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Załącznik nr 5 do Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych  

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego 

 

 

RAPORT Z KONSULTACJI PROJEKTU STRATEGII RIT SUBREGIONU ZACHODNIEGO 

 
 

Zgłaszający 

Jednostka redakcyjna 

strategii, której 

dotyczą uwagi 

(rozdział, dział) 

Str. Treść uwagi 
Uzasadnienie do treści 

uwagi 
Propozycja zmian 

Uzasadnienie do 

propozycji zmian 

Sposób uwzględnienia 

uwagi 

Gmina Świerklany Strategia Regionalnych 

Inwestycji 

Terytorialnych 

Subregionu 

Zachodniego na lata 

2014-2020  

mapy 
Nieczytelne opisy, brak 

legendy na większości map 

Załączniki mapowe 

powinny być czytelne 

oraz posiadać legendy, 

aby możliwe było ich 

właściwe odczytanie 

Zwiększyć czcionki, 

dołożyć legendy 

Załączniki mapowe 

powinny być czytelne 

oraz posiadać 

legendy, aby możliwe 

było ich właściwe 

odczytanie 

Skorygowano zgodnie 

z uwagami 

Strategia Regionalnych 

Inwestycji 

Terytorialnych 

Subregionu 

Zachodniego na lata 

2014-2020 

24 

Brak ujęcia drogi DW 929 

jako składowej szkieletu 

drogowego Subregionu 

Zachodniego 

DW 929 jest jedną 

z głównych  dróg na 

trasie prowadzącej do 

węzła autostradowego 

w Świerklanach 

Dopisać DW 929 

w tekście 

DW 929 jest jedną 

z głównych  dróg na 

trasie prowadzącej do 

węzła autostradowego 

w Świerklanach 

Skorygowano zgodnie 

z uwagami 

Dr Krzysztof 

Wrana sformułowanie celów C2RIT i C3RIT mogłoby być inne (bezpośrednie łączenie jakości powietrza oraz gospodarki wodno-ściekowej z estetyką jest 

trochę naciągane); może: poprawa stanu środowiska i warunków życia poprzez….; lub: poprawa atrakcyjności przestrzeni subregionu poprzez…; lub 

zrównoważone gospodarowanie przestrzenią i środowiskiem wspierane działaniami na rzecz… 

Skorygowano zgodnie 

z uwagami 

rewitalizacja jest obecnie traktowana jako proces wielowymiarowy, więc nie powinno się mówić o rewitalizacji infrastrukturalnej, czy społecznej; może 

C4RIT sformułować jakoś tak: Realizacja (procesów) rewitalizacji wspierających rozwój społeczno-ekonomiczny oraz zrównoważone gospodarowanie 

zasobami (przestrzenią) subregionu 

Skorygowano zgodnie 

z uwagami 

w C5RIT i C6RIT proponuję zamiast „zwiększenie” użyć słowa „podniesienie” (…poziomu) 
Skorygowano zgodnie 

z uwagami 

C7RIT – początek celu niepotrzebny; wystarczy „Poprawa poziomu zatrudnienia…” 
Skorygowano zgodnie 

z uwagami 

diagnoza w dokumencie jest znacznie pełniejsza, aczkolwiek warto byłoby uwzględnić część uwag sformułowanych do strategii rozwoju 
Skorygowano zgodnie 

z uwagami 

na s. 12 „Wykazuje on tendencje do rozwoju policentrycznego z ośrodkiem w Rybniku…” – jeżeli rozwój policentryczny to wypadałoby wskazać inne 

ośrodki i zaznaczyć, że Rybnik jest głównym ośrodkiem obszaru metropolitalnego (jest odniesienie dopiero w kolejnym akapicie) 

Skorygowano zgodnie 

z uwagami 

uzasadnienia wymaga zdanie na s. 13 „Rozwój regionu w perspektywie czasu powinien doprowadzić do dalszego odchodzenia od modelu 

przemysłowego na rzecz rozwoju sektora usług…”; czy na pewno? dlaczego? czy chodzi o rolę w zatrudnieniu, czy w tworzonej wartości dodanej, czy 

też w jednym i drugim? 

Skorygowano zgodnie 

z uwagami 

s. 14 – kiedy mowa jest o niższym wskaźniku przedsiębiorczości warto nadmienić, że wynika to nie z niskiego poziomu przedsiębiorczości 

mieszkańców, tylko jest charakterystyczne dla ośrodków o wysokim poziomie industrializacji, gdzie miejsca pracy są tworzone przez duże 

przedsiębiorstwa 

Skorygowano zgodnie 

z uwagami 
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s. 14-15 – należy określić perspektywy rozwojowe tradycyjnych branż 
Skorygowano zgodnie 

z uwagami 

s. 16-17 – brakuje oszacowania skali terenów zdegradowanych, terenów do rewitalizacji (wg różnych typów) itp. 
Skorygowano zgodnie 

z uwagami 

s. 17 – bardzo kontrowersyjne zdanie „Uwzględniając wyżej przedstawioną powierzchnię gospodarstw rolnych w Subregionie Zachodnim, nie można 

wykluczyć, że pojawi się na całym obszarze możliwość wykorzystania terenów popegeerowskich i ich uzbrojenia na potrzeby przedsiębiorców.”; jeżeli 

dotyczy to terenów rolnych to taka propozycja stałaby w ostrej sprzeczności z zasadami rozwoju zrównoważonego 

Skorygowano zgodnie 

z uwagami 

s. 17 – wśród wyróżników warto wspomnieć o KSSE 
Skorygowano zgodnie 

z uwagami 

s. 20 – źródła emisji transgranicznej nie pochodzą z Aglomeracji Górnośląskiej 
Skorygowano zgodnie 

z uwagami 

s. 21 – brak oszacowania skali problemu niskiej emisji 
Skorygowano zgodnie 

z uwagami 

s. 21-23 – skupiono uwagę na energii wiatrowej i słonecznej; może coś więcej o geotermii i biogazie (mamy rolnictwo)? 

Zgodnie z dokumentem 

Określenie potencjału 

energetycznego 

regionów Polski 

w zakresie odnawialnych 

źródeł energii – wnioski 

dla Regionalnych 

Programów 

Operacyjnych na okres 

programowania 2014 – 

2020, kluczowa jest 

energia słoneczna, 

pozostałe nie mają 

dużego znaczenia 

i potencjału do 

wykorzystania 

s. 26 – błąd językowy: „Aby sprostać zagrożeniom związanym z dużym natężeniem ruchu zwłaszcza w centrach miast i wynikającą z tego emisja 

linią…”; tych przypadkowych błędów językowych trochę jest, ale należy podkreślić, że obydwa dokumenty pod względem językowym są napisane 

bardzo dobrze 

Skorygowano zgodnie 

z uwagami 

s. 30 – brakuje pokazania trendów na rynku pracy 
Skorygowano zgodnie 

z uwagami 

s. 43 – warto uzasadnić potrzebę rewitalizacji na obszarach wiejskich 
Skorygowano zgodnie 

z uwagami 

kolejne strony – według mnie bardzo dobry, precyzyjny opis Brak odniesienia 

s. 80, tabela 28 – zajmuje bardzo dużo miejsca, a nie ma istotnego znaczenia strategicznego (chyba, że takie są wymogi formalne); lepiej zamieścić 

więcej wniosków, a tabelę przenieść do załącznika 

Skorygowano zgodnie 

z uwagami 

ze wskaźnikami i systemem zarządzania nie dyskutuję, bo rozumiem, że przyjęto rozwiązania realne Brak odniesienia 
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Gmina Pszów 

X. Strategia RIT 

a Strategie 

niskoemisyjne, Tabela 

nr 28 Diagnoza planów 

gospodarki 

niskoemisyjnej na 

obszarze jst 

Subregionu 

Zachodniego 

85 

W kolumnie 2 tabelki nr 28 

umieszczona jest 

informacja, że Gmina nie 

posiada PGN. Gmina jest 

obecnie w trakcie 

przygotowania dokumentu. 

