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„WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE W XXI WIEKU” 
 

 
1. Pomimo rozlicznych ekonomicznych i społecznych problemów, przed województwem śląskim 

rysuje się optymistyczna przyszłość. Obszar województwa śląskiego jest przestrzenią 
zróżnicowaną i zasobną pod względem potencjalnych możliwości rozwoju. Region charakteryzuje 
się korzystnymi powiązaniami komunikacyjnymi, dysponuje atrakcyjnymi i łatwo dostępnymi 
obszarami wiejskimi. Niewiele jest przestrzennych ograniczeń rozwoju. Ponadto, województwo 
śląskie posiada dogodne położenie geograficzne, korzystnie wpływające na kontakty z innymi 
regionami poprzez dostęp do europejskiej sieci autostrad i linii kolejowych. Obiecujący potencjał 
kryje się w rosnącym znaczeniu międzynarodowego portu lotniczego w Pyrzowicach oraz 
międzykontynentalnym, szerokotorowym połączeniu kolejowym łączącym województwo z Europą 
Wschodnią i Dalekim Wschodem. 

2. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego ma w okresie najbliższych 
kilkunastu lat odegrać zasadniczą rolę w sterowaniu przyszłością regionu tak by w optymalny 
sposób wykorzystywać istniejące zasoby i szanse, zapewniając przez to województwu 
długotrwały, zrównoważony rozwój. Stworzenie Planu stanowi wypełnienie ustawowego wymogu. 
Plan dotyczy obszaru województwa i jest adresowany do szerokiego grona odbiorców, 
obejmującego podmioty samorządowe, rządowe i pozarządowe, środowiska gospodarcze, 
stowarzyszenia, organizacje społeczne oraz wszystkich obywateli zainteresowanych przyszłością 
tego obszaru. Plan ułatwia koordynację strategii i rozlicznych zamierzeń pod kątem czasu 
i miejsca ich realizacji oraz koordynuje działania administracji publicznej. Dokument stanowi także 
inspirację i motywację do dążenia ku wskazanym w Planie atrakcyjnym celom.  

3. Plan odnosi się do głównych problemów, które wyłoniły się w Polsce pod koniec XX wieku 
w wyniku zasadniczych przewartościowań w sferze ekonomii, kultury i społecznych realiów. Plan 
ujmuje identyfikowane problemy rozwoju w kategoriach strategicznych, jako bariery, ograniczenia 
oraz konflikty, wymagające w XXI wieku polityki ich przełamywania i redukowania. Jednocześnie 
dokument ujawnia możliwości i rezerwy tkwiące w dotychczasowym zagospodarowaniu. Strategia 
rozwoju województwa opiera się na tezie, iż w wielu kategoriach „jakość życia” w województwie 
śląskim jest wyższa niż w innych regionach w kraju. Dokument proponuje przede wszystkim 
rozwijanie „zwycięskich dziedzin i lokalizacji” wspierając strategię „inwestowania w sukces”, 
promowanie działań w sektorach innowacyjnych, promowanie idei metropolii, wielofunkcyjności, 
spójności i synergii. Plan zakłada takie podejście do zarządzania przestrzenią, które pozwoli 
na pozyskiwanie niezbędnych funduszy na realizację inwestycji pomocnych w dążeniu 
województwa śląskiego do osiągnięcia:  
• wysokiej, trwałej i konkurencyjnej pozycji w Europie Środkowej 
• wizerunku regionu o zrównoważonym rozwoju 
• estetycznej przestrzeni o wysokich walorach architektury i krajobrazu oraz indywidualnym 

wyrazie. 

Taka wizja przyszłości przestrzeni województwa śląskiego ma być osiągalna poprzez dążenie 
w polityce przestrzennej do osiągnięcia następujących sześciu głównych celów, wywodzących się 
z priorytetów „Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015”: 
I. Dynamizacja i restrukturyzacja przestrzeni województwa 
II. Wzmocnienie funkcji węzłów sieci osadniczej  
III. Ochrona zasobów środowiska, wzmocnienie systemu obszarów chronionych i wielofunkcyjny 

rozwój terenów otwartych 
IV. Rozwój ponadlokalnych systemów infrastruktury  
V. Stymulowanie innowacji w regionalnym systemie zarządzania przestrzenią 
VI. Rozwój współpracy międzyregionalnej w zakresie planowania przestrzennego. 

Odzwierciedleniem wymienionych celów są wskazane strategiczne kierunki i działania dotyczące 
przestrzennego rozwoju województwa na najbliższą dekadę, orientacyjnie do roku 2015. 

4. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego zawiera także propozycje 
dotyczące realizacji ustaleń Planu, w tym pozyskiwania funduszy na konkretne projekty, a także 
koncepcję monitorowania i ewaluacji rozwoju województwa.  
Plan sporządzono z uwzględnieniem prognozy oddziaływania na środowisko. 
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WPROWADZENIE 

PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA PLANU  
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego jest podstawą formułowania zasad 
realizujących politykę przestrzenną województwa i organizujących jego strukturę przestrzenną 
w sposób uwzględniający założenia polityki przestrzennej państwa, określone w dokumencie 
pt. "Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju"T* T oraz tworzący warunki przestrzenne 
do realizacji ustaleń strategii rozwoju województwa, przedstawionych w dokumencie pt. "Strategia 
Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015".  
Kontekst dla realizacji tego zadania tworzą trzy czynniki o podstawowym znaczeniu: konstytucja RP, 
która definiuje podstawowe prawa i obowiązki jednostki i władzy; układ instytucjonalny, który definiuje 
poziomy władzy i plasuje odpowiedzialność władz szczebla regionalnego pomiędzy poziomem 
centralnego rządu i poziomem władzy lokalnej oraz panujący w Polsce porządek prawny, 
który dostarcza podstaw do regulacji i sporządzania instrumentów planistycznych. 

Podstawą prawną sporządzenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 
są:  
• Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa stanowiąca, że zarząd 

województwa przygotowuje projekt planu zagospodarowania przestrzennego województwa, 
uchwalany następnie przez sejmik województwa. 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym oraz zastępująca ją ustawa 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowiące, 
że do zadań samorządu województwa należy kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej 
w województwie, w tym sporządzanie i uchwalanie planu zagospodarowania przestrzennego 
województwa.  

CEL, ZAKRES, FORMUŁA I FUNKCJE PLANU 
Celem opracowania Planu jest wypracowanie podstawowego dokumentu planowania strategicznego 
dla kształtowania i prowadzenia publicznej polityki, określającego działania, poprzez które samorząd 
województwa będzie wpływać na rozmieszczenie funkcji w przestrzeni i ich wzajemne powiązanie, 
w sposób uwzględniający założenia polityki przestrzennej państwa i tworzący warunki do realizacji 
ustaleń strategii rozwoju województwa. 

Zasięg terytorialny prac nad Planem obejmuje obszar województwa śląskiego w szerokim 
kontekście powiązań przestrzennych i funkcjonalnych z bliższym i dalszym otoczeniem, natomiast 
zakres terytorialny ustaleń Planu stanowi obszar w granicach administracyjnych województwa 
śląskiego.  

Zakres merytoryczny Planu uwzględnia ustalenia koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 
oraz programy zawierające zadania rządowe, służące realizacji inwestycji celu publicznego 
o znaczeniu krajowym, jak i ustalenia strategii rozwoju województwa. 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego jest elementem:  
• planowania regionalnego, które określa cele i działania zorientowane na rzecz danego 

województwa, którego przedmiotem jest województwo samorządowe, a głównym podmiotem 
wojewódzka samorządowa władza publiczna, natomiast narzędziem polityki regionalnej jest plan 
zabezpieczający interesy krajowe i regionalne w zakresie przedsięwzięć o znaczeniu 
ponadlokalnym, 

• planowania przestrzennego, czyli formą aktywności człowieka zmierzająca do osiągnięcia ładu 
przestrzennego w otaczającej go rzeczywistości i pozwalającego na zharmonizowanie działań 
we wszystkich dziedzinach życia,  

• planowania zintegrowanego, czyli obejmuje w sposób kompleksowy wszystkie aspekty 
działalności człowieka –  strefę przestrzenno–techniczną, społeczną, gospodarczą i ekologiczną. 

 

 

 

 

                                                      
TP

*
PT„Ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, należy przez to 
rozumieć koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju” (art. 83 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym) 
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Plan ma charakter:  
• planu struktury - określa koncepcję podstawowych elementów przyszłej struktury przestrzennej 

województwa i powiązań funkcjonalnych między tymi elementami, określa ramy i warunki 
merytoryczne dla podejmowania decyzji przestrzennych o charakterze strategicznym, 

• planu selektywnego - głównym jego wyróżnikiem jest problemowość i selekcja zagadnień, 
pozwalająca koncentrować się na celach najważniejszych dla rozwoju województwa, 

• planu długookresowego - formułuje długookresowe cele rozwoju przestrzennego województwa, 
których osiągnięcie będzie możliwe w perspektywie najbliższych około 15 lat, 

• planu strategicznego - formułuje koncepcję systemowego działania na rzecz długotrwałego 
rozwoju i oparty jest na zasadach planowania strategicznego, 

• planu działania - jest dokumentem wewnętrznego kierownictwa województwa, mającym 
charakter ofensywny i kojarzący strategiczne decyzje Planu z decyzjami operacyjnymi 
i instrumentami ich realizacji, Plan nie może być podstawą materialno-prawną decyzji 
administracyjnych dotyczących użytkowania terenu. 

Podstawowymi funkcjami Planu są: 
• funkcja koordynacyjna – pozwala w Planie ustalać różne zamierzenia pod względem czasu 

i  miejsca ich realizacji, funkcjonowania oraz efektów końcowych. Plan służy także do uzgodnienia 
terminu realizacji zadań celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym i warunków ich 
wprowadzenia do planu miejscowego. W tym też sensie funkcja koordynacyjna Planu obejmuje 
funkcje organizacyjne i funkcje regulacyjne, jak i funkcje negocjacyjne, 

• funkcja kontrolna – pozwala porównywać zamierzenia Planu z jego osiągnięciami i dokonywać 
ocen skuteczności działania podmiotów realizujących jego zadania, jak i korygować długookresowe 
ustalenia Planu. W tym też sensie funkcja kontrolna Planu wiąże się z jego funkcją koordynacyjną,  

• funkcja promocyjna – pozwala w planie eksponować atrakcyjność celów, których realizacja jest 
szczególnie pożądana z punktu widzenia rozwoju województwa jako całości, jak i z punktu 
widzenia atrakcyjności dla kapitału zewnętrznego. Funkcja promocyjna Planu obejmuje także 
funkcje informacyjne, funkcje inspirujące i funkcje marketingowe. 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego składa się z następujących 
podstawowych części: 
• części tekstowej Planu, której głównymi elementami są: 

- DIAGNOZA – ocena stanu obecnego zagospodarowania przestrzennego województwa 
oraz ustalenie problemów, których rozwiązanie decyduje o przyszłości i wyznacza pola 
możliwego działania, 

- USTALENIA PLANU - wybór celów i kierunków działania, 
- SPOSOBY REALIZACJI PLANU - wskazania dotyczące kwestii realizacji planu, 
- MONITORING - wskazania dotyczące kontroli realizacji ustaleń planu, 

• części graficznej Planu, przedstawionej na planszach tematycznych w skali 1:100 000 
- ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA, 
- KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ, 
- ZADANIA I INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU PONADLOKALNYM  

Do Planu sporządzona została Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu 
oraz niezbędne dla sformułowania ustaleń Planu analizy i studia, w tym Opracowanie 
Ekofizjograficzne. 
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Rysunek 1: proces planowania  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fotografia 1: proces partycypacji społecznej
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WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE W LICZBACH (w roku 2002) 

wyszczególnienie woj. śląskie charakterystyka 
lokata 

w 
kraju 

Powierzchnia, w kmP

2
P  12 331 3,9 % powierzchni kraju 14 

Ludność ogółem, w tys. 4731,5 12,4 % liczby ludności w kraju 2 
Gęstość zaludnienia, osoba/kmP

2
P
 384 122* 1 

Stopień urbanizacji, w % 79,0 61,7* 1 
PKB ogółem w mln zł (w 2001r.) 102639,4 13,7 % PKB ogółem 2 
     na 1 mieszkańca w zł 21206 109,1** 2 
Pracujący ogółem w tys., w tym (w %): 1675,5 12,3 % pracujących w kraju 2 
     rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybołówstwo 12,6 4,9 % 10 
     przemysł i budownictwo 35,5 16,7 % 1 
     usługi rynkowe 35,8 13,4 % 2 
     usługi nierynkowe 16,0 11,8 % 2 
Podmioty gospodarki narodowej na 1000 ludności 88,3 90,7* 9 
Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w 
rejestrze REGON, w tym: 417945 12 % podmiotów w kraju 2 
     przedsiębiorstwa państwowe 285 14,6 % 2 
     spółki handlowe, w tym: 22087 11,2 % 2 
     z udziałem kapitału zagranicznego  4009 8,5 % 4 
Przeciętne zatrudnienie w przemyśle, w tys. 465,2 17,4 % zatrudnienia w kraju 1 
Nakłady na działalność innowacyjną w przemyśle (ceny 
bieżące), w mln zł 2962,1 21,5 % nakładów krajowych 1 
Nakłady na działalność badawczo-rozwojową (B+R) 
(ceny bieżące) w mln zł: 342,5 7,5 % nakładów krajowych 3 
     na 1 mieszkańca w zł 73 120* 7 
     relacja do PKB w % w 2001 roku 0,39 0,65* 9 
Jednostki w działalności badawczej i rozwojowej 97 11,6 % jednostek B+R w kraju 2 
Zatrudnieni w B+R na 1000 aktywnych zawodowo  3,7 4,5* 5 
Szkolnictwo wyższe:    
     szkoły 36 9,8 % szkół wyższych w kraju 2 
     studenci 200710 11,2 % studentów w kraju 2 
Produkcja sprzedana przemysłu, w mln zł: 86247,8 16,9 % krajowej produkcji sprzedanej 2 
     na 1 mieszkańca w zł 18190 13374* 2 
Produkcja energii elektrycznej, w GWh 29806,7 20,7 % krajowej produkcji 1 
Nakłady inwestycyjne (ceny bieżące), w mln zł: 13111,5 12 % nakładów krajowych 2 
     na 1 mieszkańca w zł 2765 2858* 5 
Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska, w mln. zł: 684,1 13,6 % nakładów krajowych 1 
     na 1 mieszkańca w zł 144 131* 6 
Ścieki komunalne i przemysłowe oczyszczane w % 
wymagających oczyszczenia 88,7 91* 14 
Powierzchnia użytków rolnych w % powierzchni ogółem 
(stan w dniu 20 maja) 42,2 54* 15 
Lesistość, w % 31,6 28,5* 5 
Gęstość sieci, w km/100 kmP

