Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego
Nr 2110/222/V/2017 z dnia 17.10.2017 r.

Podsumowanie
do Programu Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim 2020+ przyjętego uchwałą Zarządu
Województwa Śląskiego Nr 2110/222/V/2017 z dnia 17.10.2017 r. zawierające uzasadnienie wyboru
przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych oraz informacje o
sposobie wykorzystania:
1. ustaleń zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko;
2. opinii właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.
poz. 1405 z późn. zm.);
3. zgłoszonych uwag i wniosków;
4. wyników postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko;
5. propozycji dotyczących metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków
realizacji postanowień dokumentu.
Podstawa prawna:
- 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
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.).
Uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań
alternatywnych.
Na regionalny rynek turystyczny w ostatnim czasie miało wpływ wiele istotnych czynników m.in.:
zagrożenie bezpieczeństwa, konflikty międzynarodowe i terroryzm, które przyczyniły się do zmian
potencjalnych destynacji turystycznych i zwiększenia ruchu turystycznego w kraju, zmiany
klimatyczne, wzrost zapotrzebowania na turystykę weekendową, jak również rosnące zainteresowanie
turystyką aktywną i turystyką biznesową, czy ekoturystyką. Pozytywny wpływ
na regionalny rozwój turystyki miały również trwające od wielu lat starania o zmianę wizerunku
województwa śląskiego z regionu przemysłowego, nie kojarzącego się z atrakcyjnością turystyczną,
na region, który ma do zaoferowania bardzo różnorodne i aktywne formy spędzania czasu wolnego.
Biorąc pod uwagę powyższe czynniki i uwarunkowania w branży turystycznej konieczne stało się
wyznaczenie nowych celów Województwa Śląskiego w obszarze kształtowania polityki rozwoju
turystyki na kolejne lata oraz przedsięwzięć służących wykreowaniu atrakcyjnego wizerunku
Województwa Śląskiego.
Potrzeba stworzenia Programu Rozwoju Turystyki wynika z faktu wygaśnięcia obowiązywania
Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim na lata 2004-2013. Z kolei w Strategii
Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2020+" zapisano, że "w pierwszym etapie prac
analitycznych i planistycznych na szczeblu regionalnym zakłada się opracowanie dokumentów
strategicznych w zakresie: (.....) rozwoju turystyki".
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Niniejszy dokument powstaje więc w zgodzie z zapisami Strategii "Śląskie 2020+", będąc jednym
z programów branżowych uszczegóławiających zapisy Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego,
i tym samym wypełniając jej zapisy.
1. Informacja o sposobie wykorzystania ustaleń zawartych w prognozie oddziaływania
na środowisko.
Podstawą sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju
Turystyki w Województwie Śląskim 2020+ był zapis art. 46 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405
z późn. zm.).
Wymagany zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na
środowisko został określony przez:
• Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach – w piśmie nr RDOŚ-24WOOŚ.411.217.2015.MG w piśmie z dnia 30 listopada 2015 r.
• Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach – w piśmie nr NSNZ.4124.7.2015 z dnia 15 grudnia 2015 r.
Prognoza została sporządzona przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska zgodnie
z wymogami art. 51 i 52 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.). Prognoza
została przyjęta przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 798/187/V/2017
z dnia 19 kwietnia 2017 r.
Zalecenia z opracowanej Prognozy dotyczące uzupełnienia diagnozy oraz weryfikacji kierunków
działań zostały uwzględnione. W przypadku zaleceń dotyczących uzupełnienia systemu monitoringu
możliwe było tylko częściowe uwzględnienie ze względu na brak możliwości pozyskania części
danych.
2. Informacja na temat opinii właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58 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
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.).
Program Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim 2020+ wraz z Prognozą oddziaływania na
środowisko został przekazany w dniu 2 maja 2017 r. do zaopiniowana Regionalnemu Dyrektorowi
Ochrony Środowiska oraz Śląskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu
(pismo nr RR-RCAS.072.4.1.2017).
Uzyskane ostatecznie opinie obydwu wspomnianych organów są pozytywne. Oba opiniujące
podmioty wskazały, że projekt Programu opiera się na zasadach zrównoważonego rozwoju i przy
uwzględnieniu działań minimalizujących i kompensacyjnych realizacja zadań nie wywrze znaczącego
negatywnego oddziaływania na środowisko.
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3. Informacja na temat zgłoszonych uwag i wniosków.
W toku prac nad Programem Rozwoju turystyki w Województwie Śląskim 2020+ dwukrotnie
przeprowadzano konsultacje społeczne. Po raz pierwszy wskazano na możliwość składania uwag
w terminie od 13 października do 30 listopada 2015 r., kiedy ogłoszono podjęcie prac nad
dokumentem. Na tym etapie prac nie wpłynęły żadne uwagi. Drugie konsultacje ogłoszono wraz z
publikacją projektu Programu wraz z jego Prognozą oddziaływania na środowisko w terminie od 5
maja do 12 czerwca 2017 r. Wpłynęło 135 uwag – dotyczyły one m.in. diagnozy, opisów marek
terytorialnych w województwie śląskim, analizy SWOT, wizji rozwoju i kierunków działań, systemu
realizacji i źródeł finansowania realizacji Programu. Uwagi zostały rozpatrzone przez Zarząd
Województwa Śląskiego zgodnie ze sprawozdaniem przebiegu i wyników konsultacji przyjętym
uchwałą Nr 1379/204/V/2017 z dnia 4 lipca 2017 roku. Przeprowadzone konsultacje zostały
ogłoszone:






