższego w rozdziale poświęconym podsumowaniu, wnioskom i rekomendacjom, 
zawarto rekomendacje dotyczące wzmocnienia zapisów Strategii w kierunku jego jeszcze bardziej 
pozytywnego oddziaływania zapisów przedmiotowego dokumentu.  

 

 
67

 Pod pojęciem rozwiązania alternatywne rozumie się rozwiązania inne, przeciwstawiające się tym ujętym w przedmiotowym 

dokumencie, dające możność wyboru między dwiema możliwościami. 
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XI. POTENCJALNE ZMIANY STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU 

BRAKU REALIZACJI STRATEGII 

Analiza oddziaływania poszczególnych celów i kierunków działań na każdą z grup komponentów 
środowiska, zawarta w rozdziale poświęconym przewidywanemu oddziaływaniu na środowiska 
wskazuje, że brak realizacji projektowanego dokumentu skutkował będzie dalszym pogarszaniem 
stanu środowiska na obszarze subregionu. Wynika to z tego, że nie zostaną realizowane działania 
związane z zastosowaniem rozwiązań sprzyjających środowisku, oraz hamujące nadmierną ingerencję 
człowieka w środowisko. Nawet jeżeli miejscowo wystąpią korzyści wynikające z odstąpienia 
od wdrożenia dokumentu (wynikające z silnego miejscowego negatywnego oddziaływania na jakiś 
komponent środowiska) to nie przewyższą one strat, jakie z punktu widzenia środowiska, mogą 
wystąpić w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu. 

Przedmiotowa konsekwencja dotyczy w głównej mierze braku realizacji bardzo istotnych z punktu 
widzenia środowiska celów operacyjnych, tj. 

▪ C3.1 Wysoka efektywność energetyczna i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, 
▪ C3.2 Nowoczesna infrastruktura techniczna, 
▪ C3.3 Wysoka jakość środowiska i przestrzeni, 

Cele te mają charakter wybitnie prośrodowiskowy, a ich realizacja ma kluczowe znaczenie 
dla zrównoważonego rozwoju subregionu.  

Ponadto istotne znaczenie dla środowiska ma uwzględnienie w Strategii celów operacyjnych: 

▪ C1.2 Efektywna edukacja i nauka, 
▪ C1.3 Wysoka aktywność mieszkańców, 
▪ C2.2 Nowoczesny i konkurencyjny sektor przedsiębiorstw, 
▪ C 3.4 Korzystne warunki mieszkaniowe, 
▪ C4.1 Sprawna administracja publiczna. 

Bardzo prawdopodobne, że przedmiotowe zamierzenia będą miały pozytywny wpływ 
na przeciwdziałanie degradacji i ochronę obszarów znajdujących się obecnie w dobrym stanie, 
w tym obszarów o cennych walorach przyrodniczych.  

Z punktu widzenia środowiska bardzo istotne i warte podkreślenia jest też że jednym z priorytetów 
strategicznych Subregionu Północnego określonych w Strategii jest Środowisko, przestrzeń i mobilność. 
Priorytety wskazują kluczowe zagadnienia, na których należy się skupić w rozwoju lokalnym. W ich skład 
wchodzi m.in. efektywność energetyczna, OZE, odpady, adaptacja do zmian klimatu, bioróżnorodność, 
świadomość ekologiczna, ochrona, zachowywanie, wykorzystywanie i wzbogacanie dziedzictwa 
przyrodniczego i kulturowego,  rewitalizacja, obszary zdegradowane i zagrożenia środowiskowe. 
Są to kluczowe zagadnienia związane ze środowiskiem przyrodniczym i jego ochroną przed degradacją. 
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XII. MONITORING SKUTKÓW REALIZACJI STRATEGII 

Odpowiednio przeprowadzony monitoring, w postaci analizy wskaźników ilościowych i jakościowych, 
dostarczy informacji, w oparciu o które będzie można ocenić czy stan środowiska uległ poprawie 
czy pogorszeniu. Przyczyni się to do sprawniejszego zarządzanie rozwojem subregionu. 

Zaproponowany sposób monitoringu opiera się o analizę wskaźnikową. Wskaźniki zostały przygotowane 
w oparciu o dane ogólnodostępne, możliwie jak najbardziej zobiektywizowane. Wskazana lista stanowi 
trzon badań monitoringowych i może być rozszerzana. Będzie też uzupełniała się ze wskaźnikami 
zaproponowanymi w samym dokumencie Strategii. 

Tab. 14 Wskaźniki monitoringowe. 