Gmina Miasto Pszów 

otrzymała 

dofinansowanie z POIiŚ 

na realizację projektu 

„Plan gospodarki 

niskoemisyjnej Gminy 

Miasta Pszów na lata 

2014 – 2020”.  Jego 

realizacja rozpocznie się 

w październiku 2014 r. 

i zakończy się we 

wrześniu 2015 r. 

Zmiana informacji 

umieszczonej w 

kolumnie 2 tabeli 

nr 28 na: NIE, Gmina 

jest w trakcie  

przygotowania 

opracowania: „Plan 

gospodarki 

niskoemisyjnej Gminy 

Miasta Pszów na lata 

2014 – 2020” 

W chwili przyjęcia 

Strategii 

Regionalnych 

Inwestycji 

Terytorialnych 

Subregionu 

Zachodniego 

informacja o braku 

PGN w Gminie 

Pszów będzie 

nieaktualna. Dlatego 

też należy 

wprowadzić zapis, że 

Gmina jest  

w trakcie 

opracowania 

dokumentu. 

Skorygowano zapisy 

w tabeli, tabela 

przeniesiona do 

załącznika 

Towarzystwo 

Entuzjastów Kolei 

Strategia 

Regionalnych 

Inwestycji 

Terytorialnych 

Subregionu 

Zachodniego 

13, 14, 15, 

16, 19, 21, 

26, 30, 41, 

43, 45, 48, 

55, 59, 60, 

62, 64, 65, 

67, 68, 69 

Należy zaniechać dalszego 

stosowania pojęcia 

„Aglomeracja Rybnicka” 

Z niepokojem obserwujemy stale pogarszającą się dostępność i jakość 

transportu zbiorowego łączącego obszar Subregionu Zachodniego (za 

wyjątkiem Rybnika) z obszarami sąsiadującymi, a w szczególności 

z Konurbacją Górnośląską i stolicą województwa – Katowicami. Trend ten 

jest szczególnie widoczny na przykładzie kolejowych przewozów 

pasażerskich, dodatkowo w ostatnim czasie docierają do nas także 

nieoficjalne informacje o możliwym wprowadzeniu opłat na autostradzie 

A-1 pomiędzy węzłem Żory a granicą państwa w Gorzyczkach, co 

pogłębiłoby izolację i marginalizację południowej części Subregionu 

Zachodniego. 

 

Praprzyczyną takiego stanu rzeczy jest realizowana konsekwentnie od 

pierwszych lat polskiej samorządności przez Urząd Miasta Rybnika 

polityka kreowania tego miasta na ośrodek nadrzędny, która zaowocowała 

między innymi ustanowieniem Rybnika jako dodatkowego ośrodka 

regionalnego w województwie śląskim (poza byłymi miastami 

wojewódzkimi). Przyczyniło się to w sposób znaczący do marginalizacji 

pozostałych miast Subregionu Zachodniego i stopniowego sprowadzania 

ich do roli miast satelickich, a ich potrzeby przestały być zauważane. 

Umacnianie dominacji Rybnika, poprzez ciągłe forsowanie określeń takich 

jak "Aglomeracja Rybnicka" czy region rybnicki, nie przyczynia się 

w żaden sposób do zrównoważonego rozwoju ani całego subregionu, ani 

jego rdzenia miejskiego; przeciwnie – jest działaniem nie tylko 

kontrowersyjnym, ale i wysoce szkodliwym dla większej części 

subregionu, i to nie tylko w dziedzinie transportu zbiorowego. 

Metropolitarne zapędy Rybnika, niewystarczająco powstrzymywane przez 

pozostałe samorządy, doprowadziły już do ugruntowania na szczeblu 

wojewódzkim i krajowym mylnego przekonania, że dbałość o potrzeby 

komunikacyjne Rybnika jest równoznaczna z zaspokojeniem tych potrzeb 

wobec całego subregionu. 

 

 

Propozycje niezgodne 

z treścią 

dokumentów wyższego 

rzędu np. Strategią 

Śląskie 2020, nie 

uwzględniono uwag 

w treści strategii 
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Przypominamy, że układ osadniczy miast Subregionu Zachodniego 

zbliżony jest do Konurbacji Górnośląskiej czy Trójmiasta, dla określenia 

których nie stosuje się pojęć "Aglomeracja Katowicka" czy "Aglomeracja 

Gdańska", w niczym natomiast nie przypomina Aglomeracji Bielskiej czy 

Częstochowskiej, dlatego też stosowanie nazwy „Aglomeracja Rybnicka” 

jest bezzasadne. Działalność polegającą na uporczywym stosowaniu 

i promowaniu tej nazwy, bez przeprowadzenia szerokich konsultacji 

społecznych, wbrew wyrażanym wielokrotnie opiniom zainteresowanych 

samorządów oraz uwarunkowaniom historycznym i geograficznym jest 

zaklinaniem rzeczywistości, mogącym mieć na celu jedynie dalsze, 

sztuczne przekształcanie istniejącej konurbacji w aglomerację 

monocentryczną. 

 

Nadmieniamy również, że w przeciwieństwie do opracowania 

"Aglomeracja Rybnicka - zarys typologii osadniczej" (przedstawianego 

jako naukowy dowód istnienia tejże, a stworzonego na zamówienie 

Urzędu Miasta Rybnika), uznane opracowania naukowe (np.: J.J. Parysek: 

„Aglomeracje miejskie w Polsce oraz problemy ich funkcjonowania 

i rozwoju”, str. 34-35, ISBN 978-83-61320-33-3, ESPON project 1.4.3 

Study on Urban Functions (Final Report), str. 93, ISBN 2-9600467-2-2) 

traktują miasta Subregionu Zachodniego jako część Konurbacji 

Górnośląskiej. Z perspektywy czasu należy uznać, że odrębność 

Subregionu Zachodniego przyniosła znaczące korzyści jedynie miastu 

Rybnik, natomiast dla pozostałych miast subregionu korzystniejsze byłoby 

współtworzenie Konurbacji Górnośląskiej. Za takim rozwiązaniem 

przemawiałoby również istnienie silnych powiązań przestrzenno-

funkcjonalnych z wymienioną konurbacją czy Katowice jako tradycyjny 

ośrodek nadrzędny, od którego obecnie jest odizolowywana 

znaczna część Subregionu Zachodniego. Niemniej uważamy, że 

funkcjonowanie w ramach odrębnego subregionu może być korzystne dla 

całego obszaru, pod warunkiem wypracowania nowego modelu 

współpracy, uznającego równorzędność wszystkich miast powiatowych 

zamiast ugruntowywania dominacji jednego z nich. 

Strategia 

Regionalnych 

Inwestycji 

Terytorialnych 

Subregionu 

Zachodniego 

12 Oczywista sprzeczność w 

zdaniu „Wykazuje on 

tendencje do rozwoju 

policentrycznego z 

ośrodkiem w Rybniku” 

Błąd w tekście 

źródłowym 

(fragment opracowania 

„Aglomeracja Rybnicka 

– 

zarys typologii 

osadniczej”) 

Pominąć fragment 

„z ośrodkiem w 

Rybniku” lub 

wymienić pozostałe 

miasta 

powiatowe 

Jeśli istnieją 

tendencje do 

rozwoju 

policentrycznego, 

to z definicji jest to 

więcej 

niż jeden ośrodek 

Skorygowano zapis w 

Strategii  

Strategia 

Regionalnych 

Inwestycji 

Terytorialnych 

Subregionu 

Zachodniego 

59 Aglomeracja Rybnicka 

dzięki swojemu centrum, 

które stanowi Miasto 

Rybnik jest również 

ośrodkiem naukowym 

skupiającym uczelnie 

techniczne oraz 

uniwersytety” 

Zdanie to jest daleko 

posuniętym 

nadużyciem. 

