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Podsumowanie 

wynikaj ące z  art. 43 i 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 pa ździernika 2008 r. o udost ępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczenstwa w  ochronie 

środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 

1227 z póżn. zm.) w zwi ązku z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziały wania 

na środowisko dla Strategii zrównowa żonego rozwoju Gminy Miasta Pszów na lata 

2011 – 2020. 

 

Niniejsze Podsumowanie zostało sformułowane na podstawie  art. 43 i 55 ust. 3 Ustawy 

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego  ochronie, 

udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, 

zwaną dalej ustawą, w związku z przyjęciem Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy 

Miasta Pszów na lata 2011 - 2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Celem 

Podsumowania jest uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu oraz określenie, w jaki 

sposób uwzględnione zostały wyniki przeprowadzonej oceny strategicznej. 

 

Informacje ogólne dotycz ące Strategii zrównowa żonego rozwoju Gminy Miasta Pszów 

na lata 2011 – 2020 – przedmiotu prognozy oddziaływ ania na środowisko 

Strategia rozwoju to usystematyzowana, długoterminowa i perspektywiczna koncepcja 

rozwoju, ukierunkowana na maksymalne wykorzystanie potencjału rozwojowego danej 

jednostki osadniczej oraz stworzenie optymalnych warunków dla funkcjonowania 

społeczności lokalnej. W warunkach rynkowych, Strategia rozwoju jako podstawowe 

narzędzie zarządzania strategicznego, musi przede wszystkim uwzględniać interes 

nadrzędnej grupy interesariuszy, czyli mieszkańców miasta. Sprawna implementacja założeń 

Strategii to warunek konieczny dla efektywnego wykorzystywania pojawiających się szans 

rozwojowych i wzmacniania pozycji konkurencyjnej miasta. Koncentracja na priorytetach 

i celach strategicznych pozwala na właściwe wykorzystywanie potencjału miasta oraz 

sprawną inżynierię finansową, umożliwiającą montaż środków pochodzących z różnych 

źródeł (środki własne, fundusze unijne, kredyty, obligacje itp.).  

 

Część pierwsza Strategii prezentuje stopień ważności tego dokumentu dla dalszego rozwoju 

Gminy Miasta Pszów. W tej części zawarte zostały podstawowe cele zarządzania 

strategicznego. Część druga dokumentu zawiera opis istniejącej sytuacji w mieście, 

z uwzględnieniem stref: przestrzennej, gospodarczej oraz społecznej. W części trzeciej  

zestawiono mocne i słabe strony Gminy Miasta Pszów, które jednocześnie są podstawą do 
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omówienia szans i zagrożeń, które mogą wystąpić. Tego typu analiza ukazuje celowość 

tworzenia i wprowadzenia w życie dokumentów strategicznych, takich jak Strategia. 

W kolejnych częściach, czwartej, piątej oraz szóstej, zaprezentowane zostały 

uwarunkowania rozwojowe Miasta, jak również wizja oraz cele i kierunki rozwoju miasta. 

W celu ułatwienia realizacji głównego celu strategicznego wyodrębniono 6 priorytetów 

operacyjnych, rozdzielonych na 32 kierunki działań. Te ostatnie realizowane będą w ramach 

projektów inwestycyjnych, szkoleniowych, informacyjno – promocyjnych oraz 

marketingowych. Część siódma to wskazanie na powiązanie Strategii z innymi dokumentami  

strategicznymi, regulujące poszczególne polityki sektorowe w ujęciu lokalnym. Rozdział ten 

umożliwił wskazanie zapisów innych dokumentów, które zostaną zrealizowane dzięki 

wprowadzeniu w życie projektów zapisanych w Strategii zrównoważonego rozwoju. W części 

ósmej przedstawiono propozycje projektów, głównie o charakterze inwestycyjnym, których 

realizacja zaplanowana została w celu dalszego rozwoju miasta oraz ograniczenia 

występujących zjawisk i sytuacji problemowych. Natomiast w części dziewiątej wskazano 

potencjalne źródła finansowania zaplanowanych działań. Część ostatnia, dziesiąta, to plan 

wdrażania Strategii w życie, z uwzględnieniem promocji, monitoringu oraz realizacji 

założonych wskaźników, które  powinny zostać osiągnięte dzięki wdrożeniu zapisów 

Strategii.  

