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SPRAWOZDANIE  

z przebiegu i wyników konsultacji projektu Strategii Rozwoju 

Subregionu Północnego Województwa Śląskiego  na lata 2021—2027 

z perspektywą do 2030  

 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko    

 

Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Województwa Śląskiego                     

na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 

trwały od 25.10.2022 r. do 30.11.2022 r.   

Zaproszenie do udziału w konsultacjach projektu umieszczono:   

• na stronie internetowej Związku https://www.subregion-polnocny.pl w zakładce 

Aktualności oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Związku https://bip.subregion-

polnocny.pl w zakładce Komunikaty i ogłoszenia, 

• w prasie o zasięgu subregionalnym,    

• w siedzibie Związku.   

Konsultacje przeprowadzone w następujących formach:  

1. otwartych spotkań konsultacyjnych: 3 listopada 2022r – w siedzibie Urzędu Miasta 

Częstochowy, ul. Śląska 11/13, sala sesyjna nr 150 – zaproszeni zostali  wszyscy 

zainteresowani, w tym mieszkańcy, organizacje przedsiębiorców, przedstawiciele 

sektora NGO, związków zawodowych  z obszaru Subregionu Północnego Woj. Śląskiego 

oraz 24 listopada 2022r. – w siedzibie Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 

sala sesyjna nr 150 – zaproszeni byli przedstawiciele jednostek samorządu 

terytorialnego należących do Subregionu Północnego Woj. Śląskiego.  

2. elektronicznej  – wysyłając wiadomość  e-mail na adres: biuro@subregion-polnocny.pl  

3. pisemnej – pocztą tradycyjną na adres: Związek Gmin i Powiatów Subregionu 

Północnego Woj. Śląskiego, Częstochowa, ul. Szymanowskiego 1  

4. ustnej – w siedzibie Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Woj. Śląskiego,  

Częstochowa, ul. Szymanowskiego 1 . 

W toku konsultacji odbyło się również posiedzenie Komisji ds. współpracy i partnerstwa 

biorącej udział w procesie opracowania i wdrażania oraz monitorowania Strategii Rozwoju 

Subregionu Północnego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 powołanej przez Zarząd 

Związku w skład, której wchodzą  przedstawiciele nauki, przedsiębiorców oraz sektora NGO 
działających w szczególności w obszarach:  

o społeczeństwa obywatelskiego,  

o organizacji działających na rzecz ochrony środowiska,  

o promowania włączenia społecznego, o praw podstawowych, o praw osób 

niepełnosprawnych, o równości i niedyskryminacji.  

Ponadto skierowano pisma wysłane drogą e-mailową do jednostek samorządu gmin 

ościennych do Subregionu Północnego oraz wniosek o zaopiniowanie projektu Strategii do 

Zarządu Województwa Śląskiego, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
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Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.   

Zgłoszone w trakcie trwania konsultacji uwagi i wnioski zostały rozpatrzone i zostaną 

wykorzystane przy opracowaniu końcowego projektu Strategii. Ostateczne redakcyjne ujęcie 

i treść zmian będzie uzależniona od ogólnego kontekstu i zmian w całości dokumentu.  

  

    



3 
 

  

Uwagi zgłoszone pisemnie.   

  

Zgłaszający   Treść uwagi   Sposób wykorzystania   

Osoba prywatna   Uwzględnienie w strategii powołanie Jurajskiego  
Parku Narodowego   

Propozycja stanowi konkretny projekt wdrożeniowy 
i może on być  rozpatrywany przy formułowaniu 
dokumentów wdrożeniowych do Strategii.  Mieści 
się on w kierunkach zapisanych  w projekcie 
Strategii.   

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy 
im. Jana Długosza w Częstochowie  

Program nastawiony jest na kontynuację tradycyjnych 
ról subregionu północnego: turystyka, kształcenie 
zawodowe dla młodzieży (przyszli rzemieślnicy). Mało 
o nauce, szkolnictwie wyższym i kulturze.  
Częstochowski ośrodek akademicki jest krajowym 
średniakiem o ponad-wojewódzkim zasięgu 
oddziaływania.  Idea rozwoju ośrodka akademickiego 
jest wzmiankowana marginalnie i pojawia się raz, 
dopiero na 71 stronie, a w programie królują ścieżki 
rowerowe.  
Wzrastająca atrakcyjność inwestycyjna (wraz z 
rozwojem specjalnych stref ekonomicznych) zrodzi 
zapotrzebowanie na bardziej wykwalifikowane kadry. 
Wspomina się o Częstochowie jako kluczowym 
ośrodku w zakresie ochrony zdrowia wzmiankując dwa  
szpitale bez związku z Uniwersytetem im. Jana 
Długosza, a jest taka potrzeba. Wydział Nauk o 
Zdrowiu Uniwersytetu prowadzi kształcenie kadr 
medycznych (lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, 
dietetyków, a wkrótce także ratowników  