Do wykreślenia Miasto Rybnik ma na 

swoim terenie 

wyłącznie 

filie uczelni 

wyższych, 

takowe funkcjonują 

również w innych 

miastach 

powiatowych 

Skorygowano zapis w 

Strategii 
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subregionu. Jedyna 

pełnoprawna uczelnia 

wyższa funkcjonuje 

w 

Raciborzu. 

Miasto Rybnik III. Obszar wsparcia 

Strategii RIT 

12 W opisie subregionu w 

kontekście RIT 

zaakcentowałbym bardziej 

rolę ośrodka 

subregionalnego jakim jest 

Miasto Rybnik 

RIT związane są ściśle z 

ośrodkami 

subregionalnymi, 

których istnienia 

stanowi warunek 

konieczny do 

ustanowienia RIT. 

Takim miastem dla 

naszego subregionu jest 

Miasto Rybnik, które 

wraz z Bielskiem oraz 

Częstochową tworzą na 

terenie naszego 

województwa 3 ośrodki 

subregionalne, które 

wraz ze swoimi 

obszarami 

funkcjonalnymi są 

podstawą do wdrażania 

RIT. Miasta o znaczeniu 

subregionalnym zostały 

wyznaczone w 

dokumentach 

strategicznych 

wyższego stopnia i de 

facto bez tych miast nie 

jest możliwe wdrażanie 

RIT. Na potrzebę 

większego 

zaakcentowania roli 

ośrodka 

subregionalnego 

zwracali już uwagę 

przedstawiciele IZ RPO 

Opis należałoby 

uzupełnić o fakt, iż 

obszar wsparcia RIT 

to ośrodek 

subregionalny – 

Miasto Rybnik wraz 

ze swoim obszarem 

funkcjonalnym 

tworzonym przez 

miasta ….. itd. 

Należałoby też 

wspomnieć o 

Aglomeracji 

Rybnickiej, która jest 

oficjalnie 

wymieniana w 

dokumentach 

regionalnych.  

III. Obszar wsparcia 

Strategii RIT 

Skorygowano zapisy 

Strategii 

Tabela 2 14 Skoro podajemy 

zatrudnienia w konkretnych 

zakładach KW SA 

mieszczących się na terenie 

subregionu to analogicznie 

należałoby podać 

zatrudnienie tylko w tych 

zakładach JSW S.A, które 

mieszczą się na tym 

obszarze 

Brak logiki podawania 

danych 

Podać dane dotyczące 

zatrudnienia tylko w 

tych zakładach JSW 

S.A., które maja 

siedzibę na terenie 

subregionu 

Tabela 2 Zmieniono dane w tabeli 
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pierwszy akapit 24 Brak 9 w numerze drogi nr 

924 

oczywista omyłka  pierwszy akapit Skorygowano zapisy w 

Strategii 

trzeci akapit 26 Należy dopisać fragment o 

konieczności budowy 

obwodnic, które 

wyprowadzą część ruchu z 

centrów miast 

Wymienione w tym 

fragmencie działania w 

zakresie ograniczenia 

ruchu dotyczą prawie 

wyłącznie ruchu 

lokalnego. Jak 

wspomniano wcześniej 

w dokumencie 

największe natężenie 

dotyczy dróg 

przebiegających przez 

centra miast, gdzie 

miesza się ruch 

tranzytowy z lokalnym. 

Wyprowadzenie ruchu 

tranzytowego poza 

centra również da 

korzyści w zakresie 

zmniejszenia emisji 

zanieczyszczeń  

 trzeci akapit  

Tabela 19 43 Dane dotyczące przestępstw 

dla Miasta Rybnik i powiatu 

rybnickiego  są podane 

łącznie w 2012 r. oraz 

rozłącznie w 2013 r. 

Prowadzi to do ogromnego 

statystycznego spadku ilości 

przestępstw. Komenda 

policji obsługująca oba 

powiaty nie potrafiła 

prawdopodobnie 

przyporządkować 

przestępstw do danego 

powiatu i podała je łącznie 

Podanie łączne ilości 

przestępstw dla Miasta 

Rybnik i powiatu 

rybnickiego zarówno w 

2012 r. jak i  2013 r. 

 Tabela 19 Skorygowano dane w 

tabeli 

Tabela 85-86 Zmiana zapisów 

dotyczących PGN dla 

Miasta Rybnika 

Uaktualnienie danych NIE – plan ma zostać 

przygotowany 

do połowy 

2015 r. Miasto 

pozyskało 

dofinansowanie z 

POIiŚ na tworzenie 

planu 

Tabela Skorygowano dane w 

tabeli, tabela 

przeniesiona do 

załącznika  

Tabela 115 Zmiana zapisów 

dotyczących kąpieliska 

Ruda 

Uaktualnienie danych Kąpielisko „Ruda” - 

26 

szt. o powierzchni 

127,66 m2 oraz tzw. 

solarna plaża służąca 

Tabela Skorygowano dane w 

tabeli, tabela 

przeniesiona do 

załącznika 
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do podgrzewania 

wody w basenie o 

powierzchni 4193 m2 

Miasto Racibórz  3 Brak spisu treści Brak spisu treści 

utrudnia poruszanie się 

po dokumencie 

Dodanie spisu treści  Zwiększenie 

przejrzystości i 

przystępności 

zapisów 

Uzupełniono o spis treści 

 2 Brak w wykazie skrótów i 

pojęć takich definicji jak 

Aglomeracja Rybnicka, 

Lokalny Ośrodek Rozwoju 

itp. 

Brak rozwinięcia 

definicji powoduje, że 

nie do końca wiadomo 

który samorząd wchodzi 

w skład np. Aglomeracji 

Rybnickiej 

Dodanie w wykazie 

skrótów i pojęć 

definicji stosowanych 

w Strategii 

Zwiększenie 

przejrzystości i 

przystępności 

zapisów 

Uzupełniono wykaz 

skrótów  

I 6 Uchwały nr 8/2013 podjętej 

przez Zarząd 

Stowarzyszenia .. 

Uzyskana zostanie 

zgodność z treścią 

Uchwały 

Zmienić na ... przez 

Zarząd Związku 

Gmin i Powiatów 

Subregionu 

Zachodniego 

Województwa 

Śląskiego, dnia 9 

września 2013r. 

Zachowanie 

poprawności 

Skorygowano zgodnie z 

uwagą 

I 6 Strategia Regionalnych 

Inwestycji Terytorialnych .. 