2 
P:    

     wodociągowej 141,1 71,9* 1 
     kanalizacyjnej 52,8 19,5* 1 
     gazowej 124,4 37,3* 2 
Drogi publiczne o twardej nawierzchni na 100 kmP

2
P , w 

km  162,8 80* 1 
Linie kolejowe eksploatowane normalnotorowe na 100 
km P

2
P , w km   18,9 6,6* 1 

Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych 
prawnie chroniona w ha 270276,1 21,9 % powierzchni województwa  
 

* wskaźnik krajowy 
** relacja do średniej krajowej  

 
Źródło: Rocznik Statystyczny 2003 US w Katowicach; Rocznik Statystyczny Województw 2003 GUS Warszawa 
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I. DIAGNOZA STANU 
 
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE zajmuje szczególne miejsce w krajowej i europejskiej przestrzeni 
geograficznej. Położone jest w centralnej części Europy Środkowej, u wrót Bramy Morawskiej, 
stanowiącej korytarz łączący położone po obu stronach masywów górskich – Sudetów i Karpat, 
obszary wielkich nizin: Niziny Węgierskiej i Niziny Polskiej. Jest to korytarz prowadzonej od wieków 
wymiany handlowej i również wielowiekowej integracji kulturowo – cywilizacyjnej pomiędzy Europą 
Południową i Północną (starożytny szlak bursztynowy). Niezależnie od położenia województwa 
na szlaku głównego europejskiego korytarza relacji północ – południe, jest ono również położone 
w paśmie jednego z głównych w Europie Środkowej korytarzy, łączących zachodnią i wschodnią 
część kontynentu. Jego przebieg wyznaczają dogodne dla komunikacji warunki geograficzne pasma 
nizin rozłożonych wzdłuż północnego obrzeża Sudetów i Karpat. Województwo śląskie jest więc 
położone w miejscu węzłowym dwóch głównych korytarzy wymiany i komunikacji w Europie 
Środkowej a jego uwarunkowania geograficzne i wynikająca z tego położenia wielowiekowa styczność 
kultur i cywilizacji polskiej, niemieckiej i czeskiej zaliczane są do głównych atutów i szans rozwojowych 
województwa w okresie integracji europejskiej i globalizacji gospodarki.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 2: węzłowe położenie województwa śląskiego  
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Województwo śląskie położone jest w południowej Polsce i graniczy od zachodu z województwem 
opolskim (226 km), od północy z województwem łódzkim (135 km), od wschodu z województwami 
świętokrzyskim (105 km) i małopolskim (265 km). Na południu granicę województwa stanowi fragment 
granicy państwowej z Republiką Czeską (141 km) i Republiką Słowacką (85 km). 

W województwie śląskim na powierzchni 12 331 km²TP

∗
PT zamieszkuje ponad 4.7 mln mieszkańców 

tj. 12.4% ogółu ludności kraju. Region stanowi największą koncentrację ludności w Polsce oraz jedną 
z największych w Europie. Województwo śląskie jest także najbardziej zurbanizowanym obszarem 
w Polsce. Gęsta sieć osadnicza w powiązaniu z największym w Polsce potencjałem gospodarczym, 
tworzy silny węzeł innowacyjności. 

 
 
Rysunek 3: województwo śląskie na tle regionów europejskich (gęstość zaludnienia) 

                                                      
TP

∗
PTdane podawane w tekście bez określenia roku do którego się odnoszą  - odnoszą się do roku 2002  
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Województwo śląskie położone jest na przecięciu transeuropejskich korytarzy transportowych. 
Charakteryzuje się najwyższymi w kraju wskaźnikami gęstości dróg i linii kolejowych. Szerokotorowa 
linia kolejowa LHS wraz ze stacją przeładunkowo–rozrządową stwarza unikalną możliwość 
zorganizowania w województwie euroazjatyckiego centrum logistycznego o funkcjach terminala 
towarowego i wykorzystania już istniejącej linii dla przewozu koleją samochodów ciężarowych TIR 
przez terytorium Polski, Ukrainy, Białorusi i Rosji, w głąb tych państw i dalej na Wschód. Port i Kanał 
Gliwicki oraz rzeka Odra zapewniają transport towarów zwłaszcza masowych i wielkogabarytowych 
do Bałtyku, a dzięki powiązaniom z kanałami żeglugi śródlądowej w Niemczech również do wielu 
portów rzecznych i morskich Europy Zachodniej. W „Koncepcji polityki przestrzennego 
zagospodarowania kraju” uwzględnia się też budowę kanału żeglugi śródlądowej Odra – Dunaj od 
Kędzierzyna do połączenia z Dunajem pomiędzy Bratysławą i Wiedniem, który będzie umożliwiał 
połączenie żeglugą śródlądową Bałtyku, Morza Czarnego i Morza Północnego oraz wielu państw 
europejskich. Szczególnie istotnym dla rozwoju obszarów jest ich powiązanie z przestrzenią 
europejską transportem lotniczym. W województwie śląskim gwarantuje je Międzynarodowy Port 
Lotniczy „Katowice” w Pyrzowicach, o potencjale lotniska międzykontynentalnego, położony 
w trójkącie trzech lotnisk znajdujących się w bliskiej odległości od siebie (ok. 80 km): Katowice-
Pyrzowice, Kraków-Balice, Mosnov pod Ostrawą w Czechach. Istniejące elementy sieci transportowej 
stanowią dobrą podstawę do tworzenia systemów transportu zintegrowanego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 4: województwo śląskie w przestrzeni Unii Europejskiej 
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Województwo śląskie charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem morfologicznym i geologicznym. 
Występują tu zarówno góry, obszary wyżynne, jak i nizinne, a urozmaicona rzeźba terenu, silnie 
wpływając na relację człowiek-środowisko, ukształtowała charakterystyczne krajobrazy, w których 
elementy przyrodnicze i kulturowe są ze sobą ściśle powiązane. Wbrew utrwalonym stereotypom, 
obszar województwa śląskiego, stanowiąc jeden z najbardziej przekształconych obszarów Polski, 
posiada bogate zasoby środowiska o wartościach przyrodniczych rangi europejskiej i krajowej. 
Najcenniejsze obiekty objęte są ochroną w ramach rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, 
obszarów chronionego krajobrazu i innych jeszcze form ochrony. Województwo wyróżnia się 
ponadprzeciętnym w kraju odsetkiem powierzchni zajmowanej przez lasy (31.6%). O przyrodniczej 
atrakcyjności województwa decyduje także duża ilość obszarów zielonych na terenach miejskich, 
w tym największego, zajmującego ok. 600 ha powierzchni – Wojewódzkiego Parku Kultury 
i Wypoczynku w Chorzowie. Ten unikalny w skali kraju obiekt, jest jednym z największych w Europie 
zespołów wypoczynkowo-rekreacyjno-rozrywkowych. W granicach województwa znajduje się także 
fragment unikatowej na skalę europejską Pustyni Błędowskiej. 
W bogatych i różnorodnych zasobach środowiska kulturowego wyróżniają się zabytkowe obiekty 
i układy przestrzenne od prehistorycznych, poprzez średniowieczne, po te najbardziej 
charakterystyczne dla województwa - związane z jego industrialną historią, razem stanowiące mocny 
i unikatowy element tożsamości regionu, który stać się może komponentem wysokiej klasy produktu 
turystycznego. Częstochowa z Jasnogórskim Klasztorem o.o. Paulinów stanowi centrum kultu 
religijnego o zasięgu światowym. 
Województwo śląskie jest też ważnym ośrodkiem kultury, o czym przede wszystkim świadczy 
działalność Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, Opery Śląskiej, filharmonii, muzeów 
i teatrów, Biura Wystaw Artystycznych i galerii oraz Akademii Muzycznej w Katowicach i Akademii 
Sztuk Pięknych w Katowicach. 
Województwo jest także jednym z największych w kraju ośrodkiem naukowym i akademickim. 
Znajdują się tu 36 państwowe szkoły wyższe, o kierunkach uniwersyteckich, politechnicznych 
i specjalistycznych, a także 14 filii i wydziałów zamiejscowych oraz wiele prywatnych szkół wyższych.  

Województwo śląskie podlega w ostatniej dekadzie dynamicznym przemianom związanym 
z restrukturyzacją tradycyjnych sektorów gospodarki. Skala tych zmian wywołuje w regionie konflikty 
o charakterze społecznym, ekologicznym a także przestrzennym. Główne problemy rozwoju 
województwa śląskiego związane są z koniecznością pogodzenia wymogów konkurencyjności 
i efektywności z zaspokajaniem oczekiwań społecznych. 
Walory komunikacyjne województwa śląskiego, jego zróżnicowanie gospodarcze, społeczne 
i kulturowe jak też skoncentrowany w nim potencjał materialny i intelektualny oraz tradycje pracy mogą 
być źródłem dynamiki rozwoju województwa i pozwalać mu stać się obszarem zwornikowym procesów 
integracyjnych Europy. 

Województwo śląskie cechuje się wielosektorową i coraz nowocześniejszą strukturą gospodarczą, 
która obejmuje : 
• zróżnicowany gałęziowo przemysł: motoryzacyjny, elektromaszynowy, przetwórstwa 

spożywczego, aparatury pomiarowej i medycznej, tradycyjny – górniczy i hutniczy, 
• zróżnicowane i wyspecjalizowane w skali kraju usługi np. w zakresie kardiochirurgii, czy targowo– 

wystawienniczej, 
• działalność naukowo–badawczą reprezentowaną przez znaczną ilość jednostek badawczo-

rozwojowych oraz szkolnictwo wyższe. 

Województwo śląskie jest największym nie tylko w Polsce, ale w Europie Środkowej rynkiem 
i znaczącym w tej skali obszarem inwestycyjnym (drugim w kraju po województwie mazowieckim 
rynkiem inwestycyjnym, liczonym wielkością zaangażowania kapitału zagranicznego). Pokonywaniu 
barier hamujących rozwój inwestycji służy Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca 
preferencje dla inwestorów. W strefie tej zlokalizowano większość kapitału zainwestowanego 
we wszystkich polskich strefach ekonomicznych. 
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Rysunek 5: udział województwa śląskiego w produkcji krajowej danego produktu (w %) 

 

Dla dalszego rozwoju województwa duże znaczenie będzie miało wykorzystanie różnorodnego 
i unikalnego potencjału kulturowego, przyrodniczo-krajobrazowego, naukowo-badawczego a także 
istniejących i projektowanych elementów infrastruktury technicznej. Kształtujące się obszary 
metropolitalne - śląski i krakowski, stanowiące największą w kraju koncentrację ludności i potencjału 
gospodarczego a także jedną z największych koncentracji nowych zagranicznych inwestycji 
przemysłowych mają szansę stać się ważnymi ośrodkami o randze europejskiej.  

W krajowym modelu równoważenia rozwoju wg „Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania 
kraju”, województwo śląskie znalazło się w strefie narastającej koncentracji potencjału cywilizacyjno– 
ekonomicznego, na przecięciu europejskich pasm przyspieszonego rozwoju. W przeważającej części 
cały obszar województwa został sklasyfikowany jako przestrzeń wymagająca skoncentrowanych 
działań rewitalizacyjnych i restrukturyzacyjnych. 

 
 
Rysunek 6: model równoważenia rozwoju wg wstępnej koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju 
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1. PODSTAWOWE ELEMENTY SIECI OSADNICZEJ 

System osadniczy województwa śląskiego składa się z 1582 miejscowości w tym z 71 miast, 
które tworzą sieć o gęstości 58 miast /10 tys.kmP

2
P tj. ponad dwukrotnie większą niż średnia krajowa, 

wynosząca 28 miast /10 tys.kmP

2
P.  

Istniejący układ osadniczy województwa jest złożony z wielu osiedli ludzkich o zróżnicowanej 
wielkości, stosunkowo dobrze powiązanych komunikacyjnie, tworzących w ten sposób gęstą sieć 
osiedleńczą o w miarę równomiernym rozmieszczeniu ludności i miejsc pracy na całym obszarze 
województwa śląskiego (mapa nr 1, 2). 

Województwo śląskie to region o największej liczbie ludności w kraju, najbardziej uprzemysłowiony 
i najbardziej zurbanizowany. Obecnie województwo zamieszkuje 4.7 mln ludzi, czyli ponad 12.4% 
ludności Polski, a przeciętna gęstość zaludnienia (384 osoby/km P

2
P) jest ponad trzykrotnie wyższa 

od średniej krajowej. Gęstość zaludnienia jest przestrzennie bardzo zróżnicowana, od 4328 osób/km P

2
P 

w Świętochłowicach do ok. 40 osób/kmP

2
P w gminie Żarnowiec. Blisko 80% mieszkańców województwa 

śląskiego żyje w miastach, ludność wiejska stanowi 20% ogółu mieszkańców województwa (mapa nr 
3, 4, 5, 6).  
 

Wielkość 
miasta 

Liczba  ludności 
w tys. osób 

Ilość 
miast 

Nazwa 

300 – 350 1 Katowice Bardzo 
duże 200 – 300 4 Częstochowa, Sosnowiec, Gliwice, Bytom 

duże 100 – 200 8 Zabrze, Bielsko-Biała, Ruda Śląska, Rybnik, Tychy, 
Dąbrowa Górnicza, Chorzów, Jastrzębie Zdrój 

 

Średnie 

50 – 100 10 Jaworzno, Mysłowice, Siemianowice Śląskie, Żory, 
Tarnowskie Góry, Piekary Śląskie, Racibórz, Będzin, 

Świętochłowice, Zawiercie 

30 – 50 9 Wodzisław Śląski, Knurów, Mikołów, Cieszyn, Czechowice-
Dziedzice, Czeladź, Myszków, Żywiec, Czerwionka -

Leszczyny, 

 

małe 

10 - 30 16 Lubliniec, Pszczyna, Rydułtowy, Bieruń, Łaziska Górne, 
Pyskowice, Orzesze, Radlin, Radzionków, Lędziny, 

Skoczów, Ustroń, Kłobuck, Wisła, Blachownia 

5 – 10 12 Wojkowice, Poręba, Kalety, Imielin, Miasteczko Śląskie, 
Łazy, Sławków, Koniecpol, Kuźnia Raciborska, Szczyrk, 

Siewierz, Toszek 

 

Bardzo 
małe 

1 - 5 11 Krzepice, Woźniki, Ogrodzieniec, Żarki, Szczekociny, 
Strumień, Wilamowice, Koziegłowy, Krzanowice, Pilica, 

Sośnicowice 

  Razem  
71 

 
Miasto na prawach powiatu i siedziba województwa  

            
 Miasto na prawach powiatu 

             
 Miasto na prawach powiatu i siedziba powiatu ziemskiego 

             
 Miasto siedziba powiatu ziemskiego 

Tabela 1: wielkość miast wg liczby mieszkańców 

Głównymi elementami systemu osadniczego województwa śląskiego są aglomeracje miejskie: 
• Aglomeracja Górnośląska, którą tworzy 14 dużych miast na prawach powiatów: Bytom, Chorzów, 

Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Gliwice, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, 
Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze. Aglomeracja liczy ponad 2 mln 
mieszkańców, co stanowi ok. 45% ludności województwa, wykazuje tendencje do rozwoju 
policentrycznego, a także do migracji ludności poza miasta aglomeracji i do rozwoju obrzeżnego. 
Katowice są największym miastem aglomeracji i administracyjną stolicą województwa śląskiego.  
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• Aglomeracja Bielska, którą tworzy duże miasto na prawach powiatu, liczące 180 tys. mieszkańców 
i będące miastem węzłowym strefy transgranicznej, wykazuje tendencje do rozwoju 
monocentrycznego z ośrodkiem w Bielsku-Białej oraz do wzrostu liczby mieszkańców, a także 
do rozwoju osadnictwa w korytarzach transportowych łączących Bielsko-Białą z Aglomeracją 
Górnośląską, z Republiką Czeską i Republiką Słowacką poprzez Cieszyn i Zwardoń 
oraz z Aglomeracją Krakowską. 