Rola szkolnictwa wyższego jest silnie podkreślona w 
zapisach projektu Strategii. Niemniej proponuje się  
weryfikację zapisów i zaakcentowanie szkolnictwa 
wyższego w wizji obszaru i kierunkach działań.   
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Zgłaszający   Treść uwagi   Sposób wykorzystania   

 medycznych), trwają prace nad uruchomieniem 
Farmacji. Liczymy, że wysoko wykwalifikowani 
profesorowie medycyny kształcący naszych studentów 
kierunków medycznych (obecnie ok. 1000) we 
współpracy ze szpitalami doprowadzą do podniesienia 
stopnia referencyjności oddziałów szpitalnych do rangi 
oddziałów klinicznych. Powodzenie tego działania 
wymaga wsparcia rozwoju Uniwersytetu w obszarze 
nauk medycznych jak i samych szpitali.   
Infrastruktura budowlana Uniwersytetu (tylko dla 
potrzeb kształcenia medyków) wymaga wzrostu 
zasobów o ok. 8000 m2  (w tym budowy Prosektorium 
Akademickiego). To zaś oznacza konieczność nakładów 
finansowych rzędu 100 mln zł, niezależnie od 
niezbędnych kosztów zatrudnienia dodatkowej  kadry 
akademickiej. Uniwersytet rozwija także kształcenie w 
zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych – chemia, 
fizyka, informatyka czy biotechnologia, to również 
kosztochłonne, ale przyszłościowe zawody.  
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Zgłaszający   Treść uwagi   Sposób wykorzystania   

Związek Gmin i Powiatów Subregionu  
Centralnego Województwa Śląskiego  

Przygotowywany dokument ma jednak szerszy zakres i 
spełniać on powinien warunki wynikające z ram 
prawnych określonych dla strategii ponadlokalnych, o 
których mowa w:  
- ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym,  

- ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju.  

Wprowadzenie, zapisów dot.  takich dokumentów jak:  

• 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 2022 r. poz. 1029).   

• Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach 
realizacji zadań finansowanych ze środków 
europejskich w perspektywie finansowej 
20212027;  

• Zasady realizacji instrumentów terytorialnych w 
Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-
2027.  

 

Zapisy zostaną zweryfikowane i uzupełnione  
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Zgłaszający   Treść uwagi   Sposób wykorzystania   

Związek Gmin i Powiatów Subregionu  
Centralnego Województwa Śląskiego  

Mapa  1  -  Podział  administracyjny  Subregionu  

Północnego, str.7,  

Mapa 2  – Dojazdy do pracy (…), str. 14,  

Mapa 3 – Budynki mieszkalne (…), str. 15,  

Mapa 4 – Liczba łózek (…), str. 17,  

Mapa 5 – Sieć komunikacyjna (…), str.19,  

Mapa 6 – Obszary chronione (…), str.20,  

Mapa 7 – Sieć transportu publicznego (…), str.20,  

Mapa 8 – Sieć wodna (…), str.21,   

Brak  przypisów  dotyczących  źródła  danych 
 lub informacji, że jest to opracowanie własne.   

Uwaga dotyczy wszystkich map znajdujących się w 
projekcie strategii.  

Odpowiednie informacje zostaną dodane.   

Związek Gmin i Powiatów Subregionu  
Centralnego Województwa Śląskiego  

Wykres - Prognoza demograficzna (…), str.8.  

Brak przypisów dotyczących źródła danych. Uwaga 
dotyczy wszystkich wykresów znajdujących się w 
projekcie Strategii. 

Odpowiednie informacje zostaną dodane.  

Związek Gmin i Powiatów Subregionu  
Centralnego Województwa Śląskiego  

Zgodnie z ww. dokumentem regionalnym Szlak Orlich 
Gniazd ma potencjał dla rozwoju aktywnej rekreacji 
rowerowej i MTB, jednak bez dużych inwestycji szlak 
nie będzie nadawał się do uprawiania 
długodystansowej turystyki rowerowej.  

W projekcie Strategii zdefiniowano kierunek działań 
związany z inwestycjami w sektor turystyki  
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Zgłaszający   Treść uwagi   Sposób wykorzystania   

Związek Gmin i Powiatów Subregionu  
Centralnego Województwa Śląskiego  

Należy wyjaśnić skrót MTB.  

  Dodany zostanie słowniczek i wykaz skrótów. 

Związek Gmin i Powiatów Subregionu  
Centralnego Województwa Śląskiego  

Proponuję wprowadzić do opracowania słownik pojęć i 
skrótów.  

Dodany zostanie słowniczek i wykaz skrótów.   