na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (www.slaskie.pl)
oraz na stronie BIP-u;
na stronie Śląskiej Organizacji Turystycznej (www.silesia-sot.pl);
na stronie internetowej Regionalnego Centrum Analiz i Planowania Strategicznego
(www.rcas.slaskie.pl);
w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym i regionalnym na obszarze województwa śląskiego;
na elektronicznej tablicy ogłoszeń w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Proces konsultacji społecznych prowadzono w oparciu o przepisy art. 19a ustawy z dnia 6 grudnia
2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1376 z późn.
zm.) i art. 39 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
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.).

4. Informacja nt. wyników postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania
na środowisko.
Wpływy realizacji zapisów Programu na terytorium Polski mogą dotyczyć niektórych komponentów
środowiska, takich jak: różnorodność biologiczna, krajobraz, atmosfera i klimat akustyczny także poza
obszarem kraju. Jednakże stopień w jakim Program wyznacza ramy dla konkretnych działań
i przedsięwzięć, a zwłaszcza brak wskazań co do ich lokalizacji, rozmiaru czy charakteru nie daje
podstaw do stwierdzenia znaczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko skutków
realizacji dokumentu, wymagającego uruchomienia procedury, o której mowa w art. 104 oraz art. 113
- 117 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.
poz. 1405 z późn. zm.).
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5. Informacja w zakresie propozycji dotyczących metod i częstotliwości przeprowadzania
monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu
Skuteczne wdrażanie Programu Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim 2020+ zapewnia
system monitoringu i ewaluacji programu, który jest prowadzony w okresach dwuletnich.
Odpowiednio przeprowadzony monitoring w postaci analizy wskaźników ilościowych w odniesieniu
do projektów (wskaźniki produktu) oraz celów szczegółowych (wskaźniki rezultatu) umożliwi
sprawne zarządzanie rozwojem turystyki w regionie. Szczegółowy wykaz wskaźników został zawarty
w dokumencie Programu w rozdziale Monitoring i ewaluacja. Przyjęte przez Zarząd Województwa
Śląskiego Raporty stanowić powinny podstawę do decyzji o ewentualnej korekcie celów i kierunków
Programu.
Jednostką odpowiedzialną za przygotowanie Raportu będzie komórka właściwa ds. turystyki
w strukturze organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego we współpracy
z Śląską Organizacją Turystyczną. Poza okresowymi Raportami zakłada się prowadzenie cyklicznych
badań ruchu turystycznego oraz zadowolenia z poziomu świadczonych w regionie usług
turystycznych.
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