NAZWA OPIS WSKAŹNIKA ŹRÓDŁO DANYCH POŻĄDANE ZMIANY 

OCHRONA POWIETRZA Udział zanieczyszczeń zatrzymanych lub zneutralizowanych w 
urządzeniach oczyszczających w ogóle produkowanych 
zanieczyszczeń pyłowych i gazowych z zakładów szczególnie 
uciążliwych [%] 

BDL GUS 

 

OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Udział ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków w ogólnej 
liczbie ludności [%] 

BDL GUS 
 

ODPADY 
ODZYSKANE 

Udział odpadów zebranych selektywnie w ogóle odpadów 
zebranych z gospodarstw domowych [%] 

BDL GUS 
 

LESISTOŚĆ  Udział powierzchni gruntów leśnych w powierzchni geodezyjnej 
subregionu ogółem [%] 

BDL GUS 
 

POKRYCIE 

PLANISTYCZNE 
Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi 
planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni 
geodezyjnej subregionu ogółem [%] 

BDL GUS 
 

DEMOGRAFIA Przyrost naturalny [‰] BDL GUS  

OBJAŚNIENIA: 
 wzrost wartości wskaźnika 

Źródło: opracowanie własne. 

Odpowiedzialność za monitoring skutków realizacji projektowanego dokumentu spoczywa na właściwej 
merytorycznie komórce organizacyjnej Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego 
Województwa Śląskiego. 
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XIII. TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO 

Ze względu na zasięg przestrzenny obszaru objętego Strategią i odległość granic subregionu od granic 
państw ościennych, nie stwierdza się możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko 
projektowanego dokumentu. W związku z tym nie przeprowadza się postępowania dotyczącego 
transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

Dokument stanowi strategię rozwoju, o której mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2021 poz. 1057). Charakteryzuje się ogólnością zapisów i nie zawiera 
informacji, w oparciu o które możliwe byłoby określenie lokalizacji, charakteru i skali oddziaływań. 
Powoduje to, że brak jest przesłanek pozwalających (w ramach prognozy oddziaływania na środowisko) 
zidentyfikować i oszacować ryzyko wystąpienia znaczących transgranicznych oddziaływań 
na środowisko. 

 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGONA NA LATA 2021-2027, Z PERSPEKTYWĄ DO 2030 

STRONA 122 Z 133 

 

XIV. PODSUMOWANIE, WNIOSKI I REKOMENDACJE 

Analiza zawartości Strategii rozwoju ponadlokalnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego 
na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 wskazuje, że dużo miejsca w zapisach dokumentu 
poświęcono rozwiązaniom mającym pozytywnie wpłynąć na środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne. 
Zaproponowane cele i kierunki są spójne z krajowymi, międzynarodowymi, regionalnymi i lokalnymi 
dokumentami strategicznymi, odnoszącymi się bezpośrednio do ochrony środowiska, ochrony przyrody 
i zdrowia ludzi. Realizacja szeregu kierunków działań potencjalnie ma dużą szansę przyczynić się 
do ograniczenia problemów ochrony środowiska występujących na tym obszarze. Ważne przy tym jest, 
że proponowane w dokumencie rozwiązania nawzajem się wspomagają. W dokumencie nie 
zidentyfikowano też jakiegokolwiek działania, które w sposób znacząco negatywny może oddziaływać 
na obszary Natura 2000.  

Niezależnie od powyższego w prognozie zawarto rekomendacje dotyczące wprowadzenia korekt 
i uzupełnień w dokumencie. Ich realizacja powinna jeszcze wzmocnić i uporządkować ustalenia 
dokumentu, nadając mu jeszcze bardziej prośrodowiskowego charakteru. 

Tab. 15 Rekomendacje w zakresie korekty/uzupełnienia ustaleń Strategii. 

REKOMENDACJA UZASADNIENIE 

Wyłączenie obszarów chronionych, korytarzy 
ekologicznych i ich sąsiedztwa oraz 
gleb o wysokiej klasie bonitacyjnej z działań 
inwestycyjnych wchodzących w zakres  
kierunków: K.23. Tworzenie i rozwój atrakcyjnych 
stref aktywizacji gospodarczej umożliwiających 
wzmocnienie  lokalnych przedsiębiorców i 
pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych, 
 K.77. Rozwój budownictwa społecznego i 
komunalnego, K.78. Rozwój nowych form 
budownictwa mieszkaniowego adresowanego do 
rodzin o niższych dochodach oraz  młodych rodzin 
i K.79. Przygotowanie uzbrojonych i dostępnych 
komunikacyjnie terenów pod budownictwo 
mieszkaniowe. 