Związek Gmin i Powiatów Subregionu  
Centralnego Województwa Śląskiego  

Obszar Subregionu jest dosyć zróżnicowany pod 
względem atrakcyjności inwestycyjnej i poziomu 
przedsiębiorczości., str. 12  

W  dokumencie  używane  jest  zamiennie  

Subregionu/Subregionu Północnego.  

Należy ujednolicić nazewnictwo w całym dokumencie.  

Dokument w tym zakresie zostanie skorygowany, 
Pisząc o subregionie w tym dokumencie domyślenie 
używane jest określenie Subregion jako Subregion 
Północny .   

Związek Gmin i Powiatów Subregionu  

Centralnego Województwa Śląskiego  

Mapa 6 – Obszary chronione (…), str.20, Mapa 
jest nieczytelna i niewyraźna.   
Należy poprawić rozdzielczość lub skalę mapy.  Nawet 
przy dużym przybliżeniu dokumentu niektóre z nazw 
form ochrony przyrody nie są możliwe do 
identyfikacji.  

Mapy mają charakter poglądowy. W tego formacie 
tego typu dokumentu trudno jest stosować skalę 
pozwalająca na identyfikację szczegółowych 
obiektów na tak dużym obszarze.   

Związek Gmin i Powiatów Subregionu  
Centralnego Województwa Śląskiego  

Na terenie Subregionu zgodnie z rejestrem URE 
zlokalizowanych jest m.in. 7 instalacji odnawialnych 
źródeł  energii  wytwarzających  energię z 
promieniowania słonecznego.  

Należy wyjaśnić skrót URE.  

Proponuję wprowadzić do opracowania słownik pojęci 
pojęć i skrótów. 

Dodany zostanie słownik i wykaz skrótów.   
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Zgłaszający   Treść uwagi   Sposób wykorzystania   

Związek Gmin i Powiatów Subregionu  
Centralnego Województwa Śląskiego  

Tabela Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe.  

 Brak przypisów dotyczących źródła danych.  

  

Dodane zostaną źródła danych pod tabelami i 
wykresami w całym dokonacie   

Związek Gmin i Powiatów Subregionu  
Centralnego Województwa Śląskiego  

Gminy o wysokiej atrakcyjności rezydencjalnej 
przyciągające nowych mieszkańców (stosunkowo 
wysokie ceny na rynku mieszkaniowym). Str. 25  

 Nie wyjaśniono jakiego obszaru dotyczą wysokie ceny 
na rynku mieszkaniowym, czy jest odniesienie do cen 
na rynku w obszarze Subregionu Północnego czy poza 
nim? Obecna treść wskazuje na stwierdzenie, że o 
wysokiej atrakcyjności  rezydencjalnej decyduje wysoki 
poziom cen na rynku mieszkaniowym.  

Zapis zostanie skorygowany.   

  

Związek Gmin i Powiatów Subregionu  
Centralnego Województwa Śląskiego  

(..)wysoki poziom wykorzystania narzędzi ICT w 
procesach administracyjnych, str. 54  

Należy wyjaśnić skrót ICT.  

Proponuję wprowadzić do opracowania słownik pojęć i 
skrótów.  

Dodany zostanie słownik i wykaz skrótów. 
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Zgłaszający   Treść uwagi   Sposób wykorzystania   

Związek Gmin i Powiatów Subregionu  
Centralnego Województwa Śląskiego  

cel operacyjny: C4.2 Zintegrowane planowanie rozwoju, 
str. 37  

W31 Niewystarczająca koordynacja w zakresie 
planowania rozwoju i kształtowania przestrzeni oraz 
rozwoju infrastruktury liniowej. Str.27  

W kluczowych wnioskach z diagnozy brak syntezy i 
wniosków dotyczących sytuacji w zakresie planowania 
przestrzennego (np. procent pokrycia planami 
zagospodarowania przestrzennego, inwentaryzacja 
cyfrowych dokumentów planistycznych), natomiast 
jako wskaźnik monitorowania C4.2 wyznaczono 
odsetek powierzchni pokryty miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego. W zapisów wynika, 
że podejmowane będą działania mające na celu 
poprawę koordynacji w zakresie polityki przestrzennej 
Subregionu Północnego.   Jednocześnie brak takiej 
syntezy i wniosków w części diagnostycznej.  

Elementem diagnozy jest analiza SWOT, która jest 
jednym z narzędzi diagnostycznych. W tej analizie 
opartej na danych ale również na opiniach 
specjalistów uczestniczących w warsztatach 
wskazuje się na tego typu czynnik związany z 
brakiem koordynacji. Narzędzia planowanie w 
postaci planów miejscowych są niewątpliwie 
instrumentem wpływających na tego typu 
koordynację ponieważ wzmagają one współpracy i 
objęte są procedurami opiniodawczymi i 
uzgodnieniowymi.    
  