• Aglomeracja Częstochowska, którą tworzy duże miasto na prawach powiatu, liczące ok. 260 tys. 
mieszkańców, wykazuje tendencje do rozwoju monocentrycznego z ośrodkiem w Częstochowie 
i do niewielkiego wzrostu liczby mieszkańców, a także do rozwoju osadnictwa w korytarzach 
transportowych łączących Częstochowę z Aglomeracja Górnośląską. 

• Aglomeracja Rybnicka, którą tworzą duże miasta na prawach powiatu: Rybnik, Jastrzębie Zdrój, 
Żory i miasto powiatowe Wodzisław Śląski oraz przyległe gminy miejskie: Pszów, Radlin 
i Rydułtowy. Aglomeracja liczy 420 tys. mieszkańców oraz wykazuje tendencje do rozwoju 
policentrycznego z ośrodkiem w Rybniku i do wzrostu liczby mieszkańców aglomeracji, a także 
do rozwoju osadnictwa w korytarzach transportowych łączących Aglomerację z Republiką Czeską 
i Aglomeracją Ostrawską poprzez Chałupki.  

„Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju” identyfikuje jedynie aglomerację 
katowicką i aglomeracje bielską, przy czym Katowice zalicza do ośrodków o znaczeniu europejskim, 
które mogą potencjalnie w dłuższym okresie czasu osiągnąć znaczenie europola, natomiast 
Częstochowę do ośrodków o znaczeniu krajowym, Bielsko-Białą do głównych ośrodków o znaczeniu 
regionalnym a Rybnik do regionalnych ośrodków równoważenia rozwoju. 
Jednakże takie ujęcie nie dostrzega specyfiki przestrzeni Aglomeracji Górnośląskiej, jako obszaru 
o największej w kraju i jednej z większych w Europie koncentracji osadnictwa miejskiego – 
policentrycznej struktury przestrzennej, której wielki potencjał rozwojowy tkwi w znalezieniu równowagi 
pomiędzy konkurencją i współpracą między tworzącymi ją miastami. Postrzeganie Aglomeracji 
Górnośląskiej wyłącznie z pozycji jednego tylko miasta – Katowic, nie jako sumy miast, jest błędem 
prowadzącym do marginalizacji należnego jej miejsca w polskiej przestrzeni i odbija się negatywnie na 
możliwościach rozwojowych i promocyjnych miast w jej obszarze. Katowice są administracyjną stolicą 
województwa śląskiego, są jednocześnie największym i jednym z najszybciej rozwijających się miast 
w Aglomeracji Górnośląskiej. Jest to jednak obok innych dużych miast takich jak Bytom, Gliwice czy 
Sosnowiec, jedno z miast Aglomeracji Górnośląskiej, które konkurują między sobą o to, aby móc 
przyciągnąć do siebie aktywność gospodarczą, tworzyć możliwości zatrudnienia i budować 
infrastrukturę. 

Aglomeracje Górnośląska, Bielska, Częstochowska i Rybnicka cechują się wielosektorową 
i nowoczesną strukturą gospodarczą, działalnością naukowo–badawczą reprezentowaną przez 
znaczną ilość instytutów oraz szkolnictwo wyższe, zróżnicowanymi i wyspecjalizowanymi usługami, 
są też ważnymi ośrodkami kultury. Stanowią one węzły polaryzacji rozwoju regionu, decydujące o jego 
konkurencyjności w kraju i Europie. Aglomeracje wykazują największe predyspozycje dla rozwoju 
kultury, nauki, szkolnictwa wyższego, innowacyjnych technologii i komunikacji, współpracy 
międzynarodowej i turystyki miejskiej oraz do kształtowania wysokiej jakości przestrzeni 
urbanistyczno–architektonicznej (mapa 7). 
Obszary aglomeracji są obszarami o największej dynamice ekonomicznej i z największą koncentracją 
miejsc pracy, chociaż niektóre aglomeracje miejskie, w tym Aglomeracja Górnośląska i Rybnicka, 
stają w obliczu odmiennej sytuacji, co jest spowodowane przede wszystkim restrukturyzacją 
przemysłu, migracjami i malejącym przyrostem naturalnym. Tendencje spadkowe liczby ludności 
dotyczą zresztą całego województwa śląskiego (mapa nr 8). 

Źródłem degradacji przestrzeni i braku ładu przestrzennego w obszarach aglomeracji staje się 
postępujące zjawisko rozpraszania zabudowy, powodowane przez migracje mieszkańców miast na 
obszary podmiejskie i wiejskie, wycofywanie się handlu z centrów miast oraz lokowanie się 
przedsiębiorstw na obrzeżach miast. W rezultacie ma to negatywne konsekwencje dla  całego 
województwa i podważa ważny cel planowania przestrzennego w Polsce, jakim jest kształtowanie 
rozwoju osadnictwa w oparciu o model zdecentralizowanej koncentracji.  

Suburbanizacja wywołuje w funkcjonowaniu głównych miast i obszarów podmiejskich problemy, 
pośród których najbardziej poważnymi są: 
• pustoszenie miast i nie wykorzystywanie w pełni istniejących tam urządzeń infrastruktury, 

gdy w tym samym czasie gminy w ich otoczeniu mają trudności w zapewnieniu na swoim terenie 
niezbędnego poziomu usług publicznych, 
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• postępująca urbanizacja obrzeży miast, spowodowana zwiększonym zapotrzebowaniem na tereny 
dla rozwoju funkcji mieszkaniowych, handlowych i przemysłowych, zmniejszająca powierzchnie 
terenów zielonych i otwartych oraz prowadząca do nieodwracalnych zmian w krajobrazie, 

• wzrost poziomu ruchu i presji na środowisko oraz rosnące zapotrzebowania na powiązania 
komunikacyjne, 

• rozwój indywidualnej zabudowy realizowanej bez zachowania zasad ładu przestrzennego. 

Poza ukształtowanymi aglomeracjami miejskimi, ważniejszymi ośrodkami w przestrzennej strukturze 
województwa śląskiego są miasta: Cieszyn, Lubliniec, Myszków, Pszczyna, Racibórz, Tarnowskie 
Góry, Zawiercie i Żywiec. Pełnią funkcję miast zwornikowych o znaczeniu ponadlokalnym, 
a w krajowej sieci osadniczej wyróżniane są jako regionalne ośrodki równoważenia rozwoju. Miasta te 
polaryzują rozwój obszarów położonych na kierunku ich głównych powiązań z sąsiednimi miastami 
aglomeracji, w efekcie czego wzdłuż dróg tworzą się korytarze transportowo-osiedleńcze. Są to 
znaczne obszary o szczególnie wysokiej gęstości osiedli, dynamicznym rozwoju ekonomicznym 
i wzrastającej presji na środowisko. Przykładem jest rozwój osadnictwa w korytarzach: Bielsko - 
Pszczyna, Bielsko - Cieszyn, Bielsko - Żywiec, Częstochowa - Zawiercie i Aglomeracja Górnośląska - 
Zawiercie, Cieszyn – Jastrzębie Zdrój, Rybnik - Racibórz będące częścią szerszych powiązań: 
Aglomeracja Górnośląska – Kraków (województwo małopolskie), Aglomeracja Częstochowska – 
Aglomeracja Górnośląska – Aglomeracja Bielska, Aglomeracja Bielska – Aglomeracja Ostrawska 
(Republika Czeska).  
Ponadto w województwie wyróżnić można szereg mniejszych ośrodków, pełniących funkcje 
ponadlokalne ze względu na swoje specyficzne położenie, np.: Kłobuck, Koniecpol, Skoczów. 

Zachodzące w województwie przemiany gospodarcze i społeczne mają bezpośredni wpływ 
na procesy zachodzące w miastach województwa śląskiego - ich depopulację (szczególnie w części 
centralnej), degradację przestrzeni miejskich (szczególnie dzielnic śródmiejskich) substandaryzację 
zasobów mieszkaniowych oraz niską jakość przestrzeni publicznych. Wiele miast województwa 
wymaga modernizacji struktury urbanistycznej (zwłaszcza historycznych osiedli robotniczych i dzielnic 
o zabudowie typu „blokowiska”), rewitalizacji centrów miast i starych dzielnic oraz stworzenia 
warunków do wypoczynku i rekreacji. Dodatkowym czynnikiem powodującym degradację przestrzeni 
miejskich jest wysokie natężenie ruchu tranzytowego wielkogabarytowego, prowadzonego przez 
centra miast. Ponadto, większość ośrodków miejskich województwa śląskiego zawiera w swoim 
układzie urbanistycznym tereny przemysłowe i zdegradowane. Rewaloryzacja przestrzeni miejskich 
oraz rekultywacja terenów poprzemysłowych może mieć duży wpływ na rozwój gospodarczy regionu 
i poprawę wizerunku województwa. Zachowanie i odpowiednie wyeksponowanie walorów środowiska 
kulturowego miast, w tym charakterystycznych dla przemysłowych tradycji regionu obiektów 
poprzemysłowych, będzie miało istotne znaczenie dla nadania krajobrazowi miast województwa 
śląskiego indywidualnego charakteru. Wysokie walory przestrzeni wspierać będą proces 
restrukturyzacji obszarów zdominowanych przez tradycyjne przemysły i pilnie wymagających 
rekultywacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rysunek 7: gęstość zaludnienia w gminach w 2000r. – województwo śląskie na tle kraju  

(Źródło: „Aktualizacja raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju”, Instytut Geografii i 
Przestrzennego Zagospodarowania PAN,  Warszawa 2002 r. 
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PODSUMOWANIE 
 
• Przestrzenna struktura osadnictwa województwa śląskiego składa się z gęstej sieci osiedli 

o zróżnicowanej wielkości, stosunkowo dobrze ze sobą powiązanych transportowo 
i charakteryzuje się wysokim stopniem urbanizacji, jako taka wyróżnia województwo 
w skali Polski oraz upodabnia do najbardziej cywilizacyjnie rozwiniętych regionów Europy. 

• Głównymi elementami systemu osadniczego województwa śląskiego są aglomeracje: 
Górnośląska, Rybnicka, Bielska i Częstochowska, predysponowane do dalszego rozwoju 
jako centra obszarów metropolitalnych.   

• Tereny przemysłowe i poprzemysłowe występujące w obrębie miast lub w ich 
bezpośrednim sąsiedztwie stanowią obszary kolizji funkcjonalno–przestrzennych 
i ekologicznych, ale też potencjalne obszary rozwojowe miast. 

• Nasilający się proces urbanizacji stref podmiejskich aglomeracji powoduje 
zagospodarowanie najbliżej położonych małych miast i gmin wiejskich w sposób 
dekomponujący ich dotychczasową strukturę funkcjonalno–przestrzenną i powodujący 
powstawanie zagrożeń dla krajobrazu przyrodniczo–kulturowego i ładu przestrzennego. 

• Postępująca urbanizacja obrzeży miast  powoduje zmniejszanie powierzchni terenów 
zielonych i otwartych oraz prowadzi do nieodwracalnych zmian w krajobrazie. 

• Lokalizacja wielkoprzestrzennych obiektów handlowo–usługowych na obrzeżach miast 
powoduje upadek historycznie wykształconych centrów  miast. 

• Ośrodki osadnicze wymagają gruntownej rehabilitacji i restrukturyzacji przestrzeni 
miejskich, poprawy ich wewnętrznej struktury przestrzennej, ekonomicznej i społecznej 
oraz realizacji brakujących powiązań komunikacyjnych.   