 

Strategia zrównoważonego rozwoju Gminy Miasta Pszów na lata 2011 – 2020 uwzględnia 

realizację następujących projektów strategicznych: 

 

Lp. Nazwa zadania 
Priorytet 

operacyjny 

Główny 

kierunek 

działania 

Komplemen

tarne 

kierunki 

działania 

1. 
Zagospodarowanie hałdy Wrzosy – Osadniki 

Mułowe na cele sportowo-rekreacyjne 
PO-III K3.4 

K1.2, K2.2, 

K2.6, K3.3, 

K5.4 

2. Kompleksowa rewitalizacja centrum miasta  PO-IV K4.1 
K1.4, K2.2, 

K2.6  

3. 

Zagospodarowanie terenów pokopalnianych na 

cele pozyskiwania i wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii 

PO-II K2.6 K2.2, K3.4 

4. Optymalizacja sieci drogowej na terenie Pszowa PO-IV K4.5 K2.1, K2.2 
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5. Budowa Drogi Głównej Południowej PO-IV K4.5 K2.1, K2.2 

6. Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum PO-I K1.2 K5.4 

7. 
Budowa infrastruktury dla obsługi ruchu 

pielgrzymkowego na terenie miasta 
PO-I K1.2 

K1.3, K1.4, 

K1.5 

8. Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 PO-I K1.2 K5.4 

9. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta PO-IV K4.4 K4.6 

 

 

Wykonanie działań zaplanowanych w ramach Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy 

Miasta Pszów na lata 2011 – 2020  wiąże się z oddziaływaniem środowiskowym.  Należy 

jednak podkreślić, iż przewidziane inwestycje, związane z przeprowadzeniem różnorakich 

prac, będą powodowały oddziaływanie na etapie ich prowadzenia. Oddziaływania te będą 

miały przede wszystkim charakter lokalny, a więc występować będą na określonym, 

niewielkim obszarze i  jednocześnie będą miały one charakter odwracalny. Odpowiednio 

przygotowany harmonogram prac, jak również przestrzeganie wszelkich zaleceń, umożliwią 

ograniczenie tych oddziaływań do minimum. W fazie eksploatacji występować będzie jedynie 

pozytywne oddziaływanie na środowisko, co stanowić będzie zaplanowany, dodatkowy efekt 

podejmowanych działań. 

 

Główne ustalenia prognozy oddziaływania na środowisko:  

Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Miasta 

Pszów na lata 2011 – 2020  wykonana została zgodnie z wymogami art. 51 Ustawy z dnia  3  

października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 

z 2008 r. Nr 199, poz. 1227). Podstawowymi elementami prognozy, zgodnie z w/w ustawą, 

są: 

a) Informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego 

powiązania z innymi dokumentami,  

b) Informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,  

c) Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 

projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 

d) Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,  

e) Streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym. 
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Strategia zrównoważonego rozwoju Gminy Miasta Pszów na lata 2011 – 2020 obejmuje 

swoim zasięgiem cały teren Gminy Miasta Pszów.  

 

Realizacja zaproponowanych projektów spowoduje oddziaływania zarówno na etapie 

budowy, jak i na etapie eksploatacji. Na etapie budowy wystąpią oddziaływania krótkotrwałe 

o znaczeniu lokalnym, spowodowane głównie działaniami ciężkiego sprzętu oraz 

wykonywanymi pracami remontowymi. Natomiast na etapie eksploatacji oddziaływania będą 

długoterminowe i spowodują poprawę stanu środowiska naturalnego na terenie miasta. 

Ze względu na odpowiednie ułożenie harmonogramu prac wszystkich inwestycji nie będzie 

występowało oddziaływanie skumulowanie. Nie będzie również miało miejsca oddziaływanie 

transgraniczne. 

 

Kompleksowa realizacja zapisów Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Miasta Pszów 

na lata 2011 – 2020  umożliwi poprawę stanu środowiska na terenie miasta. Zmiany te będą 

zauważalne głównie w  poprawie jakości takich elementów środowiska, jak: 

 