Związek Gmin i Powiatów Subregionu  
Centralnego Województwa Śląskiego  

Mapa 1 Model funkcjonalno-przestrzenny. Str. 76. Nie 
jest to pierwsza mapa w opracowaniu, więc nie 
powinna mieć nadanego nr 1.  
Proponuję uporządkować numerację map w 
opracowaniu zaczynają od mapy: Mapa 1 - Podział 
administracyjny Subregionu Północnego, str.7.  
  

Dokument zostanie skorygowany pod względem 
technicznym.  
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Zgłaszający   Treść uwagi   Sposób wykorzystania   

Związek Gmin i Powiatów Subregionu  
Centralnego Województwa Śląskiego  

Mapa 1 Model funkcjonalno-przestrzenny. Str. 76 
Perspektywiczny szlak drogowy (…). W legendzie 
znajduje się inne oznaczenie tej warstwy niż na mapie. 
Obszar Natura 2000 – Na mapie brak zaznaczonych 
wszystkich obszarów Natura 2000 znajdujących się w 
Subregionie Północnym : min. Ostoja Złotopotocka, 
Ostoja Olsztyńsko-Mirowska, Lemańskie Jodły. Granice 
administracyjne gmin są mało widoczne na mapie. 

Mapa zostanie zweryfikowana i skorygowana.   

Związek Gmin i Powiatów Subregionu  
Centralnego Województwa Śląskiego  

Środki  pochodzące z programów pomocowych 
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w 
tym w szczególności krajowych programów 
operacyjnych, programu Fundusze dla Śląskiego w 
okresie 2021-2027, oraz instrumentów Komisji  
Europejskiej jak np.: Horyzont  

Europa, Life +, Erasmus Plus, str. 93.  

Poprawna nazwa programu regionalnego to Fundusze 
Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.  

Aktualna wersja 1.2, 18 listopada 2022 r.  

Zapisy zostaną skorygowane   

Związek Gmin i Powiatów Subregionu  
Centralnego Województwa Śląskiego  

Cel  strategiczny:  C.4  Nowoczesne 
 zarządzanie rozwojem lokalnym i 
subregionalnym, str. 37.  

Brak powiązań miedzy częścią diagnostyczną, 
kierunkową oraz przedsięwzięciami zintegrowanymi w 
zakresie rozwoju umiejętności i kompetencji 
pracowników administracji publicznej.  

Brak wyznaczonych wskaźników do monitorowania 
tego obszaru.  

W diagnozie wskazuje się na niski stopień 
współpracy terytorialnej. Jednocześnie  cała 
koncepcja strategii RIT/ZIT i ponadlokalnych 
ukierunkowana jest na współpracę i nowoczesną 
administrację wykorzystującą nowoczesne 
narzędzia.    
Proponuje się dodanie odpowiedniego czynnika w 
analizie SWOT   
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Zgłaszający   Treść uwagi   Sposób wykorzystania   

Związek Gmin i Powiatów Subregionu  
Centralnego Województwa Śląskiego  

Cała treść dokumentu.   
Strategia Rozwoju Subregionu Północnego 
Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z 
perspektywą do 2030 finansowana jest ze środków  

Zostanie przygotowana wersja dostępna.    

 Unii Europejskiej, a więc powinna spełniać standardy 
dostępności dla polityki spójności.   
Obecnie obowiązują „Wytyczne w zakresie realizacji 
zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz 
zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 
funduszy unijnych na lata 2014-2020”, w których 
zawarto standardy dostępności dla polityki spójności 
(Załącznik nr 2) (testy - wyrównane są do lewej strony 
– nie stosujemy justowania, czcionka – bezszeryfowa, 
rozmiar min. 12, należy stosować interlinię miedzy 
wierszami: 1,15 lub 1,5, opisy alternatywne tabel). 
Dostępny jest również projekt Wytycznych 
dotyczących zasad równościowych w funduszach 
unijnych na lata 2021-2027”, który nie różni się 
znacznie od obowiązujących Wytycznych w kwestii 
dostępności materiałów – informacji pisanej  

 

Związek Gmin i Powiatów Subregionu  
Centralnego Województwa Śląskiego  

Kluczowe potencjały i wyzwania Subregionu  
Północnego -analiza SWOT str. 25  
Powielenie nagłówka na kolejnej stronie. Uwaga 
dotyczy wszystkich tabel. Z godnie z zasadami 
dostępności, gdy tabela jest na kilku stronach, to 
nagłówek należy powtórzyć  

Tekst zostanie skorygowany technicznie.  
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Zgłaszający   Treść uwagi   Sposób wykorzystania   

Związek Gmin i Powiatów Subregionu  
Centralnego Województwa Śląskiego  

Subregion północny str. 10.   
Ujednolicenie nazw w dokumencie    
W dokumencie używa się Subregion Północny,  
Subregion, Subregion północny  

Dokument w tym zakresie zostanie skorygowany, 
Pisząc o subregionie w tym dokumencie domyślenie 
używane jest określenie Subregion jako Subregion 
Północny .   

