
SPRAWOZDANIE 

z przebiegu i wyników konsultacji projektu Strategii Rozwoju 

Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030  

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

podstawa prawna:  art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 

 o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

  

Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  trwały od  22.06.2022r. do 5.08.2022r. 

Zaproszenie do udziału w konsultacjach projektu umieszczono m.in.:  

 na stronie internetowej oraz BIP Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz innych 

samorządów uczestniczących w pracach przygotowawczych, 

 na tablicach ogłoszeń w siedzibach Urzędów Gmin i Powiatu,  

 w prasie o zasięgu lokalnym.  

Uwagi można było zgłaszać zarówno podczas spotkania organizowanego drogą on-line,  jak również 

drogą elektroniczną,  pisemnie oraz ustnie w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Wydział 

Programowania i Funduszy Zewnętrznych, w godzinach pracy Urzędu.   

W dniu 30.06.2022r. odbyło się otwarte spotkanie konsultacyjne zorganizowane poprzez platformę 

elektroniczną.  

Ponadto skierowano pisma do gmin ościennych i powiatów, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, 

Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego oraz wniosek o zaopiniowanie projektu Strategii do Zarządu Województwa 

Śląskiego oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie oraz organów właściwych w sprawie Strategicznej Oceny Oddziaływania na 

środowisko.  

Należy podkreślić, że  Zarząd Województwa Śląskiego pozytywnie zaopiniował  przedstawiony projekt 

Strategii.  

Poniżej przedstawiono kluczowe, inne uwagi do projektu strategii wraz ze sposobem ich 

wykorzystania.   

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 

uzależnione od ogólnego kontekstu i zmian w całości dokumentu, a także od kolejnych faz 

konsultacji na posiedzeniach komisji branżowych rad gmin i powiatu. 

 Treść uwagi  Zgłaszający  Odniesienie się do uwagi  

 Zgodnie z ustawą prawo 
wodne należy uwzględnić 
ustalenia wynikające z art. 
315 w/w ustawy  

Wody Polskie  Proponuje się dodanie do ustaleń i 
rekomendacji do polityki przestrzennej 
punktów: 

  planowanie  i realizacja inwestycji  
i działań mających na celu łagodzenie 



stopnia odczuwania długotrwałych 
upałów i susz; 

 planowanie  i realizacja inwestycji  
mających na celu poprawę  ochrony 
przeciwpowodziowej; 

 uwzględnienie  w procesach 
planistycznych i realizacji inwestycji 
ustaleń planów gospodarowania 
wodami na obszarach dorzeczy; 
planów zarządzania ryzykiem 
powodziowym oraz planów  
przeciwdziałania skutkom suszy 

 W strategii uwzględnia się 
obszary szczególnego 
zagrożenia powodziowego   

Wody Polskie W projekcie strategii w układzie funkcjonalno- 
przestrzennym ujęto 2 typy obszarów tj. 
obszary gospodarki wodami  oraz obszary 
szczególnego zagrożenia powodziowego od 
rzek  Q1% 

 Gmina Lyski i Gaszowice nie 
spełniają I dyrektywy 
Ściekowej - stopnia 
skanalizowania  

Wody Polskie Proponuje się dodanie  kierunku „ rozwój sieci 
kanalizacyjnej na terenie gmin powiatu w 
stopniu zapewniającym co najmniej realizację 
I  warunku Dyrektywy Ściekowej”  

 Wyłączenie obszaru 
korytarza ekologicznego 
Rudy Wielkie i Dolina 
Górnej Wisły z działań 
inwestycyjnych 
wchodzących w zakres 
kierunków działania K.1.6.1. 
Działania organizacyjne i 
inwestycyjne na rzecz 
rozwoju i podnoszenia 
jakości zasobu 
mieszkaniowego, w tym 
SIM (społeczne inicjatywy 
mieszkaniowe), 
przygotowanie nowych 
terenów pod budownictwo 
mieszkaniowe, remonty i 
modernizacja komunalnych 
zasobów mieszkaniowych, 
dostosowania zasobu 
mieszkaniowego do 
obowiązujących przepisów 
techniczno-budowlanych i 
K.3.1.2. Przygotowanie 
nowych, dobrze 
uzbrojonych terenów 
inwestycyjnych z 
wykorzystaniem lokalizacji 
gmin w sąsiedztwie 
autostrady A1 (uzbrojenie i 

Prognoza 
oddziaływania na 
środowisko  

Proponuje się skorygowanie brzmienia obu 
kierunków dodając słowa „ z zachowaniem  
zasad poszanowania zasobów środowiska i nie 
ograniczając funkcjonowania korytarzy  
ekologicznych”  



lokalizacje wspierające 
realizację zasad rozwoju 
zrównoważonego). 