Cele strategiczne C2.1 Wysoka atrakcyjność inwestycyjna i C 3.4 
Korzystne warunki mieszkaniowe powinny być realizowane z 
zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju. Rozwój budownictwa 
nie może odbywać się kosztem środowiska, prowadząc do jego 
degradacji. Gospodarowanie zgodnie z zasadami zrównoważonego 
rozwoju polega na równoprawnym traktowaniu zarówno gospodarki jak i 
środowiska. Kładzie nacisk na takie prowadzenie działań, aby zachowane 
zostały walory środowiska dla przyszłych pokoleń. 
 
Działania inwestycyjne prowadzone w ciągu korytarza ekologicznego 
doprowadzą do utraty jego ciągłości, która jest warunkiem utrzymania 
różnorodności ekologicznej. Korytarz ekologiczny nie posiadający 
ciągłości traci swoją podstawowa funkcję - można uznać, że przestaje 
stanowić „korytarz”. 
 
Należy się liczyć z potencjalnym konfliktem pomiędzy celami ochrony 
gruntów, a potrzebami inwestycyjnymi. Istotnym czynnikiem 
ograniczającym jest może być wysoki koszt wyłączenia gruntów dobrych i 
przeznaczenia ich na inne cele, co może powodować mniejszą 
atrakcyjność inwestycyjną obszarów z dominacją gruntów o wysokiej 
bonitacji 

Zmiana i rozszerzenie nazwy kierunku rozwoju  
K.71. Podnoszenie odporności przestrzeni na 
zmiany klimatu i ekstremalne zjawiska pogodowe 
na K.71. Podnoszenie odporności przestrzeni 
na zmiany klimatu i ekstremalne zjawiska 
pogodowe , w tym poprzez rozwój 
infrastruktury zielonej i błękitnej. 
 
Realizacja przedmiotowej rekomendacji wiąże się 
z usunięciem kierunku działania K.70. Rozwój 
terenów zielonych, w tym terenów zieleni 
urządzonej (ze względu na zdublowanie zakresu 
kierunków). 

Celem rekomendacji jest uściślenie i skonkretyzowanie zakresu działania. 
W wyniku realizacji infrastruktury zielonej i błękitnej tworzy się warunki 
bardziej przyjazne dla człowieka, pozytywnie wpływające na jego 
samopoczucie i zdrowie. Tego rodzaju działania wiążą się z 
zatrzymaniem i zagospodarowaniem wód opadowych, co przyczyni się 
przeciwdziałaniu zagrożeniem suszy i powodzi w rejonach silnie 
zurbanizowanych. Będą także miały pozytywny wpływ na ochronę 
ludności od kurzu, sadzy, dymów i innych szkodliwych wyziewów. 
Ponadto będą wpływały na stłumienie hałasu z tras komunikacyjnych, na 
oczyszczenie powietrza i mikroklimat otoczenia. Roślinność zwiększą 
wilgotność powietrza i obniżą jego temperaturę oraz skutecznie 
oczyszczą powietrze. W szczególności w miastach ochrony i 
wzmocnienia wymagają struktury zieleni poprzez redukcję powierzchni 
utwardzonych na rzecz przepuszczalnych i zazielenionych. Zieleń i woda 
muszą być równoprawnym z zabudową elementem tkanki miejskiej. 
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REKOMENDACJA UZASADNIENIE 

Dodanie do kierunku rozwoju K.43.Podniesienie 
konkurencyjności rolnictwa dopisku „poprzez 
zastosowanie prośrodowiskowych metod 
produkcji rolnej” 

Rozwój rolnictwa nie może polegać przede wszystkim na powiększaniu 
areału upraw (zwłaszcza monokulturowych) i dążeniu do jeszcze większej 
ilości i wydajności uzyskiwanej za pomocą nawozów sztucznych czy 
oprysków. Powinien za to być związany z zastosowaniem metod 
produkcji przyjazdnych środowisku. Opierać się na wprowadzania 
płodozmianu, a tam gdzie to możliwe także pasów zadrzewień 
śródpolnych, które będą chroniły gleby przed erozją wietrzną i utratą 
wody. Stosowane powinny być metody uprawy, których celem jest 
produkcja żywności przy zastosowaniu naturalnych substancji i procesów. 
To z kolei przyczyni się do osiągnięcia szeroko rozumianych korzyści 
rolnośrodowiskowych. Tego rodzaju rolnictwo jest też odpowiedzią na 
zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość 
konsumentów.  

Dodanie do ustaleń dokumentu kierunku rozwoju 
Promowanie walorów obszarów chronionych w 
ramach celu operacyjnego C1.2 Efektywna 
edukacja i nauka  

Skuteczna ochrona przyrody wymaga społecznej akceptacji istnienia 
obszarów podlegających ochronie. W związku z tym, tak ważne jest 
wzmocnienie edukacji, zarówno formalnej jak i nieformalnej. Tylko to 
pozwoli zwiększyć świadomość społeczeństwa (a co za tym idzie również 
decydentów) w zakresie wagi poszczególnych komponentów środowiska i 
konieczności ochrony przyrody w subregionie. 

