
Załącznik nr 2 do uchwały nr 2714/299/IV/2013 

Zarządu Województwa Śląskiego z dn. 3 grudnia 2013 roku 

 

 

 

 

Harmonogram prac nad Strategią Rozwoju Systemu Transportu 

Województwa Śląskiego  



2 

 

Harmonogram prac nad Strategią Rozwoju Systemu Transportu 

Województwa Śląskiego 

Lp. Działania Ramowy planowany 
termin realizacji 

1 Prace organizacyjne. 

Powołanie: 
 Komitetu Sterującego,  
 Interdyscyplinarnych zespołów koordynujących prace nad 

Strategią, w skład których weszliby przedstawiciele Samorządu 
Województwa Śląskiego, przedstawiciele organizatorów 
komunikacji publicznej oraz zarządców dróg w regionie; 

 Roboczych zespołów tematycznych, składających się ze 
specjalistów z określonych dziedzin. 

 

Marzec 2011 - 

Kwiecieo 2011 

2 Powołanie Konsultantów w ramach określonych dziedzin. Marzec 2011 - 

Kwiecieo 2011 

3 Wstępne analizy i konsultacje zakresu opracowania Strategii oraz w 
zakresie projektów transportowych i planów oraz potrzeb jednostek 
samorządu terytorialnego w tym zakresie. 

Kwiecieo 2011 - 

Czerwiec 2011 

4 
Opracowanie i konsultacje założeo Strategii obejmujące: 

 wstępną diagnozę, 

 identyfikację problemów, 

 określenie zasad polityki transportowej regionu, 

 określenie wstępnych celów rozwoju systemu 
transportowego województwa śląskiego; 

Sierpieo 2011 - 
Marzec 2012 

5 Przeprowadzenie badao, ekspertyz i diagnozy w obszarze sieci i 
organizacji transportu; 

Obejmuje to m.in. prace: 

 związane ze zleceniem badao i analiz ekspertom i podmiotom 
zewnętrznym, zgodnie z procedurami przewidzianymi w ustawie 
prawo zamówieo publicznych. 

 warsztatowe w ramach powołanych zespołów oraz zaproszonych 
specjalistów z zakresu transportu  

Sierpieo 2011 - 

Grudzieo 2012 

6 
Opracowanie projektu Strategii obejmującego:  

 Wskazanie priorytetów i celów rozwoju transportu w 
województwie śląskim; 

 sporządzeniem listy głównych projektów, w tym 
infrastrukturalnych o szczególnym znaczeniu dla osiągnięcia 
zidentyfikowanych priorytetów rozwojowych wraz z 
prognozą finansową środków publicznych służących 
realizacji projektów; 

 system wdrażania i monitoringu. 

 

Grudzieo 2012 - 

Czerwiec 2013 
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7 Opracowanie Prognozy oddziaływanie na środowisko. Wrzesieo 2012 - 
Wrzesieo 2013 

8 Opiniowanie i konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju 
Systemu Transportu Województwa Śląskiego. 

Czerwiec 2013 -  
Listopad 2013 

9 Przyjęcie Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa 
Śląskiego przez Sejmik Województwa Śląskiego. 

I kwartał 2014 

 

 