Uzyskana zostanie 

zgodność z tytułem 

opracowania 

Zmienić na Strategia 

Regionalnych 

Inwestycji 

Terytorialnych 

Subregionu 

Zachodniego 

Województwa 

Śląskiego 

Ujednolicenie 

zapisów 

Skorygowano zgodnie z 

uwagą 

II 7 j.w j.w j.w j.w Skorygowano zgodnie z 

uwagą 

II 

 

7 Mała litera w treści 

„Strategia Regionalnych 

Inwestycji terytorialnych 

powstała w oparciu o …” 

Nazwa ta w pozostałej 

części dokumentu 

pisana jest z dużych 

liter 

„Strategia 

Regionalnych 

Inwestycji 

Terytorialnych 

powstała w oparciu o 

…” 

Ujednolicenie 

zapisów 

Skorygowano zgodnie z 

uwagą 

III 12 Drugi akapit podpunkty a i 

b nieuzasadnione użycie 

dużej litery „a) 3 Miasta na 

prawach […] b) 3 Powiaty 

ziemskie…” 

Jeżeli chodziło o 

zachowanie dużej litery 

po wypunktowaniu to 

jest to nieuzasadnione 

gdyż pierwszym 

znakiem w obu 

przypadkach jest cyfra 3 

„a) 3 miasta na 

prawach […] b) 3 

powiaty ziemskie…” 

Zachowanie 

poprawności  

Skorygowano zgodnie z 

uwagą 

III 12 Zbiornika „Racibórz” na 

Odrze 

Uzyskana zostanie 

zgodność z nazwą 

inwestycji  

Zbiornika Racibórz 

Dolny 

Zachowanie 

poprawności 

Skorygowano zgodnie z 

uwagą 

IV.1.1. 15 Ostatni akapit, „45  %” liczbę i symbol „%” Usunięcie spacji Poprawność Skorygowano zgodnie z 
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zapisuje się bez spacji, 

zatem „45 %” jest 

niepoprawnym zapisem 

między cyfrą a 

symbolem %  - 

„45%” 

elektroniczna zapisu uwagą 

 Podobne błędy 

występują 

również: ostatni 

akapit str. 19, 

drugi akapit str. 

28, ostatni 

akapit str. 46 

    Skorygowano zgodnie z 

uwagą 

IV.2.2. 18 Nieczytelny rysunek, źródło 

powinno znaleźć się pod 

rysunkiem a nie na 

następnej stronie 

Brak przejrzystości Poprawa czytelności 

rysunku (poddanie go 

graficznej obróbce), 

przeniesienie źródła 

ze strony 19 tuż pod 

rysunek na stronę 18 

Zachowanie 

przejrzystości 

Skorygowano zgodnie z 

uwagą, obrazki, wykresy 

i diagramy pozostają 

niewyraźne w zależności 

od rodzaju edytora 

tekstu,  w formacie pdf, 

lub na wydruku obiekty 

zachowują wyraźny 

kształt i przejrzystość 

 Podobne błędy 

występują na 

stronach 20-21 

(na stronie 20 

nazwa tabeli 6 i 

jej źródło oraz 

nazwa rysunku 

3 są 

umiejscowione 

zbyt ciasno, 

brak pustej 

linijki, która 

przy innych 

opisach 

występuje), 

może więc 

warto przenieść 

rysunek 3 na 

kolejną stronę, 

co będzie 

bardziej 

przejrzyste; 

nieczytelny 

rysunek na str. 

42 

 

 

    Skorygowano zgodnie z 

uwagą 

IV.2.2. 23 Początek strony 

„Regionalnych Programów 

operacyjnych na okres 

Brak kropki po „2014-

2020” oznaczającej 

koniec zdania. Zdanie 

„…Regionalnych 

Programów 

operacyjnych na 

Zachowanie 

poprawności  

Skorygowano zgodnie z 

uwagą 
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programowania 2014-2020 

Drugi natomiast….” 

„Drugi natomiast….” 

Niepotrzebnie jest 

przeniesione enterem do 

nowej linijki. 

okres programowania 

2014-2020. Drugi 

natomiast….” 

IV.2.2. 24 Mniej więcej połowa 

drugiego akapitu „Na 

poniżej przedstawionym 

rysunku kolor filetowy…” 

Nie powinno się używać 

sformułowania „na 

poniżej przedstawionym 

rysunku”, jeżeli 

faktycznie nie znajduje 

się on poniżej (leży na 

następnej stronie) 

„Na rysunku nr 

4kolor fioletowy 

oznacza…” 

Zachowanie 

poprawności  

Skorygowano zgodnie z 

uwagą 

 Podobny błąd 

występuje na 

str. 46: zamiast 

„prezentuje 

poniższa 

tabela”, napisać 

„prezentuje 

tabela nr 20”; to 

samo dot. str. 48  

    Skorygowano zgodnie z 

uwagą 

IV 2.2. 24 Mniej więcej połowa 

drugiego akapitu „Strategia 

Śląskie 2020+ delimituje 

obszary uwzględniając 

zasadniczo li tylko słabą…” 

Nieczytelność i 

skomplikowanie zapisu 

Wprowadzenie 

synonimu dla słowa 

„delimituje” np. 

„rozgranicza”, 

usunięcie wyrazu „li” 

„Strategia Śląskie 

2020+ rozgranicza 

uwzględniając 

zasadniczo tylko 

słabą…” 

Poprawa 

przejrzystości i 

czytelności zapisów 

dla mieszkańców 

Skorygowano zgodnie z 

uwagą 

IV.2.2 25 932,933,..... Brak wszystkich dróg 

wojewódzkich 

Przeanalizować i 

uzupełnić brakujące 

numery dróg 

Zachowanie 

poprawności 

Skorygowano zgodnie z 

uwagą 

IV 2.2. 25 Przedostatnia linijka tekstu 

„…swoje usługi wykonują 

głownie…” 

Brak kreseczki nad 

literą „o” w słowie 

„głównie” 

„…swoje usługi 

wykonują głównie…” 

Poprawienie błędu Skorygowano zgodnie z 

uwagą 

IV.2.2. 26 Trzeci akapit „… miast i 

wynikającą z tego emisja 

linią…” 

Brak czytelności zapisu 

(prawdopodobnie zła 

odmiana językowa 

słów) 

„ …miast i 

wynikającą z tego 

emisją liniową…” 

Zachowanie 

poprawności 

językowej 

Skorygowano zgodnie z 

uwagą 

IV.2.2 26 ... bądź modernizacja 

oświetlenia ulicznego 

Projekt RPO str. 96 

dopuszcza również 

wymianę istniejącego 

oświetlenia placów  

Dopisanie oświetlenia 

placów i ulic 

Ujednolicenie 

zapisów 

Skorygowano zgodnie z 

uwagą 

IV.2.3. 27 Drugi akapit „… określono 

na poziomie 21 891m2.” 

Cyfra 2 powinna być 

zapisana w formacie 

czcionki indeksu 

górnego 

„…określono na 

poziomie 21 891m2. „ 

Poprawność zapisu Skorygowano zgodnie z 

uwagą 
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IV.2.4. 33 Kolumna 3, ostatni wiersz 

dla działu „Powiat 

Raciborski”  

Za duża komórka dla 

słowa „Ślusarz” 

(prawdopodobnie po 

słowie występuje enter) 

Zmniejszenie 

wielkości komórki 

Ujednolicenie 

zapisów 

Skorygowano zgodnie z 

uwagą 

IV.2.5. 42 Drugi akapit 

„…rewitalizacji, 

zdefiniowanymi w Strategii 

Śląskie 2020+:” 

Nieuzasadnione użycie 

dwukropka zamiast 

kropki na końcu zdania 

(wskazywanie 

dwukropkiem na 

rysunek jest 

nieczytelne) 

„… rewitalizacji, 

zdefiniowanymi w 

Strategii Śląskie 

2020+. Powyższe 

zależności 

przedstawia rysunek 

5.” 

