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Katowice, 10 grudnia 2020

Marszałek
Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

Odpowiadając na wniosek znak: RR-RCAS.072.4.2.2020 RR-RCAS.KW-00082/20
z 26 listopada 2020 r., dotyczący zaopiniowania projektu dokumentu „Regionalna Polityka
Rewitalizacji Województwa Śląskiego”, na podstawie art. 54 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 (Dz. U. z 2020 r., poz.
283 ze zm.)
opiniuję pozytywnie
w/w projektu dokumentu „Regionalna Polityka Rewitalizacji Województwa Śląskiego”.
Nadrzędnym celem Regionalnej Polityki Rewitalizacji Województwa Śląskiego jest
poprawa jakości życia, poprzez kompleksowe działania prowadzone na obszarach
zdegradowanych. Jednym z głównych wyzwań jest tu przeciwdziałanie skutkom degradacji
terenów, w tym poprzez działania rekultywacyjne i rewitalizacyjne. Cel generalny: „Wsparcie
procesów inkluzji społecznej, aktywizacji mieszkańców regionu oraz podniesienie warunków
ich życia przy wykorzystaniu narzędzi rozwoju przedsiębiorczości, poprawy jakości
środowiska oraz dostosowania przestrzeni życia do potrzeb mieszkańców” realizowany
będzie poprzez cele operacyjne i działania zapisane w każdym z nich:
Cel 1. Wysoka funkcjonalność i jakość przestrzeni publicznych oraz mieszkalnictwa
1.1. Zachowanie i nadanie nowych funkcji historycznej zabudowie w centrach miast
i starych dzielnicach mieszkaniowych.
1.2. Rozwój funkcji miastotwórczych i ożywiających przestrzeń w centrach miast.
1.3. Tworzenie reprezentacyjnych przestrzeni publicznych, służących integracji
społecznej oraz stanowiących element promocji i konkurencyjności miast.
1.4. Poprawa systemów bezpieczeństwa publicznego służących rozwiązywaniu
wyzwań rewitalizacyjnych.
1.5. Kształtowanie postaw w zakresie odpowiedzialności za przestrzeń publiczną.

Cel 2. Wzrost kompetencji społecznych i aktywności mieszkańców oraz ich udziału w życiu
społeczności lokalnych, miast i regionu
2.1. Podnoszenie kompetencji społecznych i zawodowych zwiększających zdolność
adaptacji mieszkańców z różnych grup wiekowych do zachodzących zmian.
2.2. Wspieranie osób zagrożonych dziedziczeniem biernych postaw społecznych,
trwałym bezrobociem oraz uzależnieniem od systemu pomocy społecznej.
2.3. Budowanie tożsamości lokalnej opartej na tradycji i kulturze.
2.4. Wzmocnienie wspólnot i oddolnych inicjatyw mieszkańców podnoszących
aktywność i integrujących społeczności lokalne.
2.5. Wspieranie partycypacji społecznej w procesach zarządzania rozwojem, w tym
kształtowania polityki rewitalizacji.
2.6. Promocja współpracy międzysektorowej i różnych grup mieszkańców na rzecz
rewitalizacji.
2.7. Rozwój relacji opartych na współpracy poprzez wspieranie rozwiązań ekonomii
współdzielenia.
Cel 3. Poprawa konkurencyjności gospodarki regionalnej i lokalnej na obszarach oraz
terenach zdegradowanych
3.1. Rozwój podmiotów i instrumentów wspierających przedsiębiorczość, w tym
przedsiębiorczość społeczną.
3.2. Wspieranie rozwoju współpracy sektora biznesu i edukacji w celu kształtowania
umiejętności i kompetencji dostosowanych do potrzeb regionalnej gospodarki.
3.3. Kreowanie wdrażania instrumentów organizacyjnych wspierających rozwój
przedsiębiorczości.
3.4. Przygotowanie terenów inwestycyjnych, w szczególności przekształcenie terenów
typu brownfield i wspieranie lokowania na nich przedsiębiorstw działających w sferze
nowoczesnej gospodarki, w tym przemysłu 4.0.
3.5. Wspieranie współpracy sektora publicznego i inwestorów w celu efektywnej
rewitalizacji.
Cel 4. Zagospodarowanie obiektów i terenów zdegradowanych
4.1. Rozwój funkcji rekreacyjnych i usług czasu wolnego na trenach zdegradowanych.
4.2. Rozwój obszarów aktywności gospodarczej na terenach wymagających
rewitalizacji.
4.3. Zagospodarowanie obiektów i terenów poprzemysłowych na cele gospodarcze,
kulturowe, turystyczne i społeczne.
4.4. Wspieranie współpracy na rzecz zarządzania zrewitalizowanymi obiektami.
4.5. Tworzenie kompleksowych produktów sieciowych w zrewitalizowanych obiektach.
4.6. Wykorzystanie terenów i obiektów poprzemysłowych w celu zwiększenia
proekologicznego potencjału energetycznego województwa poprzez inwestycje OZE.
Cel 5. Poprawa jakości środowiska na terenach zdegradowanych
5.1. Poprawa warunków środowiskowych w miastach, w szczególności ograniczenie
uciążliwości generowanych przez niską emisję i hałas, a także przeciwdziałanie
powstawaniu miejskich wysp ciepła oraz poprawa warunków retencji wód.
5.2. Ekorewitalizacja z uwzględnieniem funkcji środowiskowych, utrzymania
i wzmacniania powiązań przyrodniczych oraz rozwoju terenów zieleni miejskiej.
5.3. Rekultywacja i renaturalizacja terenów zdegradowanych i poprzemysłowych.
5.4. Monitorowanie stanu terenów zdegradowanych i terenów wykorzystywanych przez
podmioty gospodarcze znacząco oddziałujące na środowisko.
Działania wskazane w projekcie „Regionalnej Polityki Rewitalizacji Województwa
Śląskiego” są spójne z polityką Unii Europejskiej i Polski oraz związanymi z nią dokumentami
wyższego szczebla. Przedstawiona wizja poprawy jakości życia mieszkańców regionu jest
zgodna z wizją przedstawioną w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” podstawowego dokumentu planistycznego regionu i stanowi jej logiczną kontynuację.
Przedmiotowy projekt powiązany jest również z działaniami przewidzianymi w innych
dokumentach szczebla lokalnego i regionalnego w województwie śląskim.

W województwie śląskim, dla ochrony bioróżnorodności powołano 65 rezerwatów
przyrody, 8 parków krajobrazowych, 45 obszarów Natura 2000 (w tym 5 obszarów specjalnej
ochrony ptaków, 6 specjalnych obszarów ochrony siedlisk i 34 obszary mające znaczenie dla
Wspólnoty), 15 obszarów chronionego krajobrazu, 85 użytków ekologicznych, 24 zespoły
przyrodniczo-krajobrazowe, 12 stanowisk dokumentacyjnych oraz około 1500 pomników
przyrody. Przebiegają przez ten obszar liczne korytarze ekologiczne, w tym korytarze
spójności obszarów chronionych o randze międzynarodowej („Opracowanie ekofizjograficzne
do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego” Centrum Dziedzictwa
Przyrody Górnego Śląska, Katowice, 2015).
Biorąc pod uwagę charakter planowanych działań nie przewiduje się negatywnego
oddziaływania na obszary i obiekty prawnie chronione oraz przerwania ciągłości
wyznaczonych korytarzy ekologicznych. Zakres i skala planowanych inwestycji wyklucza
możliwość transgranicznego oddziaływania.
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