 Podział obszaru 
strategicznej interwencji 
Obszary rozwoju usług 
rekreacyjnych, 
kształtowania zasobów 
środowiska na dwa osobne 
obszary tj. Obszary rozwoju 
usług rekreacyjnych oraz 
na Obszary ochrony 
cennych zasobów 
środowiska 

Prognoza 
oddziaływania na 
środowisko 

Proponuje się skorygowanie zgodnie  
z propozycją.  

 Dodanie kierunku działania 
Zwiększenie stopnia 
pokrycia obszaru powiatu 
miejscowymi planami 
zagospodarowania 
przestrzennego w ramach 
celu operacyjnego C1.4. 
Bezpieczne środowisko 
przyrodnicze tworzące 
wyróżniającą jakość życia w 
gminach powiatu lub w 
ramach celu operacyjnego 
C2.7. Witalne obiekty i 
przestrzenie dziedzictwa 
kulturowego oraz miejsca 
symboliczne. 

Prognoza 
oddziaływania na 
środowisko 

Proponuje się skorygowanie zgodnie  
z propozycją.  

 Dodanie kierunku działania 
Promowanie walorów 
obszarów chronionych w 
ramach celu operacyjnego 
C2.6. Sektor obywatelski 
promujący ekologiczne 
postawy mieszkańców. 

Prognoza 
oddziaływania na 
środowisko 

Proponuje się skorygowanie zgodnie  
z propozycją.  

 Dodanie kierunku działania 
Obiektywna ocena i 
weryfikacja powierzchni 
obszarów cennych 
przyrodniczo i kulturowo 
oraz ich zasobów w ramach 
celu operacyjnego C4.5. 
Aktywna pozycja powiatu w 
zachowywaniu i 
aktywizowaniu dziedzictwa 
kulturowego i 
przyrodniczego regionu. 

Prognoza 
oddziaływania na 
środowisko 

Proponuje się skorygowanie zgodnie  
z propozycją.  

 Dodanie kierunku działania 
Rozwój infrastruktury 

Prognoza 
oddziaływania na 

Proponuje się skorygowanie zgodnie  
z propozycją.  



zielonej i błękitnej 
obszarów 
zurbanizowanych w 
ramach celu operacyjnego 
C1.5. Wizualna i 
funkcjonalna atrakcyjność 
przestrzeni publicznych 
kreowanych przy 
wykorzystaniu walorów 
przyrodniczych i 
kulturowych powiatu. 

środowisko 

 Z punktu widzenia ochrony 
środowiska, w tym zdrowia 
ludzi, rekomendowane jest 
aby w pierwszej kolejności 
zrealizowane zostały 
działania wchodzące w 
zakres celu operacyjnego 
C1.4. Bezpieczne 
środowisko przyrodnicze 
tworzące wyróżniającą 
jakość życia w gminach 
powiatu. W szczególności 
chodzi o kierunki działań 
K.1.4.3. Działania 
ograniczające tzw. niską 
emisję i K.1.4.2. 
Przywracanie walorów 
środowiskowych oraz 
nadanie nowych funkcji 
społecznych terenom 
zdegradowanym w wyniku 
eksploatacji górniczej; 
renaturalizacja terenów 
zdegradowanych. Jest to 
istotne ponieważ 
zanieczyszenie powietrza 
oraz degradacja 
powierzchni ziemi i 
krajobrazu są 
podstawowymi 
problemami ochrony 
środowiska na obszarze 
powiatu rybnickiego, które 
bardzo negatywnie 
oddziaływują 
na środowisko i ludzi. 

Prognoza 
oddziaływania na 
środowisko 

Rekomendacje dotyczy procesu wdrażania  
i nie odnosi się bezpośrednio do treści 
strategii, w której kolejność celów i kierunków 
nie oznacza ich istotności. Wskazana 
rekomendacji mieści się w dotychczasowych 
zapisów rozdziału : 3. Filary strategii rozwoju 
gmin powiatu rybnickiego.  
W rozdziale tym proponuje się zmianę nazwy 
zasady: „zrównoważona transformacja” „ na 
„zrównoważony rozwój  i  transformacja” oraz 
dodano w jej opisie punkty: spójność 
społeczna  i kształtowanie postaw, 
podnoszenie świadomości ekologiczne, 
poprawa jakości komponentów i ochrona 
zasobów środowiska  
 

 Ponadto równocześnie w 
pierwszej kolejności należy 
zrealizować działania 
wchodzące w zakres celu 