Zachowanie 

czytelności zapisów 

Skorygowano zgodnie z 

uwagą 

IV.2.5. 43 Połowa akapitu 

„… funkcjonalnym, a także 

w 10prawdzi ośrodku 

rozwoju jakim jest miasto 

Racibórz. Ponadto jako 

obszary wymagające 

10prawdzie10cji […] Poza 

wyminionymy 

jednostkami…” 

Poprawa literówek w 

wyrazach „10prawdzi” , 

„10prawdzie10cji” i 

„wyminionymy”  

„ … funkcjonalnym, 

a także w lokalnym 

ośrodku rozwoju 

jakim jest miasto 

Racibórz. Ponadto 

jako obszary 

wymagające 

rewitalizacji […] 

Poza wymienionymi 

jednostkami…” 

Zachowanie 

poprawności  

Skorygowano zgodnie z 

uwagą 

IV.2.5. 43 Drugi akapit „… które 

10prawdzie zakończyły już 

eksploatację […] oddziałują 

na to co znajduje się […] 

procesy oddziałujące na 

taknkę miejską…” 

Poprawa literówek w 

wyrazach „10prawdzie” 

i „taknkę” oraz 

dopisanie przecinka 

między słowami ”… na 

to, co…” 

„… które wprawdzie 

zakończyły już 

eksploatację […] 

oddziałują na to, co 

znajduje się […] 

procesy oddziałujące 

na tkankę miejską…” 

Zachowanie 

poprawności  

Skorygowano zgodnie z 

uwagą 

IV.2.5. 43 Ostatni akapit „…należy 

dokonań analizy…” 

Poprawa literówki w 

wyrazie „dokonań” 

„… należy dokonać 

analizy…” 

Zachowanie 

poprawnej odmiany 

wyrazów 

Skorygowano zgodnie z 

uwagą 

IV.2.5. 44 Pierwszy akapit „Odmienie 

sytuacja kształtuje się…” 

Poprawa literówki w 

wyrazie „odmienie” 

przez dopisanie literki 

„n” 

„Odmiennie sytuacja 

kształtuje się…” 

Zachowanie 

poprawności 

językowej 

Skorygowano zgodnie z 

uwagą 

IV.2.5. 44 Trzeci akapit ostatnia 

linijka „… na zwór fali…” 

Poprawa literówki w 

wyrazie „zwór” 

„ …na wzór fali…” Zachowanie 

poprawności 

językowej 

Skorygowano zgodnie z 

uwagą 

IV.2.5. 50 Tabela nr 22, podwójnie 

użyte słowo „ogółem”, 

nieczytelność ostatnich 

kolumn z latami 

Brak przejrzystości Usuniecie zbędnego 

(podwójnego) 

wiersza z napisami 

„ogółem”, 

wyregulowanie 

szerokości ostatnich 

kolumn tak, by cyfry 

z lat 2008 i 2010 nie 

przeskakiwały do 

kolejnej linijki 

Zachowanie 

przejrzystości 

Skorygowano zgodnie z 

uwagą 
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IV.3 56 C.3 ... na rzecz poprawy” Brak pełnej nazwy C.3  Dopisanie na rzecz 

poprawy gospodarki 

wodno - ściekowej 

Ujednolicenie 

zapisów 

Skorygowano zgodnie z 

uwagą 

IV.3. 62 Czwarta kolumna początek 

„Obszary wiejskiej w 

Subregionie….” oraz 

środek piątek kolumny 

„…”będzie również 

podjęcia działań…” 

Odmiana słów 

„wiejskie” i „podjęcie” 

„ Obszary wiejskie w 

Subregionie…” „ … 

będzie również 

podjęcie działań…” 

Zachowanie 

poprawności 

językowej 

Skorygowano zgodnie z 

uwagą 

VI 68 Końcówka przedostatniego 

akapitu „… wspieranie 

rewitalizacji fizycznej, 

gospodarczej i społecznej 

ubogich społeczności i 

obszarów miejskich i 

wiejskich” 

Nadużywanie litery „i”, 

brak kropki na końcu 

zdania. 

„… wspieranie 

rewitalizacji 

fizycznej, 

gospodarczej i 

społecznej ubogich 

społeczności oraz 

obszarów miejskich i 

wiejskich.” 

Zachowanie 

poprawności 

językowej i 

poprawności zapisu 

Skorygowano zgodnie z 

uwagą 

VI 69, 70 Tabela nr 26 jest 

nieczytelna 

Niepotrzebne dzielenie 

tabeli 

Przeniesienie tabeli nr 

26 w całości (wraz z 

nazwą) na stronę 70 

(na str. 70 jest 

wystarczająco dużo 

miejsca), tak by 

niepotrzebnie nie 

dzielić tabeli 

Zwiększenie 

przejrzystości 

zapisów 

Skorygowano zgodnie z 

uwagą 

Miasto Jastrzębie - 

Zdrój 

IV, IV.1, IV.1.1 str. 16 W zdaniu :Prócz terenów na 

których w dalszym ciągu 

prowadzi się wydobycie 

(wskazane wyżej)…. nie 

sposób wyżej znaleźć 

informacji o terenach na 

których w dalszym ciągu 

prowadzi się wydobycie-

uzupełnić, lub wskazać 

wprost 

   Skorygowano zgodnie z 

uwagą 

IV, IV.1, IV.1.1 str. 16 W zdaniu: Prócz terenów na 

których w dalszym ciągu 

prowadzi się wydobycie 

(wskazane wyżej) należy 

również wspomnieć o 

obszarach na których 

zakończono eksploatację 

kopalin …….dopisać 

Jastrzębie-Zdrój 

W Jastrzębiu 

zakończono 

eksploatację kopalin np. 

KWK Moszczenica 

  Skorygowano zgodnie z 

uwagą 

IV, IV.1, IV.1.1 str. 17 Znikome informacje o 

obszarach 

poprzemysłowych. Na str. 

15 skupiono się na 

Ponieważ Powiat 

Wodzisławski i 

Jastrzębie-Zdrój, ma w 

ramach RIT 

W załączeniu (źródło 

Urząd Miasta) mapa 

przedstawiająca 

obszary działalności 

IV, IV.1, IV.1.1 Uzupełniono o tabelę, 

wskazującą obszary 

poprzemysłowe 

opracowaną na 
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charakterystyce 

gospodarstw rolnych. 

Należy poszerzyć opis 

dotyczący obszarów 

poprzemysłowych o dane 

dotyczące tych terenów – 

np. powierzchnię terenów 

zdegradowanych, 

poprzemysłowych. 

-po słowie obszary 

poprzemysłowe należy 

dopisać: w tym hałdy i 

zalewiska (bo one też są 

skutkiem działalności 

przemysłu). 

Obszary po działalności 

poprzemysłowej stanowią 

ponad 40% obszaru  

Jastrzębia-Zdroju 

przewidziane do 

realizacji projekty w 

ramach 

zagospodarowania 

terenów 

poprzemysłowych, 

należałoby przedstawić 

chociażby ich 

charakterystykę 

obszarów 

poprzemysłowych np. 

powierzchnię obszarów 

poprzemysłowych  itp. 

Tak jak w tekście o 

terenach powojskowych 

odniesiono się do gminy 

Kornowac 

poprzemysłowej w 

Jastrzębiu-Zdroju. 

Obszary po 

działalności 

poprzemysłowej 

stanowią ponad 40% 

obszaru  Jastrzębia-

Zdroju 

podstawie : 

www.opitpp.orsip.pl. 