Związek Gmin i Powiatów Subregionu  
Centralnego Województwa Śląskiego  

Kluczowe potencjały i wyzwania Subregionu  
Północnego -analiza SWOT str. 25  
Powielenie nagłówka na kolejnej stronie. Uwaga 
dotyczy wszystkich tabel.  Zgodnie z zasadami 
dostępności, gdy tabela jest na kilku stronach, to 
nagłówek należy powtórzyć. 

Tekst zostanie skorygowany technicznie.  

Specjalny Ośrodek Szkolno –  

Wychowawczy im. Jana Brzechwy w  

Bogumiłku  

  

Propozycja zamiany brzmienia kierunku   
K.11 Rozwój infrastruktury i podnoszenie dostępności 
urozmaiconej oferty edukacyjnej, dostosowanej do 
popytu na kwalifikacje i kompetencje współczesnego 
rynku pracy   
  
Na:  
  
Rozwój infrastruktury i podnoszenie dostępności 
urozmaiconej oferty edukacyjnej, dostosowanej do 
popytu na kwalifikacje i kompetencje współczesnego 
rynku pracy,   w tym osób o szczególnych potrzebach      
i z niepełnosprawnościami.  

Proponuje się uwzględnić zgodnie z propozycją.   
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Zgłaszający   Treść uwagi   Sposób wykorzystania   

Specjalny Ośrodek Szkolno –  

Wychowawczy im. Jana Brzechwy w  

Bogumiłku  

  

Propozycja zamiany brzmienia kierunku   
Rozbudowa infrastruktury ICT i działania edukacyjne na 
rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego  
  
Na:  
K.12. Rozbudowa infrastruktury ICT i działania 
edukacyjne na rzecz rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego w tym osób o szczególnych potrzebach 
i z niepełnosprawnościami.  

  

Proponuje uwzględnić się zgodnie z propozycją  

Specjalny Ośrodek Szkolno –  

Wychowawczy im. Jana Brzechwy w  

Bogumiłku  

  

Propozycja zamiany brzmienia kierunku   
Podnoszenie dostępności, w tym rozwój infrastruktury i 
oferty kształcenia ustawicznego  
  

Na: 

działania na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców, 
w tym osób o szczególnych potrzebach i  z 
niepełnosprawnościami.  

  

Proponuje się uwzględnić zgodnie z propozycją  

Specjalny Ośrodek Szkolno –  

Wychowawczy im. Jana Brzechwy w  

Bogumiłku  

  

Propozycja zamiany brzmienia kierunku  Modernizacja 
obiektów publicznych, z uwzględnieniem potrzeb 
osób o szczególnych potrzebach.   
 
Na: 
   
Modernizacja obiektów publicznych, z uwzględnieniem 
potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z 
niepełnosprawnościami  

Proponuje się uwzględnić zgodnie z propozycją  
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Zgłaszający   Treść uwagi   Sposób wykorzystania   

Liga Ochrony Przyrody Okręg w  
Częstochowie  

Rozdz. Charakterystyka Subregionu Północnego ….. str. 
20 zdanie: Ten niezwykły potencjał przyrodniczy należy 
jeszcze bardziej chronić….  
  
Zdanie należy uzupełnić: poprzez powiększanie i 
tworzenie nowych rezerwatów przyrody i innych form 
ochrony przyrody, a także utworzenie Jurajskiego Parku 
Narodowego.  

Sposoby działań są wskazane w celach i kierunkach 
działań oraz w zapisach konkretnych przedsięwzięć. 
Propozycja stanowi konkretny projekt wdrożeniowy i 
może on być  rozpatrywany przy formułowaniu 
dokumentów wdrożeniowych do Strategii.  Mieści 
się on w kierunkach zapisanych  w projekcie 
Strategii.   

Liga Ochrony Przyrody Okręg w  
Częstochowie  

Rozdz. Obszary wsparcia….  Str.31 W grupie kluczowych 
wyzwań Jakość  środowiska i przestrzeni oraz zmiany 
klimatu „tworzenie nowych terenów i form ochrony 
przyrody’’   
  

Proponuje się uwzględnić zgodnie z propozycją  

Liga Ochrony Przyrody Okręg w  
Częstochowie  

Rozdz. Przedsięwzięcia zintegrowane i 
komplementarne …. Str.58 W przedsięwzięciu 
zintegrowanym Bogactwo przyrody, Typy projektów 
tworzących wiązkę przedsięwzięcia – rozwój form 
ochrony przyrody, w tym tworzenie nowych terenów i 
form ochrony przyrody   
Dodać: utworzenie Jurajskiego Parku Narodowego.  

