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Załącznik do 
„Sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko”.




STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DO ROKU 2030



Szczegółowe zestawienie uwag i wniosków zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych Projektu Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

prowadzonych na podstawie zapisów art. 6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (tekst jednolity Dz. U. 
z 2014 r., poz.1649 z późn. zm.) oraz w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.1235 z późn. zm.).

l.p.
Część dokumentu, do którego odnosi się opinia, uwaga, wniosek  (np. rozdział, strona, punkt)
Treść informacji (uwagi ,wniosku)
Zgłaszający
Data zgłoszenia
Odniesienie się i planowany sposób wykorzystania uwagi, wyjaśnienie
1.





Mapa 1. Podział administracyjny województwa śląskiego.



Treść mapy nie odpowiada tytułowi.





Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 


16.09.2015





Uwzględnić uwagę.
Tytuł mapy zostanie zmieniony na: Podział administracyjny województwa śląskiego
z uwzględnieniem granic subregionów. 
2.



Mapa 2. Województwo śląskie w podziale na podregiony i subregiony.

Wprowadzenie poprawek do legendy mapy. W legendzie nie wskazano podregionów.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
16.09.2015



Uwzględnić uwagę. 
Mapa zostanie zmieniona, przedstawiając zarówno podregiony jak i subregiony województwa śląskiego.
3.

















Mapa 6. Powiązania powyżej 50 uczniów 
w zakresie dojazdów do szkół ponadgimnazjalnych
w województwie śląskim.













Zmiana tytułu mapy, uzupełnienie legendy o wskazanie, co oznaczają grubości poszczególnych linii. 















Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego














16.09.2015

















Uwzględnić uwagę częściowo.
Zmieniony zostanie tylko tytuł mapy na: Powiązania w zakresie dojazdów do szkół ponadgimnazjalnych (powyżej 
50 uczniów w jednym kierunku).
Mapa ma charakter poglądowy.
Celem mapy jest przede wszystkim ukazanie kierunków dojazdów do szkół, dlatego powiązania przedstawione na mapie są w przedziale powyżej 50 uczniów. Rząd wielkości powiązań uniemożliwia ich szczegółowe przedstawienie 
w formie legendy (brak technicznych możliwości).
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Mapa 11. Rozmieszczenie obszarów chronionych na obszarach wiejskich województwa
śląskiego.

Poprawić zapis w legendzie mapy „obszary mające znaczenie dla Wspólnoty”.



Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego


16.09.2015





Uwzględnić uwagę.
W tekście dokumentu zostanie umieszczona definicja „obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty”.
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Tabela 19. Kierunki strategiczne z uwzględnieniem preferowanego obszaru wsparcia, str. 114, kierunek K.25 zapewnienie dostępności do sprawnego systemu podstawowej opieki medycznej.

W ramach tego kierunku proponujemy objęcie wsparciem obszar całego województwa.








Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego







16.09.2015










Nie uwzględniać uwagi.
Zapewnienie sprawnego dostępu do systemu podstawowej opieki medycznej wydaje się być kluczowe na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo marginalizacji i peryferyzacji wewnętrznej oraz na obszarach o średnim i niskim potencjale demograficznym.

6.



s.9, Wykres 1.



Brak legendy – do uzupełnienia. 



Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
16.09.2015



Uwzględnić uwagę.
Zostanie zamieszczony wykres wraz z legendą.

7.









s.141.









Wśród wskaźników monitorowania celu operacyjnego B1 wskazano saldo migracji. Proponuje się zastąpić go wskaźnikiem: liczba poradni udzielających ambulatoryjne świadczenia zdrowotne lub liczba porad ambulatoryjnych udzielonych w ciągu roku na 1 mieszkańca (źródło BDL GUS).

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego






16.09.2015









Uwzględnić uwagę. 
Zostanie usunięty wskaźnik - saldo migracji. 
Wprowadzony zostanie wskaźnik -  Liczba porad ambulatoryjnych udzielonych w ciągu roku na 
1 mieszkańca.  



8.






s. 142 - wskaźnik monitorowania celu operacyjnego B3, kierunek (K.33 i K.34).



Proponuje się uzupełnić o zapis: (…), w tym % udział terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową lub uzupełnić o wskaźnik intensywności zabudowy.


Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego



16.09.2015






Uwzględnić uwagę. 
Wskaźnik zostanie uzupełniony 
o wskazany zapis: .. w tym % udział terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.


9.





Projekt Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Woj. Śląskiego do roku 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej nie wnosi uwag.




Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UMWŚ w Katowicach

01.10.2015
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s.14, Mapa 3.



















Poprawnie zaznaczyć na mapie obszar aglomeracji bielskiej – w jej skład wchodzi miasto Bielsko-Biała i obszar miejski gminy Czechowice-Dziedzice, bez sołectw. 