IV.2.2 str. 19 W tekście dotyczącym 

problemu zanieczyszczeń 

powietrza biorąc pod uwagę 

POP ,należy obszar 

Subregionu Zachodniego 

wymieniać jako 

aglomeracja rybnicko-

Jastrzębska (Rybnik, Żory, 

Jastrzębie-Zdrój) oraz część 

strefy śląskiej (pozostałe 

tereny) 

Ponadto należy podkreślić –

jednym zdaniem, że w 

tabeli nr 5 ujęto dane z 

Rybnika i Wodzisławia z 

uwagi na fakt że punkty 

pomiarowe tych 

zanieczyszczeń są tylko w 

tych miastach: Wodzisław 

(w obrębie strefy śląskiej), 

Rybnik (w obrębie strefy 

rybnicko-jastrzębskiej) 

Wg projektu Programu 

ochrony powietrza w 

skład Subregionu 

Zachodniego wchodzi 

:aglomeracja rybnicko-

Jastrzębska (Rybnik, 

Żory, Jastrzębie-Zdrój) 

oraz część strefy 

śląskiej (pozostałe 

tereny) 

  Skorygowano zgodnie z 

uwagą 

 Str. 22 W tabeli nr 7 poprawić dla 

Jastrzębia-Zdroju kolumnę 

„Typ instalacji”,  wpisać 

jako druga pozycję : Male 

elektrownie biogazowe 

wytwarzające energię z 

biogazu z oczyszczalni 

ścieków oraz składowiska 

   Skorygowano zgodnie z 

uwagą 
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odpadów . Kolumna „ilość 

instalacji” -2. w kolumnie 

„Moc” - biogaz z 

oczyszczalni ścieków-0,231 

MWh a ze składowiska 

odpadów- 0,5 MWh. 

W pozycji dotyczącej 

Elektrowni realizujących 

technologie współspalania 

(paliwa kopalne i biomasa), 

w kolumnie ilość instalacji -

1,w pozycji „MOC” wpisać 

220 MW (przy czym jest to 

obecnie projektowane przez 

SEJ-Spółkę Energetyczną 

Jastrzębie 

 

 Str. 24 W zdaniu….. Osiami 

komunikacyjnymi 

Subregionu Zachodniego, a 

przy tym emitorami emisji 

liniowej są przede 

wszystkim autostrada A1, 

która jest kluczową drogą w 

Subregionie, na której jest 

największe natężenie ruchu 

drogowego, tranzyt 

międzynarodowy  przebiega 

prze nią (Autostradę 

wyciągnąć na plan 

pierwszy). Potem DK 78 

…….. 

 

   Skorygowano zgodnie z 

uwagą 

  W zdaniu: Szkielet drogowy 

Subregionu Zachodniego 

napisać przez jakie gminy 

przebiegają drogi 

wojewódzkie 932, 933,934, 

935, 937 

Skoro przebieg innych 

dróg jest opisany przez 

które gminy 

przebiegają, w związku 

z tym przebieg dróg 

wojewódzkich też 

należy uściślić, aby 

pokazać 

zanieczyszczenia z 

emisji liniowej również 

przez te gminy. 

 

  Skorygowano zgodnie z 

uwagą 

 Str. 25 

 

 

 

Dopisać w 

zdaniu...Jaskrawym 

przykładem jest Powiat 

Wodzisławski i jego gminy 

Jastrzębie-Zdrój 

całkowice pozbawione 

komunikacji kolejowej, 

a w ograniczonym 

  Skorygowano zgodnie z 

uwagą 
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Str. 25 

oraz miasto Jastrzębie-

Zdrój, które jest całkowice 

pozbawione komunikacji 

kolejowej, a w 

ograniczonym zakresie 

dostęp do komunikacji 

autobusowej.…... 

 

 

 

Pod rys. nr 4. Podać w 

źródle nazwę Strategii 

Rozwoju.  

Ponadto kolor dla 

Jastrzębia-Zdroju jest 

nieprawidłowy, gdyż jest to 

miasto wykluczone 

komunikacyjnie w tym 

całkowicie pozbawione 

dostępu do komunikacji 

kolejowej. Jest w 

porównywalnej, a nawet 

gorszej sytuacji niż powiat 

wodzisławski, który jest 

zaznaczony jako 

wykluczony, a Jastrzębie-

Zdrój nie. 

zakresie dostęp do 

komunikacji 

autobusowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwzględniono 

częściowo 

IV.2.3. Str. 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Str. 27 

 

 

Pod tabelą nr 8 przy pozycji 

źródło należy podać, że są 

to dane z roku 2009. 

Poszczególne gminy i 

powiaty dysponują danymi 

za 2013 roku można je 

ściągnąć. Jeżeli będą 

cytowane dane za 2013 r. to 

Jastrzębie-Zdrój (dane UM 

Jastrzębie-Zdrój) są 

następujące: kolumna2-891; 

kolumna 3-592; kolumna 4-

14834; kolumna 6-17,4; 

kolumna 7-17. 

 

Zmiana zdania na 

prawidłowe: Nie bez 

znaczenia dla konieczności 

interwencji w proces 

usuwania wyrobów 

zawierających azbest jest 

posiadanie w Subregionie 

Bardziej negatywne 

dane są za 2009. Jeżeli 

celem tych danych jest 

pokazanie problemu 

azbestu, to one lepiej to 

obrazują niż rok 2013. 

Pytanie tylko czy dane z 

2009 r. dla Urzędu 

Marszałkowskiego są 

wystarczające. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Bez zmian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skorygowano zgodnie z 

uwagą 
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Str.. 34 i 36 

 

 

 

 

 

 

str. 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

str.40 

 

 

 

 

 

Zachodnim możliwości 

składowania odpadów 

azbestowych w Jastrzębiu-

Zdroju (jest to kwatera do 

składowania tych odpadów, 

która jest częścią RIPOK, 

której właścicielem jest 

spółka kapitału obcego 

COFINCO) oraz w 

bezpośrednim sąsiedztwie 

Subregionu Zachodniego, 

……..-dalej to co było w 

tekście pierwotnym 

 

Tabela 13 i tabela 14, w 

źródle brak informacji za 

jaki okres są to dane-podać 

rok 

 

 

Tam gdzie mowa o tym , że 

rozwój szkolnictwa 

zawodowego musi być 

podporządkowany celom 

gospodarki, należy również 

wspomnieć o potrzebie 

wzmocnienia atrakcyjności 

oferty edukacyjnej szkół, w 

tym zawodowych mających 

na celu m.in. podniesienie 

zdolności uczniów do 

przyszłego zatrudnienia a 

także promocja kształcenia 

zawodowego 

 

Grupy docelowe poszerzyć 

również o młodych 

emerytów (tzw. młodych 

emerytów górniczych), 

rodziców samotnie 

wychowujących dzieci, 

rodziny zastępcze 

 

 

 

 

 

Pod rysunkiem nr 5 podać 

czasookres- obszary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach RITÓW 

przygotowywane są 

projekty z zakresu 

promocji kształcenia 

zawodowego, dlatego 

też należy podkreślić te 

zagadnienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekty z zakresu 

rewitalizacji mają 

obejmować kilka grup 

docelowych, dlatego 

warto wspomnieć w 

Strategii RIT o szerszej 

grupie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skorygowano zgodnie z 

uwagą 

 

 

 

 

 

Skorygowano zgodnie z 

uwagą 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skorygowano zgodnie z 

uwagą 
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Str. 42 

 

 

 

 

 

 

str. 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

str. 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Str. 97  

 

wymagające rewitalizacji 

 

 

 

Dane dotyczące zjawisk 

przestępczych warto 

poszerzyć o zapisy z 

błękitnej karty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w Jastrzębiu-Zdroju plan 

gospodarki niskoemisyjnej 

jest w trakcie opracowania 

 

 

wiele kwestii dotyczących 

gospodarki niskoemisyjnej 

zostało pominiętych biorąc 

pod uwagę materiały 

przesłane przez J-Z-w 

załączeniu tabela z 

brakuącymi informacjami 

do ewentualnego 

uzupełnienia  

 

w zakresie efektywności 

energetycznej -brak 

niektórych informacji 

przeslanych przez J-Z (w 

załączeniu brakujące 

informacje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przy opisie zjawisk 

kryzysowych warto 

spojrzeć do projektu 

wytycznych 

dotyczących LPR-ów 

(Urząd Marszałkowski). 