• Ośrodki miejskie wymagają podniesienia standardu i rozbudowy infrastruktury społecznej 
i technicznej oraz wzmocnienia funkcji miejskich, decydujących o ich randze 
i konkurencyjności. 
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2. POWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE I INFRASTRUKTURALNE 

2.1. SYSTEM TRANSPORTOWY 

Województwo śląskie jest położone w obszarze węzłowym dwóch głównych europejskich korytarzy 
wymiany i komunikacji, które biegną z Zachodu na Wschód i z Północy na Południe Europy, są to:  
• Korytarz III dla relacji (Madryt – Paryż - Bruksela) Berlin – Wrocław – Katowice – Kraków – Kijów 

(Azja), 
• Korytarz VI dla relacji (Helsinki) Sztokholm - Gdańsk – Katowice – Żylina - (Budapeszt – Ateny), 

z odgałęzieniem VIB dla relacji Częstochowa - Ostrawa (Wiedeń – Wenecja) (mapa nr 9). 
W województwie śląskim występują najwyższe w kraju wskaźniki gęstości dróg i linii kolejowych. 
Szerokotorowa linia kolejowa LHS dochodząca do Sławkowa umożliwia połączenie z Europą 
Wschodnią i Azją a Kanał Gliwicki i rzeka Odra zapewniają powiązania z Europą Zachodnią. 
Powiązania z przestrzenią europejską gwarantuje też Międzynarodowy Port Lotniczy „Katowice” 
w Pyrzowicach. Województwo śląskie jest jedynym regionem Europy Środkowej, który posiada układ 
infrastruktury transportowej na tyle rozbudowany sieciowo i wyposażony w różnorodne środki 
transportu, że przy niewielkich nakładach inwestycyjnych może najszybciej zapewnić warunki 
komunikacyjne dla integracji przestrzennej Europy. Dla województwa oznacza to szansę włączenia się 
do sieci szybkich powiązań z regionami państw Unii Europejskiej i do europejskiej przestrzeni 
gospodarczej. Gęsta sieć dróg tworzy także efekty synergiczne między różnymi rodzajami transportu 
(transport kolejowy/transport lotniczy) oraz między operatorami tego samego typu transportu 
(np. połączenia kolejowe obsługujące rzeczne porty i lotniska). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek 8: schemat europejskich i krajowych powiązań transportowych 



DIAGNOZA STANU 
 
 

21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek 9: położenie województwa śląskiego w obszarze węzłowym korytarzy transportowych  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rysunek 10: szerokotorowe połączenie kolejowe Władywostok – Sławków  
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2.1.1. System transportu drogowego  
Podstawowy układ drogowy województwa tworzą (dane za 2002 rok): 
• sieć 18 dróg krajowych  - 1087 km, w tym istniejący odcinek autostrady A4,  
• sieć 62 dróg wojewódzkich  - 1412 km.  
Układ uzupełniający, zapewniający powiązania w skali lokalnej tworzy: 
• sieć dróg powiatowych 6047 km, (98% o nawierzchni ulepszonej, Polska - 95%), 
• sieć dróg gminnych - 11528 km (82% o nawierzchni ulepszonej, Polska - 74%). 
Ogółem na sieć drogową województwa składa się 20073 km dróg publicznych o nawierzchni twardej 
a gęstość sieci drogowej wynosząca 162.8 km/100kmP

2
P jest ponad dwukrotnie wyższa od średniej 

krajowej, która wynosi 80.0 km/100kmP

2
P. 

Wg umowy AGR (o głównych drogach samochodowych) międzynarodowe znaczenie mają ciągi 
drogowe: E 40, E 75, E 462. 
Natężenie ruchu na drogach województwa śląskiego wykazuje tendencje wzrostowe. 
Wg Generalnego Pomiaru Ruchu, w roku 2000 średni dobowy ruch na sieci dróg krajowych wynosił 
12126 pojazdów/dobę (dla dróg międzynarodowych 21209 pojazdów/dobę) a na sieci dróg 
wojewódzkich 3871 pojazdów/dobę, co stawia województwo na 1-szym miejscu w kraju. 
W województwie śląskim notuje się najwyższy w kraju wskaźnik wzrostu ruchu. 
W obszarze Aglomeracji Górnośląskiej niezbędne powiązania na kierunku Wschód - Zachód 
zaspokajać będzie Drogowa Trasa Średnicowa (DTŚ) relacji Gliwice – Katowice (zrealizowana 
na odcinku Ruda Śląska - Katowice) – z perspektywą jej przedłużenia w kierunki wschodnim. 
 
Do podstawowych mankamentów systemu transportu drogowego województwa należy zaliczyć: 
• zły lub niezadowalający stan techniczny układu drogowego, 
• opóźnienia w budowie sprawnych połączeń drogowych transgranicznych polsko–czeskich 

i polsko–słowackich, międzynarodowych i krajowych oraz połączenia Portu Lotniczego „Katowice” 
w Pyrzowicach z aglomeracjami, jak też w rozpoczęciu budowy autostrady A1, 

• dysproporcje w sprawności funkcjonalnej i technicznej układu drogowego, co szczególnie dotyczy 
powiązań relacji Ostrava/Opava – Rybnik – Gliwice – MPL „Katowice” – Częstochowa - 
Warszawa, 

• nieprzystosowanie układu drogowego do występujących w województwie największych w kraju 
natężeń ruchu kołowego, zwłaszcza w obszarze Aglomeracji Górnośląskiej,  

• brak czytelnych rozwiązań dotyczących przebiegu ruchu tranzytowego przez tereny 
zurbanizowane, w tym szczególnie obszary aglomeracji. 

2.1.2. System transportu kolejowego  
W województwie śląskim aktualnie eksploatuje się 2372 km linii kolejowych:  
• 2335 km linii normalnotorowych (47% jednotorowych, 53% dwu i więcej torowych), w tym 4 km  

szerokotorowych, 83% linii normalnotorowych to linie zelektryfikowane, 
• 37 km wąskotorowych. 
Gęstość linii kolejowych wynosi 18,9 km/100 kmP

2
P i jest najwyższa w kraju (średnio w kraju 6,7 km/100 

kmP

2
P).  

Do linii kolejowych znaczenia państwowego zaliczane są wszystkie linie układu międzynarodowego, 
objętego umowami AGC i AGTC oraz linie mające dla kraju podstawowe znaczenie gospodarcze, 
społeczne i obronne. Znaczenie międzynarodowe wg umów AGC, AGTC i TER mają przebiegające 
przez teren województwa linie kolejowe: E 30, C-E 30, E 59, C-E 59, E 65, C-E 65, C 65/2, C 65/3, T-
654.  
Oprócz linii magistralnych, pierwszorzędnych, drugorzędnych i znaczenia miejscowego, w układzie 
sieci kolejowej zauważyć należy: 
• istniejące wąskotorowe linie kolejowe, w tym: nieczynną, wpisaną do rejestru zabytków, linię 

Gliwice Trynek – Rudy – Racibórz Markowice oraz 34 kilometrową linię Bytom – Tarnowskie Góry 
– Miasteczko Śląskie, eksploatowaną sezonowo jako linię wycieczkową; ich stan techniczny jest 
niezadowalający i dodatkowo ulega systematycznej dewastacji, 

• sieć linii przemysłowych, w tym ok. 330 km tzw. „linii piaskowych” (obecnie kopalń piasku 
„Kotlarnia”, „Kuźnica Warężyńska” i „Maczki-Bór”, „Szczakowa”), charakteryzującą się niskimi 
parametrami i złym stanem technicznym, sukcesywnie likwidowaną z powodu zmniejszającej się 
ilości przewożonych ładunków,  

• linię hutniczą szerokotorową (LHS), jednotorową, niezelektryfikowaną, stanowiącą ważne 
powiązanie z Azji z Europą, na której końcową stacją jest Sławków.  
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Głównymi problemami w zakresie transportu kolejowego są:  
• zły lub niezadowalający stan techniczny układu i niskie parametry sieci, 
• spadek przewozów wykonywanych koleją (niewykorzystywanie zdolności przewozowych),  
• likwidacja linii ze względów ekonomicznych, 
• nieprzystosowanie do przenoszenia dużych prędkości (odcinek magistralnej linii E 65 Grodzisk 

Mazowiecki - Zawiercie jest jedynym w Polsce, posiadającym geometrię przystosowaną 
do szybkości V=200-250 km/h). 
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Rysunek 11: model systemu transportowego – stan istniejący układu drogowego (2004r.) 
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Rysunek 12: model systemu transportowego – stan istniejący układu kolejowego (2004r.) 
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2.1.3. System transportu lotniczego  
Ważną funkcję transportową w relacjach krajowych i międzynarodowych w zakresie przewozów 
pasażerskich i towarowych spełnia Międzynarodowy Port Lotniczy „Katowice” w Pyrzowicach, który 
zgodnie z przyjętą przez Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej polityką w zakresie 
kształtowania sieci lotnisk w Polsce zaliczony został do portów głównych. MPL "Katowice" 
dostosowany jest do przyjmowania wszystkich typów samolotów średniego i dalekiego zasięgu - 
poziom I, posiada najkorzystniejsze w kraju warunki meteorologiczne i przestrzenne dla rozbudowy, 
a nawet do uzyskania parametrów lotniska międzykontynentalnego. Wykorzystanie tych sprzyjających 
warunków wymaga jednak poprawy dostępności komunikacyjnej MPL „Katowice” z aglomeracji 
miejskich poprzez sprawne systemy szybkiego transportu drogowego i szynowego (autostrady/drogi 
szybkiego ruchu/ kolej).  
Sieć lotnisk lokalnych, sportowo-dyspozycyjnych województwa śląskiego tworzą: 
• lotnisko Katowice - Muchowiec, 
• lotnisko Bielsko-Biała - Aleksandrowice, 
• lotnisko Częstochowa - Rudniki, 
• lotnisko Gliwice, 
• lotnisko Rybnik – Gotartowice, 
• lotnisko Międzybrodzie Żywieckie – Góra Żar. 

Wszystkie lotniska lokalne wymagają modernizacji i dostosowania do funkcji lotnisk: 
• dyspozycyjno–pasażerskich w ruchu lokalnym, 
• ratowniczo–sanitarnych i policyjnych, 
• turystycznych i sportowych. 

2.1.4. System transportu wodnego  
Pomimo zaliczenia Odry na odcinku województwa śląskiego do śródlądowych wód żeglownych, 
od wielu lat nie spełnia ona tej funkcji. Górny odcinek Odry (powyżej Koźla) praktycznie nie jest 
przystosowany do współczesnej żeglugi śródlądowej. Żegluga, w ograniczonym zakresie, możliwa jest 
jedynie Kanałem Gliwickim. Odra na odcinku od Raciborza do ujścia Kanału Gliwickiego stanowi 
fragment projektowanej międzynarodowej drogi wodnej E 30 łączącej Morze Bałtyckie z Morzem 
Czarnym (wg europejskiej umowy AGN o głównych drogach wodnych). 
Kanał Gliwicki oddano do użytku w 1938 r. i w owym czasie należał on do najnowocześniejszych 
w Europie dróg wodnych. Długość kanału w województwie śląskim wynosi 22 km przy szerokości 
kanału 37,0 m. Aktualnie przepustowość kanału szacuje się na około 3 mln ton. Kanałem mogą 
pływać barki o maksymalnym tonażu 500 t ( w 1940 r. – 800 t) i maksymalnym zanurzeniu 1,60 m.  
W obszarze województwa zlokalizowany jest jeden port żeglugi śródlądowej – w Gliwicach, 
o powierzchni 39 ha. Możliwości przeładunkowe portu określa się na 2,5 mln ton, a składowania 
towarów masowych: 150.000 ton węgla i 25.000 ton rudy. Kanał Gliwicki łączący port rzeczny 
w Gliwicach z drogą wodną Odry, zapewnia transport towarów, zwłaszcza masowych 
i wielkogabarytowych, ze Śląska do portów Bałtyku, a dzięki powiązaniom Odry z kanałami Odra – 
Szprewa i Odra – Hawela w Niemczech, również do wielu portów rzecznych i morskich Europy 
Zachodniej. 
Odrzańska Droga Wodna wymaga pilnych prac modernizacyjnych, w pierwszej kolejności 
obejmujących modernizację Kanału Gliwickiego, dla pełnego wykorzystania jego zdolności 
przewozowych.  
Województwo śląskie ma także korzystne warunki dla połączenia z siecią dróg wodnych południa 
Europy poprzez budowę kanału Odra - Dunaj. Kanał ten, jako połączenie Odry i Łaby z Dunajem, jest 
postulowany w „Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju”. 
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Rysunek 13: europejski system dróg wodnych 

 

 

2.1.5 Węzły komunikacyjne 
W węzłach komunikacyjnych funkcjonują terminale kontenerowe, stacje przeładunkowe, strefy 
przeładunkowo-magazynowe, które mogą się przekształcić w centra logistyczne transportu 
kombinowanego o zasięgu ponadregionalnym, zapewniające sprawny system przewozu ładunków.  
Do rozwoju takiej funkcji predysponowane są szczególnie:  
• Gliwice z portem żeglugi śródlądowej oraz stacją kontenerową i węzłem autostrad A1 i A4,  
• Sławków w miejscu styku kolei szeroko i normalnotorowej, 
• Sosnowiec ze stacją kolejową i drogą ekspresową oraz terenami poprzemysłowymi „Maczki-Bór”, 
• Pyrzowice na obszarze MPL "KATOWICE" z terminalem cargo,  
• Tarnowskie Góry ze stacją rozrządową, największą tego typu w kraju. 

2.1.6. Transport pasażerski w aglomeracjach 
Pomimo najwyższego w kraju wskaźnika gęstości linii kolejowych, obserwuje się recesję 
w przewozach pasażerskich. Dotyczy to zarówno liczby pasażerów, jak i długości tras. Obniżenie 
prędkości na wielu trasach, zły stan techniczny sieci i taboru, niska częstotliwość kursowania 
powoduje spadek konkurencyjności i ograniczanie roli kolei w systemie transportu pasażerskiego.  
Dominującą rolę w przemieszczaniu pasażerów odgrywają przewozy autobusowe, 15 gmin 
w środkowym obszarze województwa i w Częstochowie obsługiwanych jest komunikacją tramwajową, 
a Tychy komunikacją trolejbusową. 
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2.1.7. Przejścia graniczne 
Na granicy z Republiką Czeską zlokalizowano 30 przejść granicznych, w tym 11 ogólnodostępnych 
(3 kolejowe). Na granicy z Republiką Słowacką zlokalizowano 14 przejść granicznych, w tym 
4 ogólnodostępne (1 kolejowe). Na terenie województwa znajduje się również jedno stałe, osobowo-
towarowe lotnicze przejście graniczne Katowice - Pyrzowice.  
Z ogólnej liczby 40 drogowych działających przejść granicznych na granicy z Czechami i Słowacją 
w poszczególnych kategoriach występuje: 
• dla ruchu osobowego i towarowego bez ograniczeń – 1 przejście, 
• dla ruchu osobowego i towarowego z ograniczeniem tonażu – 5, 
• dla ruchu osobowego i małego ruchu granicznego – 5, 
• małego ruchu granicznego – 18, 
• turystyczne (piesze na szlakach turystycznych, czynne w wyznaczonych godzinach) – 11. 

Problemem jest niezadowalający stan infrastruktury drogowej i kolejowej w obszarze pogranicza 
w tym różne, po obu stronach granicy, parametry i stan techniczny dróg oraz linii kolejowych 
prowadzących do tego samego przejścia granicznego. Podstawowym mankamentem przejść 
drogowych (oprócz Cieszyna-Boguszowic) jest ich utrudniona dostępność komunikacyjna, a przede 
wszystkim ograniczony dopuszczalny rodzaj ruchu granicznego. Spośród przejść kolejowych 
największe znaczenie mają przejścia w Zebrzydowicach i Chałupkach położone na ciągach linii AGC 
i AGTC.  

2.1.8. Komunikacja rowerowa  
Łączna długość szlaków i ścieżek rowerowych w województwie śląskim wynosi obecnie ok. 1050 km, 
choć zaplanowana docelowo sieć szlaków rowerowych w ramach programu „Rowerem po Śląsku”, 
obejmująca całe województwo, ma liczyć kilka tysięcy kilometrów. Przewiduje się, że przez 
najciekawsze tereny województwa przebiegać będą dwa międzynarodowe szlaki rowerowe 
EUROVELO: Chałupki – Pszczyna – Oświęcim i Olkusz – Ogrodzieniec – Częstochowa.  
Turystyka rowerowa powinna się rozwijać w oparciu o zaprojektowaną sieć utwardzonych ścieżek 
rowerowych wynikającą z międzynarodowych porozumień.  
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2.2. SYSTEMY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

2.2.1. System zaopatrzenia w wodę (mapa nr 10) 
Do głównych systemów wodociągowych obsługujących znaczną część województwa należą: 
• system wodociągowy Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowego obsługujący 66 gmin 

w województwie śląskim i 3 gminy w województwie małopolskim, połączony z wodociągiem 
magistralnym KRAK, 

• częstochowski wodociąg regionalny obsługujący miasto Częstochowę oraz gminy sąsiednie, 
w tym miasta: Kłobuck i Blachownię, zarządzany przez Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie, 

• wodociąg grupowy Pogórze - Cieszyn obsługujący miasto Cieszyn i gminy: Dębowiec, Goleszów, 
Skoczów, 

• wodociąg grupowy Wisła – Ustroń - Skoczów, 
• wodociąg okręgu Bielsko-Biała obsługujący miasto Bielsko-Biała oraz gminy: Kozy, Czechowice-

Dziedzice, Jasienica, Jaworze. 