Gmina Czechowice-Dziedzice



















06.10.2015



















Uwzględnić uwagę częściowo. 
Strategia „Śląskie 2020+” określa delimitację obszaru aglomeracji w regionie, w której cała gmina Czechowice-Dziedzice znajduje się w obszarze Aglomeracji Bielskiej.
Niemniej uznając, iż obszar gminy Czechowice-Dziedzice jest specyficznym obszarem, 
w dokumencie Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich zostanie ta specyfika uwzględniona poprzez
dodanie zapisów mówiących 
o możliwości wystąpienia 
i wsparcia działań na rzecz obszarów wiejskich w częściach wiejskich gmin miejsko-wiejskich, pod warunkiem, iż ta część gminy leży na obrzeżach
aglomeracji i graniczy bezpośrednio z innym obszarem wiejskim. Odpowiednia kategoria zostanie również wskazana na mapach w granicach delimitowanych już aglomeracji. 
11.



s. 52, Mapa 10.



Poprawnie zaznaczyć na mapie tereny niewiejskie w gminie Czechowice-Dziedzice. Obszarami niewiejskimi jest samo miasto Czechowice-Dziedzice. 
Gmina Czechowice-Dziedzice

06.10.2015



Uwzględnić uwagę. 
Zgodnie z odniesieniem do uwagi nr 9. 

12.


s. 87, tiret 3 od góry strony.

Zmienić słowo „Bialskiej” na „Bielskiej”. 

Gmina Czechowice-Dziedzice
06.10.2015


Uwzględnić uwagę. 
Błąd redakcyjny.

13.









s.  88, Mapa 14.









Poprawnie opisać legendę. 









Gmina Czechowice-Dziedzice







06.10.2015









Nie uwzględniać uwagi. 
Dokładny opis legendy został umieszczony w tekście poprzedzającym mapę. Ponadto nie ma technicznej możliwości umieszczenia tak szerokiego opisu w legendzie przy samej mapie.


14.



s. 92, Mapa 15



Poprawnie zaznaczyć na mapie tereny niewiejskie w gminie Czechowice-Dziedzice. Obszarami niewiejskimi jest samo miasto Czechowice-Dziedzice.
Gmina Czechowice-Dziedzice

06.10.2015



Uwzględnić uwagę. 
Zgodnie z odniesieniem do uwagi nr 9. 

15.




s. 94, Mapa 16.




Poprawnie zaznaczyć na mapie aglomeracji bielskiej  - w jej skład wchodzi miasto Bielsko-Biała i obszar miejski gminy Czechowice-Dziedzice, bez sołectw. 
Gmina Czechowice-Dziedzice


06.10.2015




Uwzględnić uwagę. 
Zgodnie z odniesieniem do uwagi nr 9. 


16.



s. 97, Mapa 17.



Poprawnie zaznaczyć na mapie tereny niewiejskie w gminie Czechowice-Dziedzice. Obszarami niewiejskimi jest samo miasto Czechowice-Dziedzice. 
Gmina Czechowice-Dziedzice

06.10.2015



Uwzględnić uwagę. 
Zgodnie z odniesieniem do uwagi nr 9. 

17.

s. 99, Mapa 18.

Poprawnie zaznaczyć na mapie tereny wiejskie w gminie Czechowice-Dziedzice. Obszarami niewiejskimi jest samo miasto Czechowice-Dziedzice. 
Gmina Czechowice-Dziedzice
06.10.2015

Uwzględnić uwagę. 
Zgodnie z odniesieniem do uwagi nr 9. 

18.




s. 101, Mapa 19.




Poprawnie zaznaczyć na mapie tereny wiejskie w gminie Czechowice-Dziedzice. Obszarami nie wiejskimi jest samo miasto Czechowice-Dziedzice. 
Gmina Czechowice-Dziedzice


06.10.2015




Uwzględnić uwagę. 
Zgodnie z odniesieniem do uwagi nr 9. 


19.





s. 102, Mapa 20.





Poprawnie zaznaczyć na mapie tereny wiejskie w gminie Czechowice-Dziedzice. Obszarami niewiejskimi jest samo miasto Czechowice-Dziedzice.


Gmina Czechowice-Dziedzice



06.10.2015





Uwzględnić uwagę. 
Zgodnie z odniesieniem do uwagi nr 9. 



20.





s.111, cała tabela 19.





Przeformułować tabelę lub co najmniej wiersze nagłówkowe. 




Gmina Czechowice-Dziedzice



06.10.2015





Nie uwzględniać uwagi. 
Nie podano propozycji/sposobu przeformułowania tabeli 19. Tabela została sporządzona 
w sposób czytelny.

21.








s. 111, pkt K.7.








W kolumnie 4 usunąć słowa „Skoczów, Strumień” lub wpisać wszystkie gminy wchodzące w skład LGR’ów. 