Wiele danych można 

pokazać w skali 

Subregionu, co byłoby 

mocnym uzasadnieniem 

dla projektów -RITÓW 

wielu     miast i gmin 

Subregionu 

 

 

 

 

 

Brak zmian 

 

 

 

 

 

 

Uwzględniono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skorygowano zgodnie z 

uwagą 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwzględniono i 

wprowadzono do tabeli. 
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Rydułtowy X, tabela 28 86 W kolumnie 3 zapis: „W ramach RIT Subregionu Zachodniego w działaniu: 

4.3„efektywność energetyczna” ujęto projekt „ Poprawa efektywności 

energetycznej budynków oświatowych w Rydułtowach”. 

W ramach RIT Subregionu Zachodniego jako projekt rezerwowy w działaniu 4.5 

„niskoemisyjny transport miejski” ujęto projekt „Niezmotoryzowani mają łatwiej 

- program wsparcia dla ruchu rowerowego w Rydułtowach”. 

Miasto Rydułtowy złożyło wniosek do NFOŚiGW w ramach konkursu POIiŚ 

działanie 9.3. o dofinansowanie projektu dot. opracowania planu gospodarki 

niskoemisyjnej. Obecnie oczekujemy na rozstrzygnięcie konkursu.” 

zmienić na:  
„ W ramach RIT Subregionu Zachodniego w działaniu 4.3„efektywność 

energetyczna” ujęto projekt „Poprawa efektywności energetycznej w 

Rydułtowach”. 

W ramach RIT Subregionu Zachodniego jako projekt rezerwowy w działaniu 4.5 

„niskoemisyjny transport miejski” ujęto projekt „Niezmotoryzowani mają łatwiej 

- program wsparcia dla ruchu rowerowego w 

Rydułtowach”. 

Miasto Rydułtowy złożyło wniosek do NFOŚiGW w ramach konkursu POIiŚ 

działanie 9.3. o dofinansowanie projektu dot. opracowania planu gospodarki 

niskoemisyjnej – projekt umieszczono na liście rezerwowej.” 

Dokonano 

aktualizacji danych 

Skorygowano zgodnie z 

uwagą 

Racibórz IV.1.1. 

Przedsiębiorczość i 

warunki inwestycyjne 

 

 Brak uzasadnienia dla realizacji projektów z zakresu kompleksowego uzbrojenia 

terenów inwestycyjnych typu brownfield dla Miasta Racibórz. Ponadto Miasto 

Racibórz nie jest wskazane jako  obszar wymagający wsparcia i interwencji 

finansowej.  

 

Dane dot. Miasta Racibórz w tabeli nr 5 tj. Obszary poprzemysłowe i 

zdegradowane w Subregionie Zachodnim zostaną podane w terminie 

późniejszym po dokładnym doprecyzowaniu przyszłych, potencjalnych 

projektów.  

 

 W tabeli 31 wskazano 

cele RIT do realizacji na 

poszczególnych 

obszarach Subregionu, w 

tym w lokalnym ośrodku 

rozwoju tj. mieście 

Racibórz. Wskazano tam 

C1 RIT, który obejmuje 

uzbrajanie terenów 

inwestycyjnych 

IV.2.2. Energia, 

gospodarka 

niskoemisyjna 

 

 Czy zapisy w tabeli nr 8 Produkcja energii ze źródeł odnawialnych w 

Subregionie Zachodnim dot. np. powiatu raciborskiego nie zamkną drogi Miastu 

Racibórz uzyskania wsparcia dla montażu ogniw fotowoltaicznych w ramach PI 

4a Produkcja i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 

 

Brak wskazania obszaru wymagającego wsparcia i interwencji finansowej  w 

zakresie PI 4a Produkcja i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych oraz PI 4c Efektywność energetyczna  

 

Na stronie 29 mowa jest o m.in. drogach krajowych. Może warto również 

podkreślić aspekt drogi krajowej nr 45, która nie tylko że przebiega również 

przez gęstą zabudowę to jeszcze łączy województwa opolskie i śląskie. 

 

 - tabela obejmuje obecny 

stan produkcji energii ze 

źródeł odnawialnych, 

- nie ma obaw co do 

zablokowania 

możliwości pozyskania 

środków, zwłaszcza w 

kontekście potencjału w 

wykorzystywaniu energii 

słonecznej w 

województwie śląski 

IV.2.3. Ochrona 

środowiska 

 

 Nie należy odnieść się do gospodarki odpadami w kontekście zmiany alokacji   W tabeli 31 wskazano 

cele RIT do realizacji na 

poszczególnych 

obszarach Subregionu, w 
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tym w lokalnym ośrodku 

rozwoju tj. mieście 

Racibórz. Wskazano tam 

cel RIT obejmujący 

działania środowiskowe 

IV.2.5. Rewitalizacja i 

spójność społeczna 

 

 Proponuję aby czytelniej rozdzielić rozdział m.in. na: 

Priorytet inwestycyjny 9b wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i 

społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich 

 

Cel: zwiększona aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności zamieszkującej 

rewitalizowane 

tereny. 

 

Oraz Priorytet inwestycyjny 9a inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i 

społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i 

lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie 

włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, 

kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi 

na poziomie społeczności lokalnych  

 

Cel: lepszy dostęp do usług społecznych dla osób wykluczonych lub 

zagrożonych wykluczeniem. 

 Wskazany rozdział 

obejmuje ogólną 

diagnozę. Cele RIT 

znajdują się w dalszej 

części dokumentu. 

Wodzisław Śl.    REWITALIZACJA 

Możliwe obszary wsparcia uwagi. 

 

Oś X, PI9b 

 

Brak w strategii RIT odniesienia do zapisów widniejących w: 

1.  Strategii Sląskie 2020+ w obszarze możliwej interwencji w działania 

infrastrukturalnej (rewitalizacji obszarów zdegradowanych)  - str 99- 101 

Strategi Sląski 2020+ (kierunki działań) np; 

- Rewitalizacja terenów i obiektów, w tym poprzemysłowych i zdegradowanych 

na tereny/obiekty o funkcjach społeczno-gospodarczych oraz zapewnienie ich 

dostępności. 

- Poprawa jakości i atrakcyjności przestrzeni publicznych, szczególnie centrów 

miast i centrów dzielnic oraz przestrzeni recepcyjnych. 

- Tworzenie i rewitalizacja obszarów zieleni urządzonej oraz terenów 

rekreacyjnych.  

- Przywracanie pozycji lub nadawanie nowych funkcji obiektom zabytkowym 

oraz symbolicznym w życiu społeczności lokalnych 

- Rewitalizacja osiedli mieszkaniowych, w tym starych dzielnic 

 

 - fragment dokumentu 

dotyczący celów i 

priorytetów został 

przeredagowany.  

  2. RPO. Priorytet inwestycyjny 9b. Należy uwzględnić iż wsparcie mogą 

uzyskać projekty przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów 

społecznych i gospodarczych na obszarze/obszarach rewitalizowanych 

który/które bezpośrednio wynikają z Lokalnych Programów Rewitalizacji (str 

250-255 RPO) 

 - fragment dokumentu 

dotyczący celów i 

priorytetów został 

przeredagowany. 

