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ŚLĄSKI  PAŃSTWOWY  WOJEWÓDZKI  INSPEKTOR  SANITARNY 

 
40 – 074  Katowice  ul. Raciborska 39  skrytka pocztowa 591 

         wsse.katowice@sanepid.gov.pl                    https://www.gov.pl/wsse-katowice 

Katowice, dnia 27.02.2023 r. 
NS-NZ.9022.22.3.2023  

O P I N I A   S A N I T A R N A 
 

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

(Dz. U. z 2023 r. poz. 338), art. 53 i art. 58 ust. 1 pkt 2 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 2022 r. 

poz. 1029 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Związku Gmin i Powiatów Subregionu 

Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, ul. Rudzka 13C, 44 – 200 

Rybnik, z dnia 09.02.2023 r., znak: SZ.81.2023.MP1, 
 

 

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 

 

s t w i e r d z a ,  ż e 

 

prognoza oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn.: „Strategia Terytorialna 

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027”, powinna uwzględniać 

wymagania określone w art. 51 ust. 2 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 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.). Ponadto, 

prognoza powinna obejmować ocenę jakościową i ilościową wpływu realizacji ustaleń 

przedmiotowego dokumentu na poszczególne komponenty środowiska, a w zakresie 

kompetencji Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dać rzetelną 

ocenę oddziaływania na stan zdrowia ludzi (zwłaszcza zamieszkujących tereny w pobliżu 

inwestycji mogących zawsze bądź potencjalnie oddziaływać na środowisko), w szczególności 

w aspekcie: 
− narażenia na hałas, wibracje i zanieczyszczenia powietrza, 

− zagrożeń dla ujęć i źródeł wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  

z uwzględnieniem obszarów stref ochronnych tych ujęć, 

− zagrożeń dla wód podziemnych, w szczególności Głównych Zbiorników Wód 

Podziemnych zlokalizowanych na terenie subregionu zachodniego (należy uwzględnić 

nakazy, zakazy i ograniczenia związane z ochroną zasobów wody), 

− oddziaływania na gleby, zwłaszcza użytkowane rolniczo, 

− zachowania dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie, 

zwłaszcza na terenach zabudowy mieszkaniowej/siedlisk ludzkich, zabudowy 

związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży (jednostki oświatowe) 

oraz terenach rekreacyjno-wypoczynkowych, 

− zapewnienia odpowiednich standardów jakości powietrza atmosferycznego. 

W przypadku zidentyfikowania ryzyka wystąpienia negatywnych oddziaływań  

na zdrowie i życie ludzi związanych z wdrażaniem przedmiotowego dokumentu, należy  

w prognozie oddziaływania na środowisko, w sposób szczególny odnieść się do możliwych 

metod ich skutecznej eliminacji bądź maksymalnego ograniczenia. 
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U Z A S A D N I E N I E 
 

 Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego  

z siedzibą w Rybniku, ul. Rudzka 13C, 44 – 200 Rybnik, wnioskiem z dnia 09.02.2023 r., 

znak: SZ.81.2023.MP1, wraz z uzupełnieniem, które wpłynęło do tut. organu dnia 13.02.2023 

r. wystąpił o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych  

w prognozie oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn.: „Strategia Terytorialna 

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027”. 

 Przedmiotowy dokument będzie obejmował obszar subregionu zachodniego 

województwa śląskiego tj. miasta na prawach powiatu: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory, 

powiaty: raciborski, rybnicki, wodzisławski, gminy: Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, 

Gorzyce, Jejkowice, Kornowac, Krzanowice, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Lubomia, 

Lyski, Marklowice, Mszana, Pszów, Racibórz, Radlin, Rydułtowy, Godów, Nędza, 

Pietrowice Wielkie, Świerklany, Rudnik, Wodzisław Śląski. W dokumencie wyznaczono 

zadania, które mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie  

z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.). 

Mając na uwadze, iż celem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,  

w ramach której opracowuje się prognozę oddziaływania na środowisko jest m.in. 

przeanalizowanie, w jaki sposób i w jakim stopniu realizacja ustaleń projektowanego 

dokumentu może powodować negatywne lub pozytywne skutki w środowisku, należy 

przeprowadzić ocenę jakościową i ilościową wpływu realizacji ustaleń projektowanego 

dokumentu na poszczególne komponenty środowiska. Natomiast w zakresie kompetencji 

Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dać rzetelną ocenę 

oddziaływania na stan zdrowia ludzi w aspekcie zagadnień podanych w sentencji niniejszej 

opinii. 

W przypadku zidentyfikowania ryzyka wystąpienia negatywnych oddziaływań na 

zdrowie i życie ludzi, należy w prognozie oddziaływania na środowisko, w sposób szczególny 

odnieść się do możliwych metod ich skutecznej eliminacji bądź maksymalnego ograniczenia.  

Należy podkreślić, iż ilekroć w przepisie art. 51 ust. 2 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 jest mowa  

o oddziaływaniu na środowisko, należy rozumieć przez to również oddziaływanie na zdrowie 

ludzi. 

Biorąc powyższe pod uwagę określono zakres i stopień szczegółowości prognozy dla 

przedmiotowego projektu dokumentu pn.: „Strategia Terytorialna Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego na lata 2021-2027”. 

 
 

 

Otrzymuje: 

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego  

z siedzibą w Rybniku (epuap) 

ul. Rudzka 13C 

44 – 200 Rybnik 