Propozycja stanowi konkretny projekt wdrożeniowy 
i może on być  rozpatrywany przy formułowaniu 
dokumentów wdrożeniowych do Strategii.  Mieści 
się on w kierunkach zapisanych  w projekcie 
Strategii.  

Liga Ochrony Przyrody Okręg w  
Częstochowie  

Rozdz. Ramowy układ funkcjonalno przestrzenny 
Subregionu Północnego oraz rekomendacje do polityk 
przestrzennych. Str. 77 w części dot. Uwzględnienia 
uwarunkowań prawnych oraz elementów ochrony …. 
Wymienić również jako dotyczące: projektowanego 
Jurajskiego Parku Narodowego z otuliną.  

Propozycja stanowi konkretny projekt wdrożeniowy 
i może on być  rozpatrywany przy formułowaniu 
dokumentów wdrożeniowych do Strategii.  Mieści 
się on w kierunkach zapisanych  w projekcie 
Strategii.  
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Zgłaszający   Treść uwagi   Sposób wykorzystania   

Osoba prywatna     
 Na str. 55 i n. (Subregion Północny – turystyczny 
magnes województwa) w:   
a) „Odpowiedź na wyzwanie” proponuje się dodać:   

• poprawa i ochrona wartości przyrodniczych, 
krajobrazowych i kulturowych   
 Typy projektów tworzących wiązkę przedsięwzięcia 
proponuje się dodać:   

• utworzenie nowych form ochrony przyrody 
charakterystycznych dla regionu i rozpoznawalnych w 
Polsce i na Świecie   

• dbałość o zachowanie i przestrzeganie ładu 
przestrzennego, w tym architektury historycznie 
typowej dla regionu   

Proponuje się uwzględnić zgodnie z propozycją.  

Osoba prywatna Na str. 57 i n. (Bogactwo przyrody)  

 „Przełamanie słabości” proponuje się dodać:  
• brak form ochrony przyrody (np. parku 
narodowego) rozpoznawalnych w skali kraju lub na 
Świecie  

  
   
Proponuje się uwzględnić zgodnie z propozycją  
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Zgłaszający   Treść uwagi   Sposób wykorzystania   

Osoba prywatna   
Na str. 69 i n. (Usługi i nowoczesna infrastruktura 
komunalna i ochrony środowiska na rzecz 
bioróżnorodności) w:   
 „Odpowiedzi na wyzwanie” proponuje się dodać:   
dbałość o zachowanie i przestrzeganie ładu 
przestrzennego, w szczególności poprzez zapobieganie 
rozproszeniu zabudowy   
W „Cel przedsięwzięcia komplementarnego” 
proponuje się dodać:   
•  ochrona i odbudowa ładu przestrzennego i 
walorów krajobrazowych   

Proponuje się uwzględnić zgodnie z propozycją  

Osoba prywatna  Na str. 69 i n. (Usługi i nowoczesna infrastruktura 
komunalna i ochrony środowiska na rzecz 
bioróżnorodności) w:   
 „Ramowe wskaźniki pomiaru produktów i rezultatów 
przedsięwzięcia” proponuje się dodać:  •  liczba 
budynków, w których prowadzone są gospodarstwa 
domowe i innych służących do realizacji usług 
użyteczności publicznej i wykonywania działalności 
gospodarczej w przeliczeniu na km2 przeznaczonych 
w miejscowym planie zagospodarowania  
przestrzennego na potrzeby mieszkaniowe i 
inwestycyjne  koncentracja/intensywność zabudowy)   

•  powierzchnia terenu o przeznaczeniu rolnym i 
leśnym, który nie zmienił swojego charakteru  

Brak możliwości pozyskania tego typu informacji bez 
ponoszenia znacznych nakładów.  Proponuje się nie 
uwzględniać.   

Osoba prywatna Na str. 69 i n. (Usługi i nowoczesna infrastruktura 
komunalna i ochrony środowiska na rzecz 

bioróżnorodności) w:   „Typy projektów tworzących w 
ramach przedsięwzięcia” proponuje się dodać:  

Proponuje się uwzględnić zgodnie z propozycją  
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Zgłaszający   Treść uwagi   Sposób wykorzystania   

dbałość o zachowanie i przestrzeganie ładu 
przestrzennego, w tym koncentracji zabudowy.  