  Wskaźniki i kryteria oceny strategicznej 

 

 fragment dokumentu 

dotyczący wskaźników 
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1. VIII PI 8iv 

wskaźniki:  zgodne z RPO 

kryteria: 

partnerstwo: nie należy wykluczać partnerstw z sektorem publicznym w kwestii 

punktacji dodatkowej 

 

 

2. IX 9i 

wskaźniki: 

widniejące wskaźniki w tabeli nr 29 dla 9i nie są spójne z RPO WSL 2014-2020. 

ujęte są tylko wskaźniki określone w celu szczegółowym nr 1 9i, natomiast 

pominięto wskaźniki  

określone dla celu szczegółowego 2 9i (str 211-223 RPO)  

 

kryteria: 

partnerstwo: nie należy wykluczać partnerstw z sektorem publicznym w kwestii 

punktacji dodatkowej 

 

3. X 9b 

 

wskaźniki  

zgodne z RPO 

 

 

kryteria: 

partnerstwo: nie należy wykluczać partnerstw z sektorem publicznym w kwestii 

punktacji dodatkowej 

 

 

został przeredagowany. 

  WŁĄCZENIE SPOŁECZNE  

na str 52, gdzie wymienia się infrastrukturę służącą integracji społecznej należy 

dopisać literalnie centra usług społecznych (CUS) 

 - fragment dokumentu 

dotyczący celów i 

priorytetów został 

przeredagowany. 

  w kryteriach wyboru projektów 9 iv oraz analogicznie w kryteriach wyboru 

projektów 9 i należy uwzględnić możliwość składania projektów przez 

partnerstwa jst. Na chwilę obecną preferuje się partnerstwa z sektorem 

niepublicznym. Partnerstwa w obrębie jst nie charakteryzują się przecież 

mniejszą efektywnością czy skutecznością w realizacji zadań projektowych, 

czego najlepszym przykładem wcześniej realizowane projekty partnerskie w 

ramach Subregionu Zachodniego. Wnosimy zatem o zmianę kryterium wyboru 

dotyczącego partnerstwa na zapis: 

"Preferowane będą projekty, w których przewidziana jest współpraca i 

współdziałanie z sektorem niepublicznym (tj. organizacjami pozarządowymi, 

sektorem ekonomii społecznej w oparciu o dostępne formy, prawne takie jak.....) 

lub innymi jst. 
 

brak partnerstwa - 0 pkt, 

partnerstwo z 1-2 podmiotami - 1 pkt, 

partnerstwo z 3 i więcej podmiotami - 2pkt. 

 - fragment dokumentu 

dotyczący wskaźników 

został przeredagowany. 
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  EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA 

 

1.Wskaźnik dot. liczby zmodernizowanych energetycznie budynków nie został 

ujęty w RPO WSL 

2.Nie jest spójna tabela str. 133 pkt. 7 RPO WSL ze Strategią 

Wskaźnik –zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach 

publicznych 

3.Uwaga str. 85 lokalizacja projektu PI 4c/efektywność energetyczna: 

Dlaczego strefa raciborsko - wodzisławska ma 1 pkt.  a aglomeracja rybnicko-

jastrzębska – 2 kpt. 

Z Programu ochrony powietrza dla stref województwa Śląskiego wynika iż 

Rybnik ma dużo mniejsze stężenie pyłu zawieszonego PM10 niż Wodzisław (w 

załączeniu skan dokumentu z wyliczeniem) 

4.Ponadto nie ma strefy raciborsko-wodzisławskiej tylko strefa śląska – stare 

nazewnictwo. Ponadto Wodzisław Śląski i Zabrze w strefie śląskiej są 

najbardziej zanieczyszczonymi Miastami 

5. Brak odniesienia do węzłów przesiadkowych(brak danych) 

6.Lokalizacja projektu str. 86 

7.Brak spójności pomiędzy wskaźnikami a kryterium lokalizacji 

8. wskaźnik – kwalifikacja do stref wg POP (lokalizacja projektu) dla projektów 

dot. oświetlenia jest błędny ponieważ projekt dotyczy oświetlenia, dla którego 

źródłem zasilania emisji jest instalacja znajdujące się poza miejscem realizacji 

projektu. Dlatego też ocena projektu przez wskaźnik opierający się o wielkości 

emisji jest niemiarodajny. Obecnie energia, która zasila oświetlenie może 

pochodzić z każdej instalacji(elektrowni a nawet z instalacji prywatnej) 

znajdującej się w całym kraju. Powiązanie efektywnego zarządzania energią 

(oświetlenia) ze strefami w POP czyli stopniem zanieczyszczenia jest 

bezzasadne. 

 

 - fragment dokumentu 

dotyczący wskaźników 

został przeredagowany. 

Żory   W strategii brakuje wymienienia wszystkich celów RIT, a także nie przywołuje 

się pełnego uporządkowanego zestawienia celów strategii rozwoju, co w 

pewnym stopniu utrudnia absorpcję treści dokumentu, zwłaszcza na s. 70-75, 

gdzie ma się poczucie pewnego chaosu, spotęgowanego skrótami myślowymi; 

 - fragment dokumentu 

dotyczący celów został 

przeredagowany,  

- strategia RIT jest 

dokumentem węższym 

od Strategii rozwoju. 

  Prosimy o uzupełnienie tabeli nr 5 (obszary poprzemysłowe) o przesłane 

lokalizacje 

 - uzupełniono zgodnie z 

przekazanym materiałem 

  Sugerujemy uzupełnić brakujące dane dla subregionu odnośnie do osób 

niepełnosprawnych (s. 51) – źródłem informacji w tym aspekcie mogą być 

samorządy; 

 Cele diagnozy są 

sformułowane na tyle 

ogólnie, że mieszczą 

wszelkie typy projektów 

do realizacji. 
  Prosimy również o zamieszczenie w diagnozie danych dotyczące szkół 

zawodowych, do których uczęszcza młodzież niepełnosprawna (szkoły 

specjalne); 

 

  S. 62 – proponujemy dopisać jako szansę S4: Działania samorządów w postaci 

zachęt dla mieszkańców do montażu baterii solarnych i instalacji 

fotowoltaicznych lub innych mikroinstalacji wykorzystujących odnawialne 

źródła energii (OZE); 

 - dodano zgodnie z 

sugestią 

  Wydaje się, że błędne jest nazewnictwo celów szczegółowych (np. C2.1 na s. 73  - skorygowano 
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i na s. 74 brzmi inaczej – a nie ma informacji, że są cele różnych strategii) 

  Na s. 77 wśród kosztów wyjazdów służbowych wymienia się podróże 

pracowników RIT (biura związku?) w celu monitoringu realizowanych projekt 

ów, jednak na s. 83 mówi się, że do zadań związku należeć będzie wyłącznie 

udział w wyborze projektów w formule RIT, a następnie na s. 102 jest zapis, że 

zarząd związku będzie zarządzał realizacją strategii RIT poprzez monitorowanie 

listy wiązek projektów stanowiących załącznik do Strategii RIT. Przy okazji 

pytanie, czy lista wiązek jest na pewno możliwa jako załącznik strategii? 

 - skorygowano 

  Na s. 60 siła S4. i S5 są tożsame, siła S7 semantycznie pokrywa się z S1  - częściowo 

uwzględnione 

  Na s. 62 w zagrożeniach w T2 chyba chodziło o rekultywację (w tym obszarze 

ciężko mówić o rewitalizacji) 

 - skorygowano 

Gaszowice   Proszę o uwzględnienie w strategii zapisów umożliwiających zabudowę 

oświetlenia przy drogach gminnych i powiatowych oraz na terenach 

ogólnodostępnych (użyteczności publicznej). 

 - skorygowano fragment 

dokumentów dotyczący 

celów 

   