Największym jest system GO-CZA Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach. 
Jest to unikalny w skali kraju system zaopatrzenia w wodę składający się z powierzchniowych 
i głębinowych ujęć wód, sieci zbiorników wyrównawczych oraz sieci magistralnych wodociągowych 
i sieci przerzutu wody. Większość gmin województwa wyposażona jest w sieć wodociągową w ramach 
zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę. Jedynie 5 gmin w południowej części województwa 
(Milówka, Rajcza, Ślemień, Ujsoły, Koszarawa) nie jest objętych zbiorowym systemem zaopatrzenia 
w wodę. Woda do odbiorców w tych gminach dostarczana jest często wodociągami grawitacyjnymi 
zasilanymi ze źródeł lub potoków. W ramach istniejących systemów wodociągowych wydajności ujęć 
nie są w pełni wykorzystane. 
Istotne znaczenia dla systemu zaopatrzenia w wodę mają zbiorniki retencyjne, będące źródłem wody 
dla odbiorców komunalnych, przemysłowych oraz rolnictwa. Stanowią one także ważny element 
ochrony przeciwpowodziowej i przyczyniają się do wyrównywania przepływów.  

„Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju” przewiduje budowę wielozadaniowych 
zbiorników wodnych „Racibórz” na Odrze i „Kuźnica Warężyńska” przy Czarnej Przemszy. 

Wyraźny spadek zapotrzebowania na wodę ze strony odbiorców komunalnych i przemysłowych 
powoduje rezygnację z rozbudowy systemów wodociągowych. Niezbędne są natomiast działania 
zwiększające bezawaryjne funkcjonowanie systemu, podnoszące jakość produkowanej wody 
do standardów europejskich oraz ograniczające straty w sieci.  

2.2.2. Gospodarka ściekowa (mapa nr 11) 
Mimo, iż stale zmniejsza się ilość ścieków nieoczyszczonych odprowadzanych do wód, a także 
zwiększa się ilość nowych - wysoko sprawnych oczyszczalni i długość sieci kanalizacji sanitarnej, 
w niektórych powiatach ciągle zbyt mały procent ludności jest obsługiwany przez oczyszczalnie 
ścieków a stan gospodarki ściekowej województwa śląskiego określić można jako niezadowalający.  
W 2002 roku z obszaru województwa śląskiego zostało odprowadzone do wód powierzchniowych 
389 hmP

3
P ścieków w tym 43.5 hmP

3 
Pścieków nieoczyszczonych. Ponad połowę ogólnej ilości ścieków 

stanowiły ścieki przemysłowe. W tym samym roku na obszarze województwa działało 206 
oczyszczalni ścieków komunalnych oraz 198 oczyszczalni ścieków przemysłowych.  
Zmiana obecnego, niezadowalającego stanu gospodarki ściekowej wymaga rozbudowy sieci 
kanalizacji sanitarnej, umożliwiającej dociążenie istniejących oczyszczalni oraz budowy nowych 
oczyszczalni. Wskazane jest takie lokalizowanie nowych oczyszczalni, by zasięgiem obsługi 
obejmowały tereny gmin sąsiednich, zwłaszcza, gdy są one położone w tej samej zlewni.  

2.2.3 Gospodarka odpadami (mapa nr 12) 
Gospodarka odpadami ze względu na znaczną ilość odpadów przemysłowych i komunalnych 
nagromadzonych w przeszłości oraz wytwarzanych bieżąco stanowi jeden z najistotniejszych 
problemów w województwie.  
W 2002 r. w województwie śląskim wytworzono ogółem 44157 tys. ton odpadów, w tym:  
• w sektorze komunalnym – 1441 tys. ton, 
• w sektorze gospodarczym – 42716 tys. ton (ok. 36,2% ogólnej ilości odpadów przemysłowych 

wytworzonych w kraju). 
Wg stanu na rok 2002 na składowiskach nagromadzone było 701472,5 tys. ton odpadów 
przemysłowych. W ogólnej ilości tych odpadów największą grupę (94%) stanowią tzw. odpady 
masowe wytwarzane w sektorze górnictwa węgla kamiennego, energetyki oraz hutnictwa żelaza 
i stali.  



DIAGNOZA STANU 
 
 

30 

W województwie śląskim w roku 2001 wytworzono 145.6 tys. ton odpadów niebezpiecznych, głównie 
w sektorze dużych przedsiębiorstw. Poza statystyką pozostają także odpady niebezpieczne 
występujące w strumieniu odpadów komunalnych. 

Pomimo poprawy w zakresie gospodarki odpadami w ostatnich latach, problemy ekologiczne 
wynikające z przeszłości powodują pilną konieczność zdecydowanych działań w zakresie: 
• wyłączania z eksploatacji składowisk odpadów nie spełniających określonych przez prawo 

wymagań środowiskowych, technicznych i ekonomicznych, 
• rekultywacji i minimalizacji ujemnego wpływu na środowisko nieczynnych i wyłączanych 

z eksploatacji składowisk, 
• tworzenia regionalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi, obejmujących stacje 

przeładunkowe, zakłady segregacji, instalacje odzysku, kompostownie oraz składowiska, 
• przygotowania technicznego i organizacyjnego dla wdrożenia nowoczesnych technologii odzysku 

i unieszkodliwiania odpadów, w tym metod termicznego przekształcania odpadów,  
• budowy systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi, 
• dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

2.2.4 Systemy energetyczne  
UElektroenergetykaU (mapa nr 13)  
Na terenie województwa skupionych jest najwięcej źródeł wytwarzania energii elektrycznej i sieci 
przesyłowych w kraju (najwyższy wskaźnik produkcji energii elektrycznej). 
Systemowy układ elektroenergetyczny na obszarze województwa śląskiego tworzą:  
• źródła energii (30% elektrowni systemowych w kraju, 20.7% produkcji krajowej), 
• napowietrzne linie przesyłowe 400 kV - 13 relacji i 220 kV - 49 relacji,  
• węzłowe stacje transformatorowe.  
W obszarze województwa śląskiego źródłami wytwarzania energii elektrycznej są:  
• elektrownie systemowe: Jaworzno III, Łaziska, Łagisza, Rybnik, Elektrownia Wodna Porąbka-Żar, 
• elektrownie i elektrociepłownie systemu sieci rozdzielczej: Jaworzno II, Halemba, Chorzów, 

Katowice, Zabrze, Bytom, Gliwice, Będzin, Tychy, Bielsko-Biała, Cieszyn. 
Transformacja do sieci rozdzielczej 110 kV odbywa się poprzez: 
• węzłowe stacje transformatorowe 400 kV: Wielopole, Tucznawa, Rokitnica,  
• 11 stacji węzłowych 220 kV.  

Istniejący układ linii przesyłowych wraz ze stacjami węzłowymi w obecnym stanie w pełni pokrywa 
występujące w obszarze województwa zapotrzebowanie na energię elektryczną.  
Trendy spadku energochłonności gospodarki powodują stabilizację zużycia energii. 
Problem stanowią elementy elektroenergetycznego systemu funkcjonujące ponad 30 lat, wymagające 
doinwestowania i gruntownej modernizacji.  

UZaopatrzenie w gazU (mapa nr 14) 
Obszar województwa śląskiego jest zaopatrywany w gaz ogólnokrajową siecią przesyłu gazu, 
składającą się z sieci magistralnych gazociągów wysokociśnieniowych, 32 rozdzielni gazu i stacji 
redukcyjno pomiarowych I-go i II-go stopnia. 
W istniejących sieciach dystrybucyjnych średniego i niskiego ciśnienia występują znaczne rezerwy 
przepustowości. 
Sieć gazowa obejmuje 118 gmin i jest nierównomiernie rozmieszczona na obszarze województwa. 
Najwięcej gmin bez rozdzielczej sieci gazowej znajduje się w powiatach: kłobuckim, lublinieckim, 
częstochowskim, zawierciańskim, raciborskim, żywieckim. 
Wskazana jest rozbudowa sieci gazowej oraz zwiększenie wykorzystania gazu do celów grzewczych. 

UGospodarka paliwowaU  (mapa nr 14) 
Główne elementy infrastruktury gospodarki paliwowej na obszarze województwa, zaopatrujące 
południowy rejon Polski w paliwa płynne, stanowią:  
• rurociąg paliwowy relacji Płock – Koluszki - Boronów,  
• zakłady magazynowania paliw w Boronowie, Radzionkowie i Strzemieszycach (Dąbrowa 

Górnicza),  
• rafineria ropy w Czechowicach-Dziedzicach. 
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2.2.5. Telekomunikacja  
Podstawową obsługę w zakresie łączności zapewniają województwu śląskiemu centrale i sieci 
telekomunikacyjne należące do Telekomunikacji Polskiej S.A., zlokalizowane na terenie 
poszczególnych miejscowości. Dostępność do usług telekomunikacyjnych stacjonarnych w gminach 
stale się poprawia i gdy w 1999 r. wynosiła 233 abonentów na 1000 mieszkańców, to w 2002 r. 
wzrosła do 318.  
Stale zwiększający się udział telefonii bezprzewodowej w systemie łączności poprawia warunki 
obsługi teleinformatycznej. 
Rozwój systemów telefonicznych, wprowadzanie światłowodów, upowszechnienie poczty 
elektronicznej itp. tworzy środowisko przyjazne dla rozwoju badań naukowych, technologii i innowacji. 
Ma to wielkie znaczenie dla rozwoju opartego na wiedzy, nowych technologiach i uczeniu się. 
Województwo śląskie w coraz większym stopniu staje się w regionem innowacyjnym. Drogi 
informatyczne – infostrady i „inteligentne miasta” kształtują rzeczywistość, w której maleje znaczenie 
pojęcia „odległość”, znika „przestrzeń” i następuje decentralizacja funkcji miejskich.  
W 2002 roku województwo śląskie rozpoczęło współpracę z województwami: małopolskim, opolskim 
i dolnośląskim, dotyczącą budowy strefy zaawansowanych technologii teleinformatycznych 
na terenach wzdłuż autostrady A4 – pod nazwą „Autostrada firm nowych technologii” (lokalizacja 
parków technologicznych, parków przemysłowych itp.). Współpraca ta ma na celu pozyskiwanie 
inwestorów i rozwój przemysłu zaawansowanych technologii. Jest także propozycją nowego 
spojrzenia na problematykę "społeczeństwa informacyjnego". Porozumienie zawarte między czterema 
samorządowymi województwami jest jedną z wielu możliwych propozycji stworzenia atrakcyjnego 
regionu dla rozwoju gospodarczego i przyciągnięcia strategicznych inwestorów z branży najnowszych 
technologii. Koncentracja sektora przemysłu nowych technologii, infrastruktury telekomunikacyjnej, 
a przede wszystkim znaczący potencjał intelektualny, zarówno w przemyśle, jak i w nauce, dają 
impuls do poszukiwania nowych podstaw gospodarczych przyszłego bytu regionu. Wyrazem tych 
poszukiwań jest także między innymi opracowana Regionalna Strategia Innowacji Województwa 
Śląskiego na lata 2003-2013 - „Wyobrażenia Tworzą Rzeczywistość”, której celem jest stworzenie 
odpowiednich warunków umożliwiających rozwój innowacji w województwie śląskim.  
 
 

 
 
Rysunek 14: kształtująca się „Autostrada firm nowych technologii” 
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PODSUMOWANIE 
• Położenie na skrzyżowaniu europejskich korytarzy transportowych, występowanie różnych 

rodzajów transportu oraz dogodna lokalizacja stacji przeładunkowych i terminali 
kontenerowych, stanowią dobrą podstawę do tworzenia zintegrowanych systemów 
transportowych oraz sprzyjają rozwojowi województwa i podnoszą jego konkurencyjność. 

• Duża gęstość sieci drogowej, istniejący system autostrad i dróg krajowych zapewniają  
podstawowe połączenie województwa z przestrzenią krajową i europejską oraz stanowią 
o atrakcyjności województwa, jednak ciągły wzrost obciążenia ruchu na drogach powoduje 
pogorszenie się ich stanu technicznego. 

• Prowadzenie ruchu tranzytowego przez tereny wysokozurbanizowane powoduje duże 
uciążliwości, których zredukowanie wymagać będzie budowy obwodnic drogowych. 
Niezbędne jest poszukiwanie i określenie głównych korytarzy komunikacyjnych, w których 
dążyć się będzie do maksymalnego redukowania niekorzystnego oddziaływania funkcji 
transportowych na środowisko. 

• Sieć kolejowa jest gęsta, jednak w złym stanie technicznym i nie przystosowana 
do przenoszenia wysokich szybkości, w ostatnich latach obserwowany jest spadek 
przewozów kolejowych, część linii ulega likwidacji.  

• Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice–Pyrzowice jest dostosowany do przyjmowania 
wszystkich typów samolotów średniego zasięgu, posiada terminal cargo oraz możliwości 
rozbudowy do parametrów lotniska międzykontynentalnego, wykorzystanie tych 
sprzyjających warunków wymaga poprawy dostępności komunikacyjnej z aglomeracji 
miejskich. 

• Dostęp do linii kolejowej szerokotorowej (LHS) stwarza unikalną możliwość 
zorganizowania euroazjatyckiego centrum logistycznego z terminalem towarowym, jak też 
wykorzystania tej linii dla przewozu koleją samochodów ciężarowych TIR przez terytorium 
Polski na kierunku Wschód-Zachód. 

• Kanał Gliwicki łączący port rzeczny w Gliwicach z drogą wodną Odry zapewnia transport 
towarów ze Śląska do portów Bałtyku, a dzięki powiązaniom Odry z kanałami w Niemczech, 
również do portów Europy Zachodniej, dla pełnego wykorzystania swoich możliwości 
transportowych wymaga prac modernizacyjnych. 

• Budowa kanału Odra-Dunaj pozwoli na połączenie województwa z siecią dróg wodnych 
południowej Europy. 

• Obszary węzłowe stanowią tereny o dużej w skali regionu atrakcyjności lokalizacyjnej, 
wskazane dla inwestycji o strategicznym znaczeniu dla rozwoju województwa. 