Dodanie do ustaleń dokumentu kierunku rozwoju 
Zwiększenie stopnia pokrycia obszaru 
subregionu miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego w ramach 
celu operacyjnego C3.3 Wysoka jakość 
środowiska i przestrzeni 

Z punktu widzenia środowiska i ludzi bardzo duże znaczenie ma 
uporządkowane gospodarowanie w przestrzeni, zgodne z zasadami 
zrównoważonego rozwoju. W związku z tym kluczowe jest objęcie 
możliwe jak największego obszaru subregionu miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego. W szczególności tymi dokumentami 
powinne objęte zostać obszary, w których planowane jest lokalizowanie 
inwestycji mieszkaniowych, usługowych i przemysłowych. 

Źródło: opracowanie własne. 

Bardzo duże znaczenia ma odpowiedni wybór lokalizacji inwestycji, w celu wyeliminowania oddziaływań 
na wrażliwe komponenty środowiska i efektu kumulacji oddziaływań (ze szczególnym uwzględnieniem 
stref i obszarów ujęć wód pitnych). Inwestycje nie mogą być lokalizowane na obszarze zagrożenia 
powodziowego i ruchów masowych (np. osuwisk). W miarę możliwości nie powinny być także 
lokalizowane w obszarach o wysokich walorach krajobrazowych i poza kompleksami gleb o wysokiej 
przydatności rolniczej. Należy też unikać (w miarę możliwości) deformowania naturalnego 
ukształtowania terenu. 

Duże inwestycje, przede wszystkim przemysłowe, mieszkaniowe i usługowe, należy lokalizować jedynie 
w obszarach już objętych jakimś zagospodarowaniem (tzw. brown fields). Często obszary te mają już 
zapewniony dostęp do infrastruktury komunalnej (transportowej, kanalizacyjnej itp.). Należy natomiast 
unikać lokalizacji tego rodzaju inwestycji w obszarach do tej pory nie objętych zagospodarowaniem 
(tzw. green fields).  

Dokument nie ustala ram realizacji konkretnych przedsięwzięć. Natomiast w przyszłości wdrożenie 
niektórych z jego ustaleń może wiązać się z niekorzystnym lub częściowo niekorzystnym 
oddziaływaniem na środowisko. W takich przypadkach konieczne będzie przygotowanie raportów 

oddziaływania na środowisko 68 . Zaproponowane w tych raportach i ujęte w decyzjach 
o środowiskowych uwarunkowaniach zostaną sposoby minimalizacji szkodliwego wpływu konkretnych 
przedsięwzięć na środowisko. 

 
68

 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 

Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 
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Z punktu widzenia ochrony środowiska, w tym zdrowia ludzi, rekomendowane jest aby w pierwszej 
kolejności zrealizowane zostały działania wchodzące w zakres celów operacyjnych: C3.1 Wysoka 
efektywność energetyczna i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, C3.2 Nowoczesna infrastruktura 
techniczna i C3.3 Wysoka jakość środowiska i przestrzeni. Wchodzą one w zakres celu strategicznego 
C.3 bezpieczna i atrakcyjna przestrzeń subregionu z zachowanymi walorami przyrodniczymi 
i kulturowymi. Cele te łączą działania prośrodowiskowe z poprawą jakości życia mieszkańców. Jest to o 
tyle istotne, że zanieczyszczenie powietrza oraz degradacja środowiska wodnego są podstawowymi 
problemami ochrony środowiska na obszarze subregionu, które bardzo negatywnie oddziaływują 
na środowisko przyrodnicze i ludzi. 
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XV. STRESZCZENIE SPORZĄDZONE W JĘZYKU 

NIESPECJALISTYCZNYM 

I. Wprowadzenie 

Podstawę prawną procesu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko stanowi Ustawa 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.). Zgodnie z nią przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
wymagane jest dla dokumentów takich jak Strategia rozwoju ponadlokalnego Subregionu Północnego 
Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030. W związku dla przedmiotowego 
dokumentu wykonana została niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko.  

II. Ustalenia Strategii oraz powiązania z innymi dokumentami 

Ustalenia Strategii składają się z priorytetów, celów strategicznych, celów operacyjnych i kierunków 
rozwoju. W Strategii określone zostały obszary strategicznej interwencji oraz ramowy układ 
funkcjonalno-przestrzenny.  