• powietrze atmosferyczne - zdecydowanej poprawie ulegnie stan powietrza 

atmosferyczne. Powodowane będzie to poprawą stanu nawierzchni dróg 

(wymiana nawierzchni) oraz modernizacją systemu komunikacji (przebudowa 

dróg, upłynnienie ruchu),    

• gleby - zabezpieczenie terenów przed ich dalszą degradacją i dewastacją 

poprzez nadanie im nowych wartości użytkowych lub przygotowanie pod 

inwestycje zewnętrzne, zabezpieczenie przed wprowadzaniem ścieków poprzez 

rozbudowę systemu kanalizacji,    

• krajobraz - podniesienie atrakcyjności wizualnej miasta,   

• zwiększenie ilości terenów rekreacyjno-wypoczynkowych - tereny zdegradowane 

i zdewastowane zostaną przeznaczone pod budowę nowych centrów 

wypoczynku, rozrywki. Rozszerzona i poprawiona zostanie również baza 

sportowa miasta,   

• podniesienie poziomu życia mieszkańców - wszystkie działania spowodują 

jednocześnie podniesienie warunków życia mieszkańców,    

• podniesienie atrakcyjności miejscowości - realizacja założeń umożliwi 

kompleksowe pokonanie wielu mankamentów miasta, co w zdecydowanym 

stopniu spowoduje wzrost jego atrakcyjności. Zarówno pod względem 

gospodarczym, jak turystyczno-bytowym.    
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Informacje dotyczace rozwi ązań alternatywnych oraz w jaki sposób zostały 

uwzgl ędnione  wnioski  z przeprowadzonej oceny  

Biorąc pod uwagę zapisy Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Miasta Pszów na lata 

2011 - 2020 oraz zapisy Prognozy oddziaływania na środowisko, jak również pozytywną 

opinię o obu dokumentach, wyrażoną przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz 

Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, można stwierdzić, że charakter oraz zakres 

działań objętych programem oznaczają bardzo słabe oddziaływanie na środowisko. Dlatego 

też, rozwiązania alternatywne, o których mowa w Art. 55, ust. 3 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, w tym przypadku nie były 

brane pod uwagę. Osiągnięcie celów programu nie jest możliwe w sposób inny, niż 

wyznaczony w dokumencie. Całokształt działań mających na celu zrównoważony rozwój 

miasta bazuje na technologiach standardowych i wykorzystuje procesy oraz technologie 

sprawdzone i powszechnie stosowane przy remontach budynków, naprawie instalacji 

wodno-kanalizacyjnych, inwestycjach drogowych itp. W tym zakresie nie ma szerokiego pola 

do poszukiwań rozwiązań alternatywnych. Rozwiązania wynikające z zapisów Strategii 

zrównoważonego rozwoju Gminy Miasta Pszów na lata 2011 - 2020 przyczynią się do 

poprawy stanu środowiska oraz szeroko pojętego komfortu i jakości życia mieszkańców. 

 

Opinie wła ściwych organów 

Właściwymi organami, zgodnie z art. 57 i art. 58 ustawy są: 

1) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

2) Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. 

 

W dniu 23 sierpnia 2012 r. Urząd Miasta Pszów skierował do obu w/w organów projekt 

Lokalnego Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Miasta Pszów na lata 2011 - 2020 

wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.  

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach pismem z dnia 2 października 

2012 r. (znak WOOŚ.410.348.2012.BM), po wprowadzeniu uwag wskazanych w piśmie 

z dnia 19 września 2012 r., zaopiniował pozytywnie przedstawione dokumenty, nie wnosząc 

żadnych dalszych uwag. Uwagi wskazane w piśmie z dnia 19 września 2012 r. dotyczyły 

konieczności wprowadzenia korekty jednego z zadań inwestycyjnych. 

 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach pismem z dnia 3 września 2012 r. 

(znak NS-NZ.042.104.2012.HM) również uzgodnił bez zastrzeżeń przedstawione 

dokumenty. 
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Zgłoszone uwagi i wnioski  

Społeczność lokalna Gminy Miasta Pszów uzyskała możliwość zapoznania się 

z przedmiotowymi dokumentami tj.: Strategią zrównoważonego rozwoju Gminy Miasta 

Pszów na lata 2011 – 2020 oraz Prognozą oddziaływania na środowisko podczas konsultacji 

społecznych ogłoszonych przez Burmistrza Miasta Pszów w terminie od 23 sierpnia do 12 

września 2012 r. Informacja na temat konsultacji społecznych została przekazana do 

wiadomości opinii publicznej poprzez Biuletyn Informacji Publicznej, stronę internetową 

www.pszow.pl oraz informację zamieszczoną w siedzibie Urzędu Miasta Pszów. 

 

W procedurze składania uwag i opiniowania wyłożonych do publicznego wglądu projektu 

Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Miasta Pszów na lata 2011 – 2020 wraz 

z Prognozą oddziaływania na środowisko nie zostały zgłoszone uwagi do powyższych 

dokumentów. 