Osoba prywatna  Region powinien cechować się estetyką przestrzeni, 
która jest warunkiem wypoczynku i regeneracji sił 
człowieka. Na tą estetykę składają się fragmenty 
krajobrazu naturalnego oraz kulturowego 
harmonijnego (zgodnie z ich akademickimi 
definicjami). Pozostałe jeszcze fragmenty tego typu 
krajobrazów powinny być otoczone szczególną 
ochroną (park Krajobrazowy Orlich Gniazd niestety nie 
spełnia w tym zakresie pokładanych w nim nadziei).  
Szczególną troską powinny być objęte ostańce 
jurajskie (typowe dla północnej Jury pagóry ze 
skałkami wapiennymi malmu), starodrzewia, doliny 
rzeczne i innego typu obszary podmokłe, gdyż ich 
walor dla atrakcyjności krajobrazu, zachowania 
bioróżnorodności, łagodzenia skutków zmian 
klimatycznych jest trudny do przecenienia. 
Wymienione wyżej elementy mogą być wyłonione w 
wyniku przeprowadzonej waloryzacji krajobrazu i 
zabezpieczone przed przekształceniami przez 
stosowne zapisy miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego oraz tworzenie 
ustawowych form ochronnych takich jak użytki 
ekologiczne, obszary chronionego krajobrazu, zespoły 
przyrodniczo-krajobrazowe, rezerwaty przyrody, 
stanowiska dokumentacyjne przyrody nieożywionej, 
parki kultury i park narodowy   

Brak propozycja zapisów lub zamiany zapisów 
ujętych w projekcie.  Pogląd zgodny z zapisami 
dotychczasowego projektu   
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Zgłaszający   Treść uwagi   Sposób wykorzystania   

Osoba prywatna  Należy zapobiec rozlewaniu się budownictwa o 
charakterze podmiejskim oraz powstawaniu w 
krajobrazie tzw. form niedojrzałych, czyli nie 
posiadających związku z tradycją miejsca i spójności 
organicznej z nim. Tam gdzie to możliwe trzeba 
przeprowadzić działania zmierzające do poprawy stanu 
krajobrazu kulturowego zdegenerowanego.  
Rewitalizacji mogą być poddane np. niektóre doliny 
rzeczne (także w odcinkach miejskich) oraz tereny 
poprzemysłowe. Przykładem takich miejsc są doliny 
Stradomki, Konopki, Brzezinki i Warty w Częstochowie.  

W rozdziale dot. rekomendacji i ustaleń  do 
dokumentów przestrzennych znajduje się zapis 
dotyczący przeciwdziałaniu „rozlewaniu się” 
zabudowy na tereny zielone i otwarte,  
  

Osoba prywatna  Miasto Częstochowa, ze względu na bogactwo 
przyrodnicze wynikające z położenia na styku trzech 
regionów fizycznogeograficznych, zasługuje na 
przynajmniej jeden rezerwat przyrody. Spośród 
wyłonionych przez środowiska naukowe propozycji 
pozytywną opinię Regionalnej Rady Ochrony Przyrody 
uzyskało w 2021 roku uroczysko Gąszczyk. Rezerwat 
przyrody oprócz funkcji ochrony gatunków i 
ekosystemów pełni również ważne funkcje społeczne, 
edukacyjne i naukowe. Na tle innych dużych miast 
Częstochowa jest wyjątkiem, gdyż tej formy 
ustawowej ochrony przyrody nie posiada. Dla 
porównania w stolicy województwa aktualnie 
powiększono jeden z 2 rezerwatów. Skonsultowany z 
RROP projekt granic proponowanego rezerwatu jest w 
posiadaniu  
Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego oraz 
został przekazany RDOŚ. Utworzenie rezerwatu będzie 
realizacją programu ochrony środowiska dla powiatu  

Propozycja stanowi konkretny projekt wdrożeniowy 
i może on być  rozpatrywany przy formułowaniu 
dokumentów wdrożeniowych do Strategii.  Mieści 
się on w kierunkach zapisanych  w projekcie 
Strategii.  
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Zgłaszający   Treść uwagi   Sposób wykorzystania   

Częstochowskiego, zawartego w projekcie Strategii, 
gdzie jednym z celów do zrealizowania jest „Ochrona 
różnorodności biologicznej oraz krajobrazowej”.  W 
województwie Śląskim, należącym do najgęściej 
zaludnionych województw w Polsce, brakuje obszaru 
objętego najwyższą formą ochrony ustawowej jaką jest 
park narodowy. Powinien on chronić ekosystemy 
naturalne lub zbliżone do naturalnych, nie zaś 
pochodzenia antropogenicznego. Od dawna   
postulowany jest przez naukowców i organizacje 
społeczne Jurajski Park Narodowy. Ta forma ochronna 
rozwiązałaby szereg bardzo trudnych problemów 
związanych z penetracją jaskiń przez przypadkowe 
osoby, ochroną najcenniejszych ekosystemów leśnych, 
a nawet podchodzeniem zabudowy na wzgórza 
ostańcowe i wydmy śródlądowe, co niestety daje się 
zauważyć. Park Narodowy będzie miał dla 
województwa pozytywny aspekt wizerunkowy oraz 
umożliwi dopływ dodatkowych środków na utrzymanie 
szlaków, monitoringu obiektów krasowych, itp. z 
budżetu państwa. JPN ma niemal gotową 
dokumentację projektową autorstwa sporządzoną 
przez geobotaników Uniwersytetu Łódzkiego. 
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Zgłaszający   Treść uwagi   Sposób wykorzystania   