• System transportowy województwa wymaga przede wszystkim działań modernizacyjnych, 
wykorzystujących dużą zdolność istniejącej infrastruktury do adaptacji, niezbędnej dla 
zapewnienia powiązań zewnętrznych i wewnętrznych regionu oraz dla uzyskania 
standardów funkcjonalnych i technicznych transportu na poziomie europejskim.  

• Prawie wszystkie gminy województwa wyposażone są w sieć wodociągową w ramach 
zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę a wydajności ujęć i wodociągów regionalnych 
są niewykorzystane, posiadane rezerwy zabezpieczają dalszy rozwój osadnictwa, 
wymagane są jednak działania usprawniające funkcjonowanie systemu i podnoszące 
jakość produkowanej wody. 

• Zmniejsza się ilość ścieków nieoczyszczonych odprowadzanych do wód, a także zwiększa 
się ilość nowych oczyszczalni i długość sieci kanalizacji sanitarnej, jednak gospodarka 
ściekowa województwa wciąż wymaga rozwiązania systemów transportu 
i unieszkodliwiania ścieków. 

• W województwie nagromadzonych jest 40% odpadów w skali kraju, odpady składowane 
są często w sposób nie zabezpieczający środowiska i ludzi przed ich negatywnym 
oddziaływaniem, powodujący degradację powierzchni ziemi oraz zanieczyszczanie wód 
i powietrza. Niewystarczająca jest infrastruktura składowania i utylizacji odpadów. 
Niezbędne jest podjęcie działań związanych z ograniczaniem negatywnego oddziaływania 
na środowisko składowisk eksploatowanych, wyłączanych z eksploatacji i nieczynnych 
oraz budową regionalnych systemów gospodarki odpadami.  

• Istniejący system elektroenergetyczny zapewnia dostawę energii elektrycznej w ilościach 
gwarantujących pokrycie potrzeb całego regionu i posiada możliwości eksportowe, jednak 
wymaga modernizacji. 

• Sieć gazociągów wysokiego ciśnienia stanowiąca fragment systemu krajowego jest 
nierównomiernie rozmieszczona na terenie województwa i wymaga rozbudowy. 
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• Niewystarczająca dostępność do usług łączności wymaga rozbudowy i modernizacji 
urządzeń i sieci telekomunikacyjnych. 

• Brak wyposażenia układu transportowego w nowoczesne urządzenia sterowania ruchem 
oraz brak terminali – platform logistycznych i stosowania nowych technik przewozów 
kombinowanych. 
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3. ZASOBY ŚRODOWISKA 

3.1. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I OBSZARY JEGO OCHRONY  

Województwo śląskie jest jednym z najbardziej przekształconych antropogenicznie obszarów Polski, 
jednak na jego terenie zaobserwować można wiele unikalnych wartości przyrodniczych częściowo 
objętych różnymi formami ochrony, a częściowo wymagających objęcia ochroną. Na jej kierunki, 
charakter oraz zasięg wpływ ma położenie województwa, istniejące zasoby, jak i powiązania 
przyrodnicze z dalszym i bliższym otoczeniem. Województwo śląskie posiada urozmaiconą budowę 
geologiczną i niezwykle zróżnicowany krajobraz. Biorąc pod uwagę podział fizyczno-geograficzny, 
znajduje się w obrębie Niżu Środkowoeuropejskiego, Wyżyn Polskich oraz Karpat Zachodnich 
z Podkarpaciem. To położenie decyduje o kierunkach, charakterze oraz zasięgu powiązań 
przyrodniczych z najbliższym otoczeniem w zakresie przepływu informacji biologicznej 
oraz o bioróżnorodności terenów. 
W obrębie województwa występują obszary będące regionalnymi i ponadregionalnymi biocentrami 
przyrody, powiązanymi korytarzami ekologicznymi w skali ponadregionalnej, regionalnej i lokalnej. 
W celu zachowania, właściwego wykorzystania oraz odnawiania tych zasobów przyrody i ich 
składników, poddawane są one ochronie, która następuje poprzez tworzenie parków narodowych, 
uznawanie określonych obszarów za rezerwaty przyrody, tworzenie parków krajobrazowych, 
wyznaczanie obszarów chronionego krajobrazu i wprowadzanie innych jeszcze form ochrony. 
Na wielkoprzestrzenne formy ochrony przyrody i krajobrazu na terenie województwa składa się 
(w roku 2004): 
• 61 rezerwatów przyrody: Babczyna Dolina, Barania Góra, Borek, Bukowa Góra, Bukowa Kępa, 

Butorza, Cisy koło Sierakowa, Cisy nad Liswartą, Cisy w Hucie Starej, Cisy w Łebkach, Czantoria, 
Dębowa Góra, Dolina Łańskiego Potoku, Dolina Żabnika, Dziobaki, Gawroniec, Góra Chełm, Góra 
Grojec, Góra Zborów, Grapa, Hubert, Jaworzyna, Jeleniak Mikuliny, Kaliszak, Kopce, Kuźnie, Las 
Murckowski, Lasek Miejski nad Olzą, Lasek Miejski nad Puńcówką, Łężczok, Madohora, 
Modrzewiowa Góra, Morzyk, Muńcoł, Ochojec, Ostrężnik, Oszast, Parkowe, Pięć Kopców, Pilsko, 
Pod Rysianką , Rajchowa Góra, Romanka, Rotuz, Ruskie Góry, Segiet, Skarpa Wiślicka, Smoleń, 
Sokole Góry, Stawiska, Stok Szyndzielni, Szachownica, Szeroka w Beskidzie Małym, Śrubita, 
Wielki Las, Wisła, Zadni Gaj, Zamczysko, Zasolnica, Zielona Góra, Żubrowisko, które łącznie (bez 
otulin) zajmują powierzchnię 3 691.90 ha, co stanowi ok. 0.3% powierzchni województwa, 

• 8 parków krajobrazowych: PK "Orlich Gniazd", PK "Stawki", "Załęczański Park Krajobrazowy" 
(fragment w granicach województwa), PK "Lasy Nad Górną Liswartą", PK "Cysterskie Kompozycje 
Krajobrazowe Rud Wielkich", PK Beskidu Śląskiego, PK Beskidu Małego oraz Żywiecki Park 
Krajobrazowy; łącznie (bez otulin) zajmują powierzchnię 229 495,04 ha, co stanowi ok. 18,5% 
powierzchni województwa, 

• 22 obszary chronionego krajobrazu - łącznie z otulinami parków krajobrazowych, 
• 16 zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, 
• otulina „Babiogórskiego Parku Narodowego”. 

Ponadto w roku 2003 ochroną przyrody objętych było 40 użytków ekologicznych, 2 stanowiska 
dokumentacyjne, 935 pomników przyrody ożywionej i 52 nieożywionej.  

Ważnym w skali lokalnej, regionalnej bądź ponadregionalnej ogniwem systemu ochrony przyrody są 
korytarze ekologiczne wodne i lądowe, łączące obszary o najwyższych wartościach przyrodniczych.  

„Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju” wskazuje na potrzebę zachowania lub 
odtworzenia ekologicznej struktury przestrzeni przyrodniczej, utworzenie Europejskiej Sieci 
Ekologicznej Natura 2000 oraz Krajowej Sieci Ekologicznej ECONET-Polska (mapa nr 15).  
Projektowaną Krajową Sieć Ekologiczną ECONET-Polska stanowią obszary węzłowe i korytarze 
ekologiczne istotne dla zachowania krajowej i międzynarodowej sieci powiązań przyrodniczych. 
Krajowy System Obszarów Chronionych ECONET- Polska na terenie województwa tworzą:  
• 7 obszarów węzłowych - Jury Krakowsko-Częstochowskiej, Beskidu Żywieckiego, Borów 

Stobrawskich, Wyżyny Wieluńskiej, Miechowski (fragment), Beskidu Śląskiego i Beskidu Małego, 
• 9 korytarzy ekologicznych - Górnej Odry, Górnej Wisły, Małej Panwi, Częstochowski - Warty, 

Koniecpolski, Pilicy, Białej Nidy, Szyndzielni, Beskidu Makowskiego i Wyspowego. 
Rangę międzynarodową mają dwa obszary węzłowe - Jura Krakowsko-Częstochowska i Beskid 
Żywiecki oraz dwa korytarze ekologiczne - doliny rzek Odry i Wisły. 
Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 ma na celu ochronę różnorodności biologicznej 
na terytorium Unii Europejskiej poprzez zachowanie naturalnych siedlisk oraz gatunków dzikiej flory 
i fauny.  
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Projekt listy obszarów Natura 2000 opracowuje Minister właściwy ds. Środowiska zgodnie 
z przepisami prawa Unii Europejskiej. 
 
Potencjalną sieć Natura 2000 na terenie województwa tworzą proponowane wstępnie: 
• specjalne obszary ochrony (SOO) wyznaczone zgodnie z ustaleniami Dyrektywy Siedliskowej - 

stanowią je obszary 14 ostoi siedliskowych: Beskid Śląski, Beskid Żywiecki, Cieszyńskie Źródła 
Tufowe, Dolina Małej Panwi, Graniczny meander Odry, Ostoja Goczałkowicka, Ostoja Olsztyńsko-
Mirowska, Ostoja Złotopotocka, Ostoja Środkowojurajska, Sodowa Góra, Stawy Łężczok, Suchy 
Młyn, Szachownica, Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie oraz położona częściowo na terenie 
województwa Pustynia Błędowska; 

• obszary specjalnej ochrony (OSO) wyznaczone zgodnie z zapisami Dyrektywy Ptasiej – stanowią 
4 ostoje: Beskid Żywiecki, Stawy Łężczok, Stawy Wielikąt i Ligota Tworkowska, Dolina Górnej 
Wisły oraz 1 ostoja - położona tylko częściowo w granicach województwa - Stawy w Brzeszczach. 

Ostateczna lista zaakceptowanych obszarów Natura 2000, ich zasięg oraz cel i przedmiot ochrony 
określone zostaną w drodze rozporządzenia ministra ds. środowiska. Wyznaczone obszary Natury 
2000 będą stanowiły nową formę ochrony przyrody. 

Wielkoprzestrzenne formy ochrony przyrody składające się na projektowany krajowy system obszarów 
chronionych na terenie województwa śląskiego nie zachowują ciągłości układu przyrodniczego. 
Projektowany system krajowy nie uwzględnia funkcji istotnych struktur ekologicznych województwa. 
Poza nim pozostają duże kompleksy leśne: Lasy Lublinieckie, Kobiórskie, Pszczyńskie i Murckowskie 
oraz obszary reprezentujące wartości rangi krajowej i europejskiej np. Zbiornik Goczałkowice i Park 
Krajobrazowy "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich". Nie wszystkie korytarze 
ekologiczne spełniają funkcje przyrodnicze np. fragment korytarza lądowego w północnej części 
województwa. Znaczna część obszarów o walorach przyrodniczych oraz stanowiących korytarze 
ekologiczne województwa nie jest objęta żadną formą ochrony oraz pozostaje pod presją zabudowy 
oraz inwestycji zagrażających ich ciągłości i otwartości. Również potencjalne obiekty tworzonej 
Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 na terenie województwa nie stanowią spójnej sieci 
wzajemnie połączonych ostoi i tylko częściowo pokrywają się z istniejącymi formami prawnej ochrony 
przyrody. Projektowany na terenie województwa system ochrony przyrody winien uwzględniać, oprócz 
obiektów prawnie chronionych oraz obszarów o szczególnych wartościach przyrodniczych, istotnych 
dla zachowania dziedzictwa przyrody również obszary, które decydują o zachowaniu powiązań 
ekologicznych. 
Od kilkudziesięciu lat obszary wiejskie w Europie podlegają intensywnym zmianom związanym 
ze zmianami technologicznymi i integracją ekonomiczną. W coraz większym stopniu charakter tych 
zmian widoczny jest także w przestrzeni województwa śląskiego, co znajduje odzwierciedlenie 
w rosnącym zróżnicowaniu obszarów wiejskich i erozji ich walorów przyrodniczych. Jednak charakter 
głównych zagrożeń i konfliktów na tle ochrony przyrody uległ w ostatnich latach istotnej zmianie. 
Oddziaływania wynikające z produkcji przemysłowej tracą na znaczeniu, choć lokalnie są wciąż 
istotne. Rosną natomiast zagrożenia wynikające z presji inwestycyjnej nakierowanej na zabudowę 
kubaturową i infrastrukturę transportową, jak i związane z rekreacyjnym wykorzystaniem terenów 
cennych przyrodniczo. Wzrastające w społeczeństwie oczekiwania dotyczące jakości życia wzmagają 
migracje mieszkańców wielkich miast na obszary wiejskie o niezniszczonym środowisku 
przyrodniczym. Tendencja ta uzasadnia dążenia do wzmocnienia systemu ochrony przyrody, 
a odpowiednie strategie i polityki planowania przestrzennego powinny odpowiadać wzrastającemu 
zróżnicowaniu obszarów wiejskich w województwie śląskim i ich problemom.  