W Prognozie na podstawie analizy obowiązujących dokumentów strategicznych i programowych różnej 
rangi dokonany został wybór dokumentów ustanawiających cele środowiskowe istotne z punktu 
widzenia Strategii. W oparciu o wyodrębnione cele środowiskowe zdefiniowano pięć syntetycznych 
celów ochrony środowiska: 

 CEL SYNTETYCZNY 1: Zachowanie różnorodności biologicznej i georóżnorodności w dobrym 
stanie. 

 CEL SYNTETYCZNY 2: Gospodarowanie zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. 
 CEL SYNTETYCZNY 3: Przeciwdziałanie zmianom klimatu i klęskom żywiołowym, poprawa jakości 

powietrza, ochrona przed hałasem oraz ochrona zasobów wodnych przed degradacją. 
 CEL SYNTETYCZNY 4: Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego oraz przeciwdziałanie ubóstwu 

i wykluczeniu społecznemu. 
 CEL SYNTETYCZNY 5: Rozwój technologii przyjaznych środowisku. 

W kolejnym kroku przygotowano macierz oceny spójności celów i kierunków Strategii z celami 
syntetycznymi ochrony środowiska. Dokonano w niej oceny, jak realizacja ustaleń dokumentu wpłynie 
na cele ochrony środowiska ujęte w dokumentach strategicznych i programowych różnej rangi. 

III. Zakres, stopień szczegółowości, metody i materiały zastosowane przy sporządzaniu prognozy 

Zakres i stopień szczegółowości prognozy są zgodne z wymogami art. 51 i 52 ustawy ooś. 
Ponadto zgodnie z art. 53 ustawy zakres i stopień szczegółowości prognozy zostały uzgodnione 
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska i Śląskim Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym. 
Prognoza uwzględnia ww. wskazania w najpełniejszym możliwym zakresie. 

Sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko składało się z wielu etapów następujących 
po sobie i obejmowało zastosowanie kilku wzajemnie uzupełniających się metod takich jak: metoda 
macierzy, metoda analiz przestrzennych, metoda prezentacji kartograficznej i metoda opisowa. 

W prognozie przeanalizowany został możliwy wpływ celów operacyjnych i kierunków rozwoju ujętych 
w Strategii na poszczególne komponenty środowiska. Przedstawiona została identyfikacja potencjalnych 
skutków realizacji zapisów dokumentu na środowisko, jak również informacja czy realizacja 
proponowanych rozwiązań sprzyjać będzie ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi. 
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Oddziaływanie na środowisko podzielone zostało na pozytywne i negatywne, bezpośrednie, pośrednie, 
wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe, 
oraz odwracalne i nieodwracalne. 

Do opracowania prognozy wykorzystano takie materiały jak: akty prawne, dokumenty strategiczne 
i programowe, raporty, opracowania, publikacje i ekspertyzy branżowe, dane przestrzenne GIS, dane 
pomiarowe i statystyczne dotyczące środowiska oraz portale tematyczne i geoportale mapowe. 

IV. Diagnoza istniejącego stanu środowiska 

Diagnoza istniejącego stanu środowiska składa się z charakterystyki położenia obszaru, stanu 
środowiska przyrodniczego nieożywionego i ożywionego, charakterystyki korytarzy ekologicznych i form 
ochrony przyrody, użytkowania i pokrycia terenu oraz zabytków i innych dóbr materialnych. 

Charakterystyka komponentów środowiska złożona jest z charakterystyki różnorodności biologicznej, 
ludzi, świata zwierzęcego i roślinnego, wody, powietrza, powierzchni ziemi, krajobrazu, klimatu, 
zasobów naturalnych, zabytków i dóbr materialnych.  

V. Cele i problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia Strategii 

Cele ochrony środowiska to cele ustanowione na szczeblu międzynarodowym, krajowym, regionalnym 
i lokalnym istotne z punktu widzenia dokumentu. W celu ich ustalenia przeanalizowano treść 
wybranych dokumentów strategicznych i programowych, istotnych z punktu widzenia Strategii, 
oraz informacje dotyczące celów ochrony środowiska w nich zapisanych. Następnie cele tych 
dokumentów przyporządkowano do grup tematycznych, dla których w sposób syntetyczny opisano 
istotne cele środowiskowe w nich zawarte. W ten sposób wyodrębniono syntetyczne cele ochrony 
środowiska: Zachowanie dobrego stanu różnorodności biologicznej i georóżnorodności, 
Gospodarowanie zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, Przeciwdziałanie zmianom klimatu 
i klęskom żywiołowym, poprawa jakości powietrza, ochrona przed hałasem oraz ochrona zasobów 
wodnych przed degradacją, Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego oraz przeciwdziałanie ubóstwu 
i wykluczeniu społecznemu oraz Rozwój technologii przyjaznych środowisku. 