Osoba prywatna  Istnieje pilna potrzeba wzmocnienia ochrony Parku 
Krajobrazowego „Stawki” w gminie Przyrów. Park ten 
nie posiada planu ochrony. Skutkuje to szybką utratą 
walorów turystyczno-krajobrazowych i siedlisk 
rzadkich,  
puszczańskich gatunków fauny (bocian czarny, 
sóweczka) na skutek stosowania rębni gniazdowych i 
zupełnych. W ramach prowadzonego pozyskania 
surowca usunięto już kilkanaście dębów o rozmiarach 
pomnikowych w wieku powyżej 200 lat. Dla 
najcenniejszych wydzieleń tzw.  
uroczyska „Babski Las” istnieje projekt rezerwatu 
przyrody opracowany przez prof. Romualda Olaczka. 
Podobnie jak w przypadku Gąszczyka, powołanie 
rezerwatu „Babski Las” znakomicie wpisuje się w 
program ochrony środowiska dla powiatu 
Częstochowskiego zawarty w projekcie Strategii.   

Propozycja stanowi konkretny projekt wdrożeniowy 
i może on być  rozpatrywany przy formułowaniu 
dokumentów wdrożeniowych do Strategii.  Mieści 
się on w kierunkach zapisanych  w projekcie 
Strategii.  

PGW Wody Polskie   Należy uwzględnić ustalenia zawarte w określonych w 
ustawie prawo wodne dokumentach   

Dokument zawiera ustalenia tych dokumentów w 
stopniu właściwym dla dokumentu jakim jest 
strategia, w tym w zakresie ochrony 
przeciwpowodziowej, przeciwdziała suszy i 
obszarów zagrożonych niebezpieczeństwem 
powodzi.   
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Kluczowe obszary dyskusji na spotkaniach konsultacyjnych.  

W toku spotkań zorganizowanych w ramach konsultacji społecznych przedmiotem dyskusji był 

przedstawiony projekt Strategii  wraz z prognozą.   

Spotkania odbyły się w dniach:  

• 3 listopada 2022r – w siedzibie Urzędu Miasta Częstochowy zaproszeni byli  wszyscy 
zainteresowani, w tym mieszkańcy, organizacje przedsiębiorców, przedstawiciele sektora 
NGO, związków zawodowych  z obszaru Subregionu Północnego Woj. Śląskiego   

• 24 listopada 2022r. godz. 9.00 – w siedzibie Urzędu Miasta Częstochowy zaproszeni byli 
przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego należących do Subregionu Północnego 
Woj. Śląskiego  

• 24 listopada 2022r. godz. 11.00 – w siedzibie Urzędu Miasta Częstochowy – posiedzenie 

Komisja ds. współpracy i partnerstwa biorącej udział w procesie opracowania i wdrażania oraz 

monitorowania Strategii Rozwoju Subregionu Północnego na lata 2021-2027, z perspektywą 

do 2030 powołanej przez Zarząd Związku w skład, której wchodzą  przedstawiciele nauki, 
przedsiębiorców oraz sektora NGO działających w szczególności w obszarach:  

o społeczeństwa obywatelskiego,  

o organizacji działających na rzecz ochrony środowiska,  

o promowania włączenia społecznego, o praw podstawowych, o praw osób 

niepełnosprawnych, o równości i niedyskryminacji.  

Kluczowe aspekty podczas dyskusji:  

• umieszczenie w projekcie Strategii projektu związanego z utworzeniem jurajskiego Parku 

narodowego,  

• wzmocnienie roli  szkolnictwa wyższego i nauki w Strategii, 

• zarysowanie przebiegu drogi S46  na mapie układu funkcjonalno-przestrzennego,    

• korekty techniczne w treści dokumentu,  

• omówienie kwestii operacjonalizacji Strategii i mechanizmy jej wdrażania.   

W trakcie spotkania przedyskutowano w/w kwestie i odniesiono się do zgłaszanych postulatów.   

W zakresie realizacji działań animacyjnych uczestnicy warsztatów oraz odwiedzający stronę 

internetową informującą  o konsultacjach mogli wyrazić swoją opinie  w zakresie cech jakimi powinien 

się charakteryzować się Subregion północy w roku 2030.  Wyniki przedstawia poniższy schemat.   
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