Gmina Czechowice-Dziedzice






06.10.2015







Uwzględnić uwagę. 
Wykreślone zostaną słowa: Skoczów, Strumień. 
Po uwzględnieniu uwagi zapis będzie dotyczył wszystkich obszarów na których wdrażane są Lokalne Strategie Rozwoju przez Lokalne Grupy Rybackie.

22.


s. 49.


W tekście uwzględnić rzekę Olza. „Zagrożenie powodzią”. 

Gmina Gorzyce


07.10.2015


Uwzględnić uwagę. 
Opis zostanie uzupełniony.

23.






Tabela 11 Subregion Zachodni, strona 66.





Propozycja aby dodać następujące atuty:
- warunki do rozwoju turystyki i rekreacji;
- dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze;
- dobre warunki do rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki.  
Gmina Gorzyce






07.10.2015






Uwzględnić uwagę. 
Tabela zostanie uzupełniona 
o wskazane propozycje.




24.



Tabela 11 Subregion Zachodni, strona 67.


Propozycja aby dodać do postulowanych kierunków rozwoju:
- rozwój agroturystyki i usług turystycznych. 
Gmina Gorzyce



07.10.2015



Uwzględnić uwagę. 
Tabela zostanie uzupełniona 
o wskazaną propozycję.

25.





Wizja Rozwoju Obszarów Wiejskich , strona 103.




Propozycja aby dodać kolejną cechę:
- dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna i sportowo-rekreacyjna kreowana w oparciu o wykorzystanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych.  
Gmina Gorzyce





07.10.2015





Nie uwzględniać uwagi. 
W wizji rozwoju obszarów wiejskich są już zapisy poświęcone temu zagadnieniu.


26.





Tabela 19 – Kierunki strategiczne …




K 14 – w miejsce potencjału rolniczego – obszary o średnim niskim potencjale zamienić na zapis – wszystkie obszary z funkcjami rolnymi. 


Gmina Gorzyce





07.10.2015





Nie uwzględniać uwagi.
Obszary o wysokim potencjale rolniczym powinny zachować swoją funkcję produkcyjną.


27.















Tabela 20. „Kierunki i Przedsięwzięcia” – Cel Operacyjny B1. Dostępność usług publicznych oraz infrastruktury technicznej umożliwiającej rozwój mieszkańców na obszarach wiejskich – s. 124/125.  







W kolumnie „Przedsięwzięcia” – „Przestrzeń i Infrastruktura” propozycja aby dodać:
- P55. Budowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych, dróg, chodników i ciągów pieszo-rowerowych poprawiająca bezpieczeństwo mieszkańców na drodze;
- P59. Budowa punktowej liniowej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, w tym ścieżki rowerowe, boiska, siłownie plenerowe, place zabaw, itp. 
- P61. Zagospodarowanie terenów, tworzenie nowych przestrzeni publicznych. 
Gmina Gorzyce















07.10.2015















Uwzględnić uwagi częściowo.
Uwzględniona zostanie propozycja dotycząca przedsięwzięcia P55 i P59.
Nie uwzględnia się propozycji przedsięwzięcia P61, ponieważ  P61 zawiera się w innych przedsięwzięciach w celu C2.
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Kierunki i przedsięwzięcia. 
Tab. 19. Kierunki strategiczne z uwzględnieniem preferowanego obszaru wsparcia.
K.7. rozwój rybactwa oraz działalności w
otoczeniu rybactwa



Wskazano „obszary o wysokim i
średnim potencjale, obszary LGR -
Skoczów, Strumień”. Bardzo prosimy 
o uzupełnienie obszarów rybackich o gminy członkowskie LGR tj. Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Jaworze, Wilamowice. 






LGR „Bielska Kraina”











07.10.2015












Uwzględnić uwagę. 
Wykreślone zostaną słowa: Skoczów, Strumień. 
Po wykreśleniu słów Skoczów, Strumień  zapis będzie dotyczył wszystkich obszarów, na których wdrażane są Lokalne Strategie Rozwoju przez Lokalne Grupy Rybackie, w tym gmin członkowskich LGR „Bielska Kraina”, tj. Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Jaworze, Wilamowice.
29.





Projekt Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Woj. Śląskiego do roku 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny opiniuje pozytywnie Projekt Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Woj. Śląskiego do roku 2030.

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach

29.09.2015






30.





Projekt Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Woj. Śląskiego do roku 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach opiniuje pozytywnie projekt Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach


07.10.2015








Zgłoszone w trakcie trwania konsultacji uwagi i wnioski zostały rozpatrzone i wraz z ustaleniami prognozy oddziaływania na środowisko oraz rekomendacjami oceny ex-ante zostaną wykorzystane przy opracowaniu końcowego projektu Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030. Ostateczne redakcyjne ujęcie i treść zmian będzie uzależniona od ogólnego kontekstu i zmian w całości dokumentu. 