Prognoza 
oddziaływania na 
środowisko 

Rekomendacje dotyczy procesu wdrażania i 
nie odnosi się bezpośrednio do treści strategii, 
w której kolejność celów i kierunków nie 
oznacza ich istotności. Wskazana 



operacyjnego C2.6. Sektor 
obywatelski promujący 
ekologiczne postawy 
mieszkańców. Należy do 
nich K.2.6.1. Kształtowanie 
proekologicznej 
świadomości mieszkańców 
oraz K.2.6.2. Wydarzenia 
pobudzające 
proekologiczną aktywność 
mieszkańców. Odpowiednio 
ukształtowana świadomość 
proekologiczna ma 
kluczowe znaczenie dla 
realizacji różnego rodzaju 
działań korzystnie 
wpływających na 
środowisko. 

rekomendacji mieści się w dotychczasowych 
zapisów rozdziału : 3. Filary strategii rozwoju 
gmin powiatu rybnickiego.  
W rozdziale tym proponuje się zmianę  nazwy 
zasady: „zrównoważona transformacja” „ na 
„zrównoważony rozwój  i  transformacja” oraz 
dodano w jej opisie punkty: spójność 
społeczna  i kształtowanie postaw, 
podnoszenie świadomości ekologiczne, 
poprawa jakości komponentów i ochrona 
zasobów środowiska  
 

 Str. 3  droga wojewódzka 
DW 926 z południa na 
zachód - 923 

Starostwo powiatowe 
w Rybniku 

  Proponuje się skorygowanie zgodnie  
z propozycją - DW 926 na 923 

 Str. 3 1 Środek ciężkości 
powiatu, czyli punkt 
geometrycznego środka 
wszystkich części powiatu 
(centroid) 
4 
37 km 

Starostwo powiatowe 
w Rybniku 

Uwaga niejasna przytoczona definicja jest 
ujęta na mapie na wskazanej stronie  

 Str. 4 wykres 1 nieczytelny  Starostwo powiatowe 
w Rybniku 

 Proponuje się skorygowanie zgodnie  
z propozycją.  - Wykres przeedytowano  

 Str. 4  tabela 2 -  proponuje 
się odgraniczyć grubą 
kreską liczbę ludności w 
powiatach i liczbę ludności 
w gminach 

Starostwo powiatowe 
w Rybniku 

Proponuje się skorygowanie zgodnie  
z propozycją.  

 Str. 5 wykres 2 nieczytelny Starostwo powiatowe 
w Rybniku 

Proponuje się skorygowanie zgodnie  
z propozycją.  - Wykres przeedytowano 

 Str. 6  
-73 osoby, a powiat 
raciborski -129 osób, gdzie 
wartość wskaźnika w 2010 
roku 
wyniosła odpowiednio 155 
osób i 51 osób. W gminach 
powiatu rybnickiego w 
2020 roku 
najwyższą wartość salda 
migracji wykazała gmina 
Lyski 85 osób, a najmniejszą 
Czerwionka- 
Leszczyny -77 osób. 

Starostwo powiatowe 
w Rybniku 

Proponuje się skorygowanie zgodnie  
z propozycją – usunięto myślniki  



Pod względem 
skumulowanego salda 
migracji również jedynie 
powiat rybnicki wykazał 
wartość 
dodatnią na poziomie 1295 
osób. Powiat wodzisławski i 
raciborski wykazały kolejno 
-749 osób 
i -831 osób. 
 raz przed ilością osób są 
myślniki a raz nie 

 Str. 26 brak informacji o 
zabytkach w Gminie 
Gaszowice (Zameczek 
Czernica, Kościół, Dwór  
w Łukowie Śląskim) 

Starostwo powiatowe 
w Rybniku 

Proponuje się dodanie: Na terenie  gminy 
zlokalizowane są liczne obiekty zabytkowe  
w tym: Zameczek Czernica, Kościół, Dwór  
w Łukowie Śląskim. 
 

 Str. 32 jest Programu 
Ochrony Środowiska dla 
Powiatu Rybnickiego na 
lata 2019-2020 powinno 
być Programu Ochrony 
Środowiska dla Powiatu 
Rybnickiego na lata 2019-
2022 

Starostwo powiatowe 
w Rybniku 

Proponuje się skorygowanie zgodnie  
z propozycją 

 Str. 34 jest :” różnorakie 
akcie” powinno być 
„różnorakie akcje..” 

Starostwo powiatowe 
w Rybniku 

Proponuje się skorygowanie zgodnie  
z propozycją 

 

 

 