Problemy ochrony środowiska to problemy istotne z punktu widzenia realizacji dokumentu, 
w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody. Zidentyfikowano je w oparciu o zapisy dokumentów strategicznych 
i programowych dotyczących środowiska w subregionie, zapisy części diagnostycznej prognozy 
oraz Diagnozę obszaru Subregionu Północnego Województwa Śląskiego z uwzględnieniem potrzeb 

rozwojowych i potencjału obszaru, w tym powiązań gospodarczych, społecznych i środowiskowych69. 
Do zidentyfikowanych problemów należy zanieczyszczenie powietrza oraz degradacja środowiska 
wodnego. 

VI. Stopień, w jakim dokument ustala ramy dla realizacji przedsięwzięć i inwestycji 

W dokumencie dla realizacji celów strategicznych i operacyjnych wypracowano zbiór kierunków 
rozwoju. W zamierzeniach mają one przynieść wielowymiarowe efekty. Wdrażanie strategii polegać 
będzie na tworzeniu konkretnych projektów nawiązujących do danego kierunku rozwoju. W samym 
dokumencie Strategii lista projektów nie została zawarta. W przyszłości w skład listy projektów 
wchodzić będą przygotowana we współpracy lokalnej projekty wdrożeniowe oraz przez projekty własne 
jednostek samorządu lokalnego – powiatów i gmin oraz jednostek podległych. 

 
69

 Diagnoza obszaru Subregionu Północnego Województwa Śląskiego z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych i potencjału 

obszaru, w tym powiązań gospodarczych, społecznych i środowiskowych, Część analityczno-diagnostyczna, Akademia WSB w 
Dąbrowie Górniczej na zlecenie Gminy Miasto Częstochowa, Częstochowa/Dąbrowa Górnicza, 2022. 
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VII. Przewidywane znaczące oddziaływanie na środowisko 

Analiza znaczącego oddziaływania na środowisko, zawarta w prognozie, oparta została o podejście, 
w którym najważniejszą jest ocena celów i kierunków analizowanego dokumentu, skutków ich 
realizacji i ocena, czy kwestie środowiskowe zostały w nim należycie ujęte. Tego rodzaju podejście 
stosowane jest w ocenie dokumentów, które jedynie wyznaczają ramy i kierunki rozwoju różnych 
procesów, nie definiują zaś konkretnych przedsięwzięć lokalizacyjnie, czasowo, technologicznie. 

Na podstawie analizy celów strategicznych i operacyjnych oraz kierunków rozwoju ujętych 
w dokumencie, uznano, że – biorąc pod uwagę stopień szczegółowości zapisów dokumentu i przyjęty 
model oceny – ocena oddziaływanie zapisów dokumentu na środowisko możliwa jest do wykonania 
na poziomie kierunków rozwoju. W wyniku tego przygotowana została ocena potencjalnych skutków 
realizacji zapisów Strategii na środowisko, jak również informacja, czy realizacja proponowanych 
rozwiązań sprzyjać będzie ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi. Szczególną uwagę 
zwrócono na oddziaływanie zapisów Strategii na obszary chronione, korytarze ekologiczne 
oraz na obszary strategicznej interwencji (OSI). 

W toku oceny nie zidentyfikowano znaczących negatywnych oddziaływań zapisów Strategii 
poszczególny komponenty środowiska oraz na integralność i spójność sieci obszarów Natura 2000. 

XIII. Zagrożenia i pola konfliktów ekologicznych, wynikających z realizacji Strategii 

W toku analizy ustaleń Strategii zidentyfikowano zagrożenie i pola potencjalnych konfliktów 
ekologicznych, wymienione poniżej. Konflikty ekologiczne wynikają z sytuacji potencjalnie 
konfliktowych, a każda taka sytuacja jest procesem, który może, ale nie musi, doprowadzić 
do właściwego konfliktu.  

  Rozwój budownictwa mieszkaniowego  Obszary cenne przyrodniczo 
  Nowa infrastruktura drogowa  Obszary cenne przyrodniczo 
 Podniesienie konkurencyjności rolnictwa  Obszary cenne przyrodniczo 

IX. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych 
oddziaływań na środowisko 

Realizacja ustaleń Strategii będzie generalnie miała pozytywne oddziaływanie na środowisko. 
Jednak w związku z tym, że w wyniku wdrożenia ustaleń dokumentu, realizowane mogą być 
przedsięwzięcia mogące negatywnie oddziaływać na środowisko, zaproponowano rozwiązania mające 

na celu zapobieganie70, ograniczanie71 lub kompensację przyrodniczą72 negatywnych oddziaływań. 
Zaproponowane rozwiązania dedykowane są poszczególnym kierunkom rozwoju zdefiniowanym 
w Strategii – tym których oddziaływanie oceniono jako potencjalnie negatywne. 