Ukształtowanie terenu i różnorodność geologiczna 
Województwo śląskie jest bardzo zróżnicowane pod względem morfologicznym i geologicznym. 
Występują tu prawie wszystkie typy rzeźby terenu, jakie możemy spotkać w kraju. Takie bogactwo 
form terenu jest związane ze zróżnicowaniem geologii obszaru zarówno pod względem litologicznym, 
jak i tektonicznym. Występuje tu rzeźba młodych gór fałdowych – Beskidy, rzeźba progów 
strukturalnych rozdzielonych obniżeniami subsekwentnymi – Wyżyna Śląsko–Krakowska, wyżyna 
o założeniu tektonicznym z garbami na zrębach i rowami tektonicznymi – południowa część Wyżyny 
Śląskiej, rozległe doliny wielkich rzek – Wisły i Odry, równiny wymodelowane przez procesy glacjalne 
i fluwioglacjalne – zachodnia część Równiny Opolskiej oraz przez wiatr – płaskowyże lessowe – 
Rybnicki i Głubczycki oraz obszary wydmowe – Obniżenie Małej Panwi i Niecka Kozielska, a także 
procesy krasowe – Wyżyna Krakowsko–Częstochowska. Można więc rzec, iż jest to chyba jedyny 
obszar w Polsce, a nawet w Europie o tak zróżnicowanej rzeźbie i takim bogactwie różnorakich 
wartości geomorfologicznych. Południową część województwa zajmują Beskidy Zachodnie 
zbudowane z fliszu karpackiego, zaznaczające się w krajobrazie w postaci wzniesień, grzbietów 
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i masywów o kopulastych szczytach i łagodnych stokach rozdzielonych dosyć rozległymi kotlinami 
i dolinami oraz lokalnie izolowanymi formami skalnymi i bardziej okazałymi progami wodospadów. 
Na przedpolu Beskidów znajduje się Pogórze Śląskie mające postać stopnia morfologicznego 
z pagórkowato – falistą powierzchnią.  
Na północ od Beskidów i Pogórza Śląskiego znajduje się strefa zapadlisk przedgórskich, w skład 
której wchodzi Kotlina Raciborsko–Oświęcimska, z charakterystyczną rzeźbą – rozległe spłaszczone 
lub lekko faliste wierzchowiny rozczłonkowane dosyć głębokimi dolinami i porozcinane w strefach 
krawędziowych przez parowy i wądoły. Dno kotliny zasłane jest osadami czwartorzędowymi. 
Są to utwory wodnolodowcowe, lodowcowe, rzeczne i eoliczne w tym lessy. 
Na północy z Kotliną Raciborsko–Oświęcimską graniczy wyraźną krawędzią Wyżyna Śląska, którą 
budują wapienie, dolomity, piaskowce oraz łatwo wietrzejące i podatne na szybszą erozję łupki, iły 
i piaski, w obrębie których zostały wypreparowane obniżenia międzyprogowe. Część wzniesień 
zarzucona jest piaszczystymi i gliniastymi osadami czwartorzędowymi o genezie wodnolodowcowej 
i lodowcowej. 
Południowa część Wyżyny Śląskiej oraz Płaskowyż Rybnicki obfitują w antropogeniczne formy terenu: 
hałdy i nadpoziomowe osadniki górnictwa węglowego, hutnictwa, energetyki, w mniejszym stopniu 
górnictwa rud. Tych ostatnich jest dosyć dużo w okolicach Częstochowy. W strefach eksploatacji 
górniczej wiele jest form zapadliskowych i niecek z osiadania oraz wyrobisk po eksploatacji piasków 
podsadzkowych. 
Na wschód od Wyżyny Śląskiej rozciąga się Wyżyna Krakowsko–Wieluńska. W zasadniczej części 
jest ona zbudowana z wapieni płytowych i skalistych. Wapienie skaliste tworzą tu charakterystyczne 
formy skalne, nieraz o fantastycznych kształtach. Liczne są zjawiska nie tylko krasu 
powierzchniowego, ale i podziemnego (np. powstałe w ich efekcie jaskinie). 
Obszary położone na wschód od Wyżyny stanowiące Lelowski Próg Kredowy charakteryzują się 
rzeźbą lessową z licznymi parowami i wąwozami. Za Progiem Lelowskim równoleżnikowo rozciąga się 
rozległa dolina rzeki Pilicy. Podobny nizinny charakter mają również doliny w północno – zachodniej 
części województwa, nawiązujące swoją rzeźbą do sąsiednich obszarów należących już do Niziny 
Śląskiej.  
Wartości przyrodnicze związane z rzeźbą terenu rozmieszczone są w województwie nierównomiernie. 
Największe zróżnicowanie form geomorfologicznych występuje na Wyżynie Krakowsko–
Częstochowskiej, w Beskidzie Małym, Śląskim i Żywieckim, w dolinie Warty powyżej Działoszyna, 
na zachodniej krawędzi Płaskowyżu Rybnickiego, we wschodniej części Niecki Kozielskiej. 
Na terenie województwa występuje szereg obiektów i obszarów zawierających cenne elementy 
różnorodności geologicznej. Na szczególną uwagę zasługuje 10 geostanowisk wytypowanych 
do ochrony w ramach europejskiego projektu ochrony dziedzictwa geologicznego: Czerwionka 
k/Rybnika, Podlesice k/Kroczyc, Rydłutowy, Barania Góra, Przybędza k/Żywca, Goleszów k/Cieszyna, 
brzeg Soły k/Żywca, Kozy k/Bielska–Białej, Domaczka k/Czańca i Potok Janoska k/Kamesznicy. 
Szczególnie cenne elementy przyrody nieożywionej objęte są ochroną jako: 
− rezerwaty - „Góra Zborów”, „Kuźnie”, „Szachownica”, 
− stanowiska dokumentacyjne – wyrobisko „Blachówka”, „Skałka”,  
− pomniki przyrody – Wzgórza ostańcowe „Góry Towarne” i pojedyncze ostańce skalne. 

Bogactwo form terenowych wymodelowanych przez czynniki naturalne nie należy do wartości trwałych 
i niezniszczalnych. W wyniku antropopresji i nieodpowiednich działań człowieka wobec form terenu 
degradowane są wartości geomorfologiczne. Stopień degradacji rzeźby terenu w województwie 
śląskim jest szczególnie duży w rejonach przemysłowych i zurbanizowanych, a w odniesieniu do form 
mniejszych - także na terenach wiejskich. Jest on wynikiem rozpraszania zabudowy, form 
architektonicznych realizowanej zabudowy, lokalizacji inwestycji przemysłowych lub prowadzenia sieci 
infrastruktury technicznej w sąsiedztwie, często również w obrębie cennych form rzeźby oraz 
niszczenia walorów punktów i tras widokowych. 

Surowce mineralne 
Na terenie województwa występują różnorodne udokumentowane złoża surowców mineralnych, 
które podlegają ochronie przed zainwestowaniem, bądź ograniczeniom w użytkowaniu 
i zagospodarowaniu (mapa nr 19). 
Najbogatsze i najbardziej różnorodne złoża występują w centralnej części województwa śląskiego. 
Występuje tu przede wszystkim węgiel kamienny i współwystępujące z nim złoża metanu a także 
złoża piasku podsadzkowego, złoża wapieni i margli oraz dolomitów, niezagospodarowane złoża rud 
cynku i ołowiu oraz złoża wód leczniczych; są tu też zlokalizowane jedyne w województwie złoża gazu 
ziemnego (np. w Dębowcu i Pogórzu). 
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Oprócz tego na południu województwa występują bogate i wydajne złoża wód leczniczych (Ustroń, 
Goczałkowice Zdrój, Dębowiec, Jaworze, Zabłocie), kopaliny leczniczej – borowiny (złoża Zabłocie, 
Rudołtowice i Bronów w Czechowicach-Dziedzicach, Pszczynie i w gminie Strumień) oraz złoża wód 
mineralnych.  
W rejonie Myszkowa występują złoża rud molibdenowo–wolframowo–miedziowych (jedyne tego typu 
złoża w Polsce i w Europie). 
Udokumentowane złoża stanowią bazę surowcową dla dalszego rozwoju górnictwa oraz podnoszą 
wartość gospodarczą terenów, na których występują, jednocześnie często stanowiąc potencjalne 
źródła dalszej dewastacji i degradacji środowiska, co w oczywisty sposób sprzyja powstawaniu 
konfliktów. 
Dlatego też złoża charakteryzujące się wysokim stopniem konfliktowości; tam gdzie to nie jest 
bezwzględnie konieczne, nie powinny być przedmiotem przyszłej eksploatacji, z uwagi 
na bezpowrotne zniszczenie unikatowych walorów przyrodniczo-krajobrazowych.  

Wody 
Województwo śląskie jest obszarem, przez który płyną dwie największe w Polsce rzeki – Wisła i Odra. 
Województwo położone jest na wododziale tych rzek, przez jego obszar przebiega również europejski 
dział wodny. 
Wody, jako jeden z najważniejszych użytkowych elementów środowiska, ze względu 
na ograniczoność swoich zasobów podlegają szczególnej ochronie. Na terenie województwa ochronie 
oraz ograniczeniom w zakresie użytkowania gruntów i korzystania z wód podlegają obszary w zasięgu 
stref ochronnych ujęć wód, obejmujące tereny ochrony bezpośredniej i pośredniej (mapa nr 17).  
Zasoby wodne województwa śląskiego charakteryzują się niewielką zasobnością wynikającą 
z naturalnych cech hydrogeologicznych, a stosunki wodne są zniekształcone w wyniku przeobrażenia 
powierzchni terenu i koryt rzecznych oraz odprowadzania do wód płynących znacznej ilości ścieków 
przemysłowych, komunalnych i wód kopalnianych, w tym wód zasolonych. Na terenie województwa 
eksploatuje się zarówno wody powierzchniowe jak i podziemne, w tym powierzchniowe - głównie 
w dorzeczu Wisły.  
W obszarze województwa śląskiego użytkowe wody podziemne występują w utworach czwartorzędu, 
trzeciorzędu, kredy, jury, triasu, karbonu i dewonu oraz podrzędnie permu. W celu ochrony 
najcenniejszych zasobów wodnych kraju, w ich obrębie wydziela się Główne Zbiorniki Wód 
Podziemnych (GZWP). Za niepokojącą tendencję należy uznać wyraźne pogarszanie się jakości wód 
podziemnych. Na terenie województwa nie występują wody podziemne o najwyższej jakości (w klasie 
Ia), natomiast wody o wysokiej jakości (w klasie Ib) stanowiły w 2001r. 43% zasobów. Obszary 
o zanieczyszczonych wodach podziemnych koncentrują się na ogół wokół aglomeracji i ośrodków 
miejsko-przemysłowych lub stanowią enklawy związane z pojedynczymi składowiskami odpadów. 
W świetle obowiązujących przepisów, instrumentem ochrony zbiorników wód podziemnych są obszary 
ochronne. Funkcjonujące w chwili obecnej zasięgi obszarów wymagających szczególnej ochrony - 
wskazywane do najwyższej (ONO) lub wysokiej (OWO) ochrony wód - nie mają umocowania 
prawnego, co stanowi zasadniczy problem skutecznej ochrony wód podziemnych. Niezależnie 
od powyższego należy dążyć do ochrony Głównych Zbiorników Wód Podziemnych poprzez właściwe 
zagospodarowanie przestrzenne uwzględniające zasadę zrównoważonego rozwoju oraz stosowanie 
odpowiednich rozwiązań technicznych zabezpieczających jakość wód podziemnych. 
Mimo, że w ostatnich latach obserwowana jest poprawa jakości zasobów wód powierzchniowych, 
większość głównych rzek województwa śląskiego nie odpowiadała obowiązującym w latach ubiegłych 
normom jakości wód, lokalnie tylko osiągając parametry III klasy czystości. W zlewni rzeki Wisły 
długość odcinków prowadzących wody I-szej klasy czystości stanowiły 0,8% badanej długość 
natomiast prowadzących wody pozaklasowe stanowiły 67,5%. W zlewni rzeki Odry wody pozaklasowe 
płynęły na długości stanowiącej 71,6% długości badanej, natomiast wód I klasy czystości 
nie stwierdzono w ogóle. O klasie czystości wód płynących na obszarze województwa w 2002 r. 
oraz latach poprzednich decydowały ścieki komunalne, przemysłowe i dołowe z kopalń węgla 
kamiennego i rud metali oraz ścieki z terenów rolniczych. Nadal najważniejszym problemem pozostaje 
gospodarka ściekami komunalnymi. Mimo dobrego skanalizowania dużych miast województwa, część 
ścieków komunalnych jest nadal bez żadnego oczyszczania odprowadzana do odbiorników. 
Niekorzystnie przedstawia się również sytuacja w małych miejscowościach, gdzie sieć kanalizacji 
ma niewielki zasięg.  
Ze względu na ochronę wód powierzchniowych, priorytetowe są obszary na południu województwa. 
Zlewnie rzek Małej Wisły do zbiornika Goczałkowice oraz Soły do zbiornika Czaniec to obszary 
zasilania największych ujęć wody. 
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Zagrożenia i problemy gospodarki wodnej: 
• zanieczyszczenia wód ściekami z ośrodków miejskich, ścieków odprowadzanych przez przemysł 

oraz ze względu na nierozwiązaną gospodarkę ściekową na terenach wiejskich, 
• zagrożenia powodziowe potęgowane odkształceniami terenu w wyniku eksploatacji kopalń węgla 

kamiennego oraz będące wynikiem wylesień, niewłaściwych zabiegów agrotechnicznych 
i melioracyjnych, źle przeprowadzonej regulacji rzek, zmniejszania zdolności retencyjnej zlewni,  

• postępująca zabudowa dolin rzecznych, ograniczanie retencji terenowej w związku z wycinką 
lasów, 

• zagrożenia jakości wód na terenach intensywnie użytkowanych rolniczo, 
• negatywne oddziaływania  zrzutów słonych wód dołowych z kopalń. 

Lasy 
Lesistość województwa wynosi 31,6% (średnia w kraju - 28,5%). Powierzchnia leśna stale 
się zwiększa, głównie w wyniku przejmowania gruntów Skarbu Państwa do zalesień, średnio około 
150 do 200 ha rocznie. Jednocześnie duża powierzchnia gruntów leśnych przekazywana jest na cele 
nieleśne, głównie pod zabudowę mieszkaniową, komunikację i infrastrukturę techniczną (średnio 
rocznie 80 do 100 ha). 
W lasach województwa śląskiego przeważają drzewostany z panującymi gatunkami iglastymi (sosna, 
modrzew, świerk), zarówno powierzchniowo (83%), jak również pod względem zapasu drewna na pniu 
(82%). Spośród gatunków liściastych największe powierzchnie, po ok. 7 % zajmują brzoza oraz dąb, 
klon, jawor i wiąz. Dla wykorzystania potencjalnych możliwości siedlisk leśnych potrzebna jest 
stopniowa regulacja struktury gatunkowej drzewostanów w ramach prowadzonej od wielu lat ich 
przebudowy.  
Gospodarkę w lasach państwowych realizuje 28 nadleśnictw podlegających Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych (RDLP) w Katowicach. Powierzchnia tych nadleśnictw ogółem wynosi 
411.153 ha, w czym grunty zalesione stanowią 93%, nie zalesione ok. 1%, pozostałe związane 
z gospodarką leśną i nieleśną ok. 6%. 
Lasy niepaństwowe zajmują powierzchnie ok. 79 tys. ha, co stanowi 20% powierzchni leśnej 
województwa śląskiego. Rozmieszczenie ich jest nierównomierne, skład gatunkowy zbliżony do lasów 
państwowych, gatunkiem panującym jest sosna, w górach świerk. Podobne są również typy 
siedliskowe. Wyraźna różnica dotyczy ich jakości. Są to lasy bardziej przerzedzone, zaniedbane, 
o małej wartości gospodarczej. 
Znaczną powierzchnię na terenie województwa zajmują lasy ochronne, których głównym zadaniem 
jest zachowanie na danym terenie oraz w jego otoczeniu niezmienionych stosunków glebowych, 
klimatycznych, wodnych a także estetyczno-krajobrazowych. Za lasy ochronne uznano 88,6% 
powierzchni drzewostanów będących w zarządzie RDLP w Katowicach. W 2001 r. zajmowały one 
łącznie powierzchnię 266.210 ha. Poza tym lasy ochronne obejmują również 15.412 ha drzewostanów 
prywatnych i 1470 ha drzewostanów będących własnością gmin (mapa nr 18). 
Wśród lasów ochronnych występują lasy w kategorii: 
• uszkodzone przez przemysł (emisje, pyły) stanowiące 54,5% ogólnej powierzchni lasów, 
• wodochronne – 14,9%, 
• lasy w granicach administracyjnych miast i w odległości do 10 km od granic administracyjnych 

miast liczących ponad 50 tys. mieszkańców – 13,3%, 
• lasy nasienne, cenne przyrodniczo, ostoje przyrody, na stałych powierzchniach badawczych 

łącznie – 1,3%, 
• lasy uzdrowiskowo-klimatyczne położone w strefach ochronnych wokół uzdrowisk – 1,1%. 