 

Wyniki post ępowania dotycz ącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, 

jeżeli zostało przeprowadzone 

Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko nie było wymagane 

i nie zostało przeprowadzone. Prognoza oddziaływania na środowisko, w punkcie 4.5, 

dotyczącym prawdopodobieństwa wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub 

transgranicznych, stwierdza: 

„Przeprowadzenie inwestycji w Pszowie, który położony jest w bliskiej odległości od granicy 

z Republiką Czeską, może spowodować wystąpienie oddziaływania transgranicznego 

w trakcie ich realizacji i podczas eksploatacji. Jak jednak wykazano wcześniej, wszystkie 

zaplanowane działania będą powodowały jedynie oddziaływanie lokalne i okresowe. 

Inwestycje te nie są więc inwestycjami znacząco oddziałującymi na stan środowiska i nie 

spowodują oddziaływania transgranicznego.” 

Powyższa opinia została podzielona przez organy opiniujące przedmiotowe dokumenty. 

 

Propozycje dotycz ące metod i cz ęstotliwo ści przeprowadzania monitoringu skutków 

realizacji postanowie ń zmiany planu 

Monitorowanie postępów realizacji Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Miasta Pszów 

na lata 2011 - 2020 będzie prowadzone przez odpowiednie komórki Urzędu Miasta Pszów 

i obejmować będzie przede wszystkim: 

• stopień zaawansowania i terminowość realizacji zaplanowanych zadań, 

• zgodność ze zdefiniowanymi celami i priorytetami, 

• stopień realizacji zakładanych wskaźników. 
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Efekty środowiskowe będą jedynie dodatkowymi korzyściami realizacji Strategii 

zrównoważonego rozwoju Gminy Miasta Pszów na lata 2011 - 2020, nie ma więc potrzeby 

oceny wpływu realizacji przedsięwzięć na środowisko, ponieważ: 

• stan środowiska nie jest głównym celem realizacji Strategii zrównoważonego rozwoju 

Gminy Miasta Pszów na lata 2011 – 2020, 

• realizacja zadań objętych Strategią nie będzie miała znaczącego wpływu na te 

elementy środowiska, które podlegają prostej ocenie (np. poziom zanieczyszczenia 

powietrza), 

• realizacja zadań Strategii silnie wpłynie na poprawę walorów estetycznych, a także 

komfortu  i jakości życia mieszkańców. 

W konsekwencji, nie proponuje się żadnych dodatkowych metod analizy skutków realizacji 

Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Miasta Pszów na lata 2011 - 2020 dla środowiska. 
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Uzasadnienie, 

o którym mowa w art. 42 ustawy z dnia 3 pa ździernika 2008 r. o udost ępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społecze ństwa w ochronie 

środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, 

poz 1227 z pó źn. zm)  dotycz ące udziału społecze ństwa  w post ępowaniu  

 

W związku z przyjęciem  Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Miasta Pszów na lata 

2011 – 2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko została przeprowadzona 

strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.  

 

W ramach przeprowadzonej strategicznej oceny zapewniono udział społeczeństwa   poprzez 

następujące działania: 

− podano do publicznej wiadomości informacje o przystąpieniu do sporządzania Strategii 

zrównoważonego rozwoju Gminy Miasta Pszów na lata 2011 - 2020, 

− na etapie formułowania Strategii przeprowadzono spotkania z partnerami społecznymi 

(26 stycznia 2012 r., 23 lutego 2012 r. oraz 21 marca 2012 r.) oraz przeprowadzono 

otwarte konsultacje założeń strategicznych i projektów, poprzez informację na stronie 

internetowej Miasta Pszów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej umożliwiające 

składanie własnych projektów, a także wniesienie poprawek do priorytetów i celów 

strategicznych, 

− uzyskano uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych 

w Prognozie odziaływania na środowisko z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 

Środowiska w Katowicach oraz Śląskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem 

Sanitarnym, 

− poddano projekt Strategii opiniowaniu i uzgodnieniu z właściwymi organami. Regionalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska oraz Śląski Państwowy Wojewódzki  Inspektor Sanitarny 

w swoich stanowiskach nie zawarli uwag w odniesieniu do przedmiotowych dokumentów, 

− wyłożono do publicznego wglądu projekt Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy 

Miasta Pszów na lata 2011 - 2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko 

w okresie od 23 sierpnia do 12 września 2012 r., o czym poinformowano opinię publiczną 

poprzez informację w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu 

Miasta Pszów oraz informację w siedzibie Urzędu Miasta Pszów, 

− w procedurze składania uwag i opiniowania wyłożonych do publicznego wglądu projektu 

zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko nie zostały zgłoszone uwagi 

do Strategii ani do Prognozy oddziaływania na środowisko.  