X. Rozwiązania alternatywne 

Zapisy dokumentu skłaniają do wykorzystania zasobów w sposób planowy, z poszanowaniem praw 
rządzących środowiskiem, a realizacja proponowanych rozwiązań sprzyjać będzie ochronie środowiska 
i zrównoważonemu rozwojowi. W związku z tym nie ma konieczności wskazywania rozwiązań 
alternatywnych do rozwiązań zaproponowanych w przedmiotowym dokumencie. 

Jednocześnie należy uznać, że jednoznacznie niekorzystne byłoby przyjęcie wariantu „0”, czyli brak 
wdrożenia w życie przedmiotowego dokumentu. Wynika to zarówno z analizy jego zapisów, ale również 
z analizy stanu środowiska i problemów środowiskowych, z jakimi subregion się boryka. 

 
70

 Jest to działanie polegające na niedopuszczeniu do negatywnego oddziaływania na środowisko. 
71

 Jest to działanie polegające na ograniczeniu negatywnego oddziaływania na środowisko. 
72

 Jest to działanie polegające na przywróceniu równowagi przyrodniczej i wyrównaniu szkód dokonanych w środowisku. 
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XI. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji Strategii  

Analiza oddziaływania poszczególnych celów i kierunków rozwoju na każdą z grup komponentów 
środowiska wskazuje, że brak realizacji projektowanego dokumentu skutkował będzie pogarszaniem 
stanu środowiska na obszarze subregionu. Nie zostaną realizowane działania związane ze stosowaniem 
rozwiązań sprzyjających środowisku, oraz hamujące nadmierną ingerencję człowieka w środowisko. 
Nawet jeżeli miejscowo wystąpią korzyści wynikające z odstąpienia od wdrożenia Strategii (wynikające 
z silnego miejscowego negatywnego oddziaływania na jakiś komponent środowiska) to nie przewyższą 
one strat, jakie z punktu widzenia środowiska, mogą wystąpić w przypadku braku realizacji dokumentu. 

Przedmiotowa konsekwencja dotyczy w głównej mierze braku realizacji bardzo istotnych z punktu 
widzenia środowiska celów operacyjnych, tj. 

▪ C3.1 Wysoka efektywność energetyczna i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, 
▪ C3.2 Nowoczesna infrastruktura techniczna, 
▪ C3.3 Wysoka jakość środowiska i przestrzeni, 

Cele te mają charakter wybitnie prośrodowiskowy, a ich realizacja ma kluczowe znaczenie 
dla zrównoważonego rozwoju subregionu.  

XII. Monitoring skutków realizacji Strategii 

Zaproponowany sposób monitoringu opiera się o analizę wskaźnikową. Zaproponowane wskaźniki 
zostały przygotowane w oparciu o dane ogólnodostępne, możliwie jak najbardziej zobiektywizowane. 
Wskazana lista wskaźników stanowi trzon badań monitoringowych i może być rozszerzana. Będzie też 
uzupełniała się ze wskaźnikami zaproponowanymi w samym dokumencie Strategii. 

Zaproponowane wskaźniki to: Udział powierzchni gruntów leśnych w powierzchni geodezyjnej 
subregionu ogółem [%], Udział zanieczyszczeń zatrzymanych lub zneutralizowanych w urządzeniach 
oczyszczających w ogóle produkowanych zanieczyszczeń pyłowych i gazowych z zakładów szczególnie 
uciążliwych [%], Udział ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków w ogólnej liczbie ludności [%], 
Udział odpadów zebranych selektywnie w ogóle odpadów zebranych z gospodarstw domowych [%], 
Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w 
powierzchni geodezyjnej subregionu ogółem [%] i Przyrost naturalny [‰]. 

Odpowiedzialność za monitoring skutków realizacji projektowanego dokumentu spoczywa na właściwej 
merytorycznie komórce organizacyjnej Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego 
Województwa Śląskiego. 

XIII. Transgraniczne oddziaływanie na środowisko 

Nie stwierdza się możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko projektowanego 
dokumentu, ze względu na zasięg przestrzenny obszaru objętego Strategią i odległość granic Subregionu 
Północnego od granic państw ościennych. W związku z tym nie przeprowadza się postępowania 
dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

XIV. Podsumowanie, wnioski i rekomendacje 

Analiza zawartości dokumentu, w tym w szczególności celów strategicznych, celów operacyjnych 
i kierunków rozwoju wskazuje, że odniesienie do poszanowania i ochrony środowiska przyrodniczego 
znalazło w nim istotne miejsce. Dokument zawiera ustalenia polegające na racjonalnym kształtowaniu 
środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, 
oraz przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom i przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu 
właściwego. Nie zidentyfikowano jakiegokolwiek działania, które w sposób znacząco negatywny może 
oddziaływać na obszary Natura 2000. 

Dokument nie ustala ram realizacji konkretnych przedsięwzięć. Natomiast w przyszłości wdrożenie 
niektórych z kierunków działań może wiązać się z niekorzystnym lub częściowo niekorzystnym 
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oddziaływaniem na środowisko. W takich przypadkach konieczne będzie przygotowanie raportów 

oddziaływania na środowisko73. Sposoby minimalizacji szkodliwego wpływu na środowisko zostaną 
zaproponowane w tych raportach i ujęte w decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach.  

Niezależnie od powyższego w prognozie zawarto rekomendacje dotyczące wprowadzenia korekt 
i uzupełnień w dokumencie. Zdaniem autorów prognozy zagadnienia wymagające poprawy: 

 Wyłączenie obszarów chronionych, korytarzy ekologicznych i ich sąsiedztwa oraz gleb 
o wysokiej klasie bonitacyjnej z działań inwestycyjnych wchodzących w zakres kierunków: 
K.23. Tworzenie i rozwój atrakcyjnych stref aktywizacji gospodarczej umożliwiających 
wzmocnienie lokalnych przedsiębiorców i pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych, K.77. Rozwój 
budownictwa społecznego i komunalnego, K.78. Rozwój nowych form budownictwa 
mieszkaniowego adresowanego do rodzin o niższych dochodach oraz  młodych rodzin 
i K.79. Przygotowanie uzbrojonych i dostępnych komunikacyjnie terenów pod budownictwo 
mieszkaniowe. 

 Zmiana i rozszerzenie nazwy kierunku rozwoju K.71. Podnoszenie odporności przestrzeni 
na zmiany klimatu i ekstremalne zjawiska pogodowe na K.71. Podnoszenie odporności 
przestrzeni na zmiany klimatu i ekstremalne zjawiska pogodowe, w tym poprzez rozwój 
infrastruktury zielonej i błękitnej. Realizacja przedmiotowej rekomendacji wiąże się 
z usunięciem z ustaleń dokumentu kierunku rozwoju K.70. Rozwój terenów zielonych, 
w tym terenów zieleni urządzonej (ze względu na zdublowanie zakresu kierunków). 

 Dodanie do kierunku rozwoju K.43. Podniesienie konkurencyjności rolnictwa dopisku „poprzez 
zastosowanie prośrodowiskowych metod produkcji rolnej”. 

 Dodanie do ustaleń dokumentu kierunku rozwoju Promowanie walorów obszarów chronionych 
- w ramach celu operacyjnego C1.2 Efektywna edukacja i nauka.  

 Dodanie do ustaleń dokumentu kierunku rozwoju Zwiększenie stopnia pokrycia obszaru 
subregionu miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego - w ramach celu 
operacyjnego C3.3 Wysoka jakość środowiska i przestrzeni. 

XV. Streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym 

Rozdział zawiera streszczenie prognozy sporządzone w języku niespecjalistycznym. W streszczeniu 
zawarto krótki i syntetyczny opis każdego rozdziału prognozy. 

XVI. Spis wykorzystanych materiałów 

Rozdział zawiera spis materiałów wykorzystanych do przygotowania prognozy. Na te materiały składają 
się zarówno publikacje (dostępne w formie drukowanej lub elektronicznej), jak i strony internetowe 
zawierające informacje o szeroko rozumianym środowisku. 

XVII. Spis tabel 

Rozdział zawiera spis tabel zawartych w prognozie. 

XVIII. Spis rycin 

Rozdział zawier spis rycin zawartych w prognozie. W zakres rycin wchodzą mapy, obrazy nie posiadające 
charakteru map (nie posiadające legendy i skali) oraz wykresy. 

 
73

 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 

Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 
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XVI. SPIS WYKORZYSTANYCH MATERIAŁÓW 

Publikacje 

1. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kłobuckiego na lata 2018 - 2021 z uwzględnieniem perspektywy 
na lata 2022 – 2025, OPTINO MARIUSZ CYBUŁKA, Kłobuck, 2018. 

2. Diagnoza obszaru Subregionu Północnego Województwa Śląskiego z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych i potencjału 
obszaru, w tym powiązań gospodarczych, społecznych i środowiskowych, Część analityczno-diagnostyczna, Akademia WSB 
w Dąbrowie Górniczej na zlecenie  Gminy Miasto Częstochowa, Częstochowa/Dąbrowa Górnicza, 2022. 

3. Engel J., 2009, Natura 2000 w ocenach oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, Ministerstwo Środowiska, Warszawa. 
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