Głównym problemem i ograniczeniem dla gospodarki leśnej i wykorzystania lasów dla celów 
pozaprodukcyjnych są ich uszkodzenia wywołane m.in.: 
• oddziaływaniem emisji przemysłowych, 
• prowadzoną działalnością górniczą, 
• dużym natężeniem ruchu drogowego i antropopresją.  
Obecnie aż 95,7% powierzchni lasów województwa pozostaje w strefach uszkodzeń przemysłowych. 
Większość powierzchni drzewostanów – 63,2% pozostaje w II-ej (uszkodzenia średnie) i III-ej 
(uszkodzenia silne) strefie uszkodzeń. Powierzchnia drzewostanów, na której obserwuje się osiadanie 
terenu spowodowane działalnością podziemną górnictwa wynosi ok. 10 500 ha (nadleśnictwa 
Katowice, Brynek, Chrzanów, Olkusz, Siewierz, Rybnik i Kobiór). Zawodnienie terenu obserwuje się 
na pow. ok. 4 100 ha, z czego na powierzchni ok. 450 ha występują zalewiska trwałe. 
W nadleśnictwach Chrzanów, Olkusz i Rudy Raciborskie, wskutek odkrywkowej eksploatacji piasków 
podsadzkowych osuszeniu uległo ok. 800 ha gruntów leśnych (działanie tzw. leja depresyjnego), 
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co ogranicza możliwości wzrostowe drzew. Łącznie zatem około 18 500 ha lasów RDLP Katowice 
położonych na obszarze województwa śląskiego podlega ujemnym wpływom górnictwa. 

Gleby 
Użytki rolne są główną formą wykorzystania ziemi w województwie śląskim. W roku 2001 zajmowały 
520,9 tys. ha, co stanowiło 42,2% powierzchni ogólnej województwa, z czego ok. 24% tych użytków 
znajduje się w granicach administracyjnych miast, co wyróżnia województwo w skali kraju. Na terenie 
województwa dominują gleby płowe i brunatne, które stanowią 24,0% użytków rolnych. Gleby 
brunatne wyługowane i kwaśne stanowią 22,5% użytków rolnych a gleby bielicowe i rdzawe – 19,3%. 
Do najżyźniejszych gleb w województwie należą czarnoziemy występujące w Kotlinie Raciborskiej, 
zajmujące zaledwie 1% powierzchni użytków rolnych. Odłogi i ugory zajmują 27,7% powierzchni 
gruntów ornych.  
Chronione są gleby I-IVb klasy bonitacyjnej gruntów ornych, I-IV klasy bonitacyjnej użytków zielonych 
oraz gleby organiczne: mułowo-torfowe, torfowe i murszowo-mineralne.  
Większe kompleksy gleb chronionych występują:  
• w północnej części województwa w rejonie: Mykanów – Kruszyna – Rędziny - Kłomnice,  
• we wschodniej części województwa w rejonie: Niegowa – Irządze - Lelów, Pilica - Żarnowiec,  
• w zachodniej części województwa w rejonie: Wielowieś – Toszek - Zbrosławice, Gliwice - 

Gierałtowice, Rudnik - Pietrowice Wielkie - Krzanowice, 
• w południowej części województwa w rejonie: Pawłowice – Mszana - Zebrzydowice, Pszczyna -

Miedźna - Wilamowice.  
Na obszarach tych należy się liczyć z potencjalnym konfliktem pomiędzy celem ochrony gruntów 
a potrzebami inwestycyjnymi i związaną z tym koniecznością przeznaczenia części gruntów na cele 
nierolnicze.  
Istotnym zagrożeniem dla przydatności rolniczej gleb, a w szczególności gleb o wysokiej wartości jest 
postępujący proces ich degradacji, będący wynikiem rozwoju przemysłu i działalności górniczej, 
wyrażający się zanieczyszczeniem gleb metalami ciężkimi oraz trwałymi przekształceniami terenu 
(mapa nr 18). 
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3.2. ŚRODOWISKO KULTUROWE I OBSZARY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO  

Województwo śląskie to region o bogatym, zróżnicowanym i atrakcyjnym w skali regionalnej, krajowej 
i europejskiej krajobrazie kulturowym, sięgającym zamierzchłej przeszłości. Położenie geograficzne 
województwa na przecięciu starych traktów biegnących z Zachodu na Wschód i z Południa na Północ 
Europy oraz naturalne bogactwa tej ziemi miało wpływ na kształtowanie się procesów społecznych 
i gospodarczych oraz osadnictwa w regionie i wielkie zróżnicowanie jego kulturowych krajobrazów. 
Województwo śląskie leży w granicach następujących regionów historycznych: 
• wschodniej części historycznych ziem Górnego Śląska, 
• wysuniętej na zachód części Małopolski, 
• południowej części Ziemi Łęczycko-Sieradzkiej.  
Historyczne podziały obszaru dzisiejszego województwa śląskiego decydują o współczesnej 
wielokulturowości województwa i bogactwie walorów środowiska kulturowego. Zachowane do naszych 
czasów elementy dziedzictwa kulturowego w różnym stopniu obecnie czytelne są w strukturze 
przestrzennej województwa i jego krajobrazie.  
Zasoby dziedzictwa kulturowego, zarówno materialne jak i niematerialne, mają szczególne znaczenie 
w zachowaniu tożsamości regionu, kształtowaniu turystycznej i gospodarczej atrakcyjności 
województwa oraz w tworzeniu nowych miejsc pracy. 
W krajobrazie kulturowym województwa występują stanowiska archeologiczne kultur epoki kamienia, 
epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, wczesnego średniowiecza i średniowiecza.  
Na całym obszarze województwa śląskiego istnieje gęsta sieć osadnicza historycznych ośrodków 
miejskich o genezie średniowiecznej. Także znaczna część wsi sięga swoimi korzeniami okresu 
średniowiecza. W granicach województwa śląskiego znajduje się 46 miast historycznych, w tym: 
• 33 historyczne miasta posiadające obecnie prawa miejskie, których układy urbanistyczne wpisane 

są do rejestru zabytków: Będzin, Bielsko-Biała (Biała, Bielsko), Bieruń, Bytom, Cieszyn, Czeladź, 
Częstochowa, Gliwice, Kłobuck, Koziegłowy, Krzepice, Lubliniec, Miasteczko Śląskie, Mikołów, 
Mysłowice, Pilica, Pszczyna, Pyskowice, Racibórz, Rybnik, Siewierz, Skoczów, Sławków, 
Sośnicowice, Strumień, Tarnowskie Góry, Toszek, Wodzisław Śląski, Woźniki, Żarki, Żory, 
Żywiec, 

• 8 historycznych miast, które utraciły prawa miejskie, ale ich układ urbanistyczny wpisany jest 
do rejestru zabytków: Janów, Mrzygłód, Mstów, Olsztyn, Przyrów, Włodowice, Złoty Potok, 
Żarnowiec, 

• 3 historyczne miasta, posiadające prawa miejskie, o układach urbanistycznych nie chronionych 
wpisem do rejestru zabytków: Koniecpol, Ogrodzieniec, Szczekociny, 

• 2 historyczne miasta, które utraciły prawa miejskie i ich układ urbanistyczny nie jest wpisany 
do rejestru zabytków: Kromołów włączony w granice Zawiercia oraz Lelów. 

Część z historycznie ukształtowanych miast, jak Bytom, Gliwice, Bielsko-Biała czy Częstochowa, 
jak i stosunkowo młode, powstające w XIX i XXw. miasta - Katowice, Chorzów, Sosnowiec i Zabrze, 
przeszła okres żywiołowego rozwoju związanego z okresem industrializacji XVIII, XIX i XX wieku. 
W miastach tych dużą wartość przedstawia wielkomiejska architektura nowoczesna, obiekty 
stanowiące nowatorskie rozwiązania dotyczące rekultywacji terenów zdegradowanych (np. 
Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku), a także nowoczesne założenia urbanistyczne np. nowego 
miasta Tychy, czy śródmieście Jaworzna, stanowiące dobra kultury współczesnej. Specyficznym 
dziedzictwem kulturowym okresu industrializacji, podkreślającym odrębność i wyjątkowość krajobrazu 
kulturowego regionu, są historyczne obiekty i zespoły zabudowy związane z: 
• górnictwem węgla kamiennego, jak zabudowa szybu “Sobieski” w Radlinie, zabudowa dawnego 

szybu “Alfred” w Katowicach, zabudowa dawnego szybu “Franciszek” i “Andrzej” w Rudzie Śląskiej, 
kopalnia “Zabrze Zachód” (“Królowa Luiza”), “Guido”  i Sztolnia Dziedziczna w Zabrzu, kopalnia 
“Michał” w Siemianowicach, kopalnia “Polska” w Świętochłowicach, zespół ruchu I kopalni “Saturn” 
w Czeladzi, szyby powietrzne kopalni “Rydułtowy”, “Katowice”, “Ignacy” w Rybniku, budynki dawnej 
KWK Gliwice, 

• wydobyciem i przetwórstwem metali kolorowych, jak kopalnia cynku i srebra w Tarnowskich 
Górach (Sztolnia Czarnego Pstrąga), huta cynku “Uthemann” w Szopienicach, walcownie 
w Lipinach i Szopienicach, 

• hutnictwem żelaza, jak wieże gichtociągowe w Porębie i Palowicach, dawna Huta Gliwicka –
obecnie GZUT. 

Z rozwojem przemysłu związane są również zespoły fabryczno - rezydencjonalne, patronackie 
założenia osiedli robotniczych, wille oraz pałace fabrykanckie. Większość tych zespołów i obiektów 
znajduje się w środkowym i zachodnim obszarze województwa, część w przemysłowych ośrodkach 
włókiennictwa, jakimi były Bielsko-Biała i Częstochowa. Najwartościowsze zachowane zespoły 
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fabryczno – rezydencjonalne, w których podstawowe elementy założenia powiązane funkcjonalno - 
przestrzennie tworzy fabryka, pałac lub willa właściciela i osiedle robotnicze to zespół H. Dietla oraz 
Schönów w Sosnowcu, Hantkego w Częstochowie (zakłady hutnicze “B.Hantke S.A.”), bielskich 
fabrykantów włókienniczych. Z kolei najbardziej znane osiedla i kolonie robotnicze związane 
z określonymi zakładami przemysłowymi to Giszowiec i Nikiszowiec w Katowicach, osiedla w Bytomiu, 
Czeladzi, Czerwionce-Leszczynach, Gliwicach, Knurowie, Pszowie, Radlinie, Rybniku, Zabrzu 
i Zawierciu. 
Gęsta sieć miast Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i Rybnickiego Okręgu Przemysłowego wraz 
z towarzyszącymi im wiejskimi układami funkcjonalno–przestrzennymi, licznymi osiedlami 
robotniczymi, z zespołami zabudowy przemysłowej i towarzyszącą infrastrukturą, z dużym udziałem 
terenów poprzemysłowych oraz z charakterystycznymi hałdami i wyrobiskami, tworzy w centralnej 
i zachodniej części województwa wyjątkowy w skali kraju krajobraz miejsko-przemysłowy.  
Wybitne walory posiadają historyczne kompozycje krajobrazowe w Cieszynie, Koszęcinie, Pszczynie, 
Rudach, Świerklańcu, Złotym Potoku i Żywcu. 
Obiektem wyjątkowym ze względu na jego znaczenie w historii i kulturze Polski oraz jako miejsca kultu 
religijnego i celu pielgrzymek na trwałe wpisanym w krajobraz regionu jest klasztor oo. Paulinów na 
Jasnej Górze w Częstochowie.  
Charakterystyczną i bardzo liczną grupą obiektów zabytkowych o dużych walorach kulturowych 
są obiekty architektury drewnianej, w tym przede wszystkim drewniane kościoły, których zachowało 
się przeszło 70, przede wszystkim o konstrukcji zrębowej. Obiekty rozlokowane są na terenie całego 
województwa, jednak największa ich liczba i koncentracja występuje w powiatach: gliwickim, 
lublinieckim, pszczyńskim, rybnickim oraz w rejonie Bielska-Białej, Cieszyna i Żywca. Obiekty 
te powstawały na przestrzeni wielu wieków - od XV aż po XX wiek. 
Skupiska świeckiego budownictwa drewnianego występują na terenach górskich oraz w północnej 
i wschodniej części województwa. Budownictwo sakralne w południowej części województwa, wraz 
ze skupiskami lokalnego świeckiego budownictwa drewnianego rozlokowanego pośród kompleksów 
leśnych, tworzy specyficzny krajobraz kulturowy Beskidów. 
Jeszcze jednym wyróżnikiem krajobrazu kulturowego województwa jest szczególne nasycenie 
budowlami militarnymi. Pierwszą grupę tych zabytków, najbardziej znaną, tworzy linia zamków 
o średniowiecznym rodowodzie, rozmieszczonych na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, 
nazywana Szlakiem Orlich Gniazd. Jurajskie warownie średniowieczne i nowożytne bastionowe 
skupiają się na obszarze pomiędzy dolinami Wisły od południa, Przemszy i Warty od zachodu 
i północy, Dłubni oraz linią Żarnowiec – Lelów - Mstów od wschodu (obecnie część z nich znajduje się 
na terenie województwa małopolskiego). Wpisują się one w wyjątkowy krajobraz jurajski 
o urozmaiconej rzeźbie terenu, stanowiący mozaikę kompleksów rolno-leśnych, z niewielkimi miastami 
i wsiami o charakterystycznym budownictwie wykorzystującym lokalny surowiec, jakim jest kamień 
wapienny. 
Cenną grupę zabytków “architektury militaris” stanowią współczesne fortyfikacje Obszaru Warownego 
Śląsk z lat 1933-1939. Przebiegały one szerokim półkolem wokół Chorzowa, Katowic oraz Mikołowa. 
Generalnie fortyfikacje polskiego Obszaru Warownego Śląsk ciągnęły się od Przeczyc do rzeki 
Gostynki. W 1939 roku wzniesiono fortyfikacje w miejscowościach: Lubliniec, Częstochowa, 
Tarnowskie Góry, Bielsko-Biała, Pogórze, Pszczyna, Rybnik, Żory oraz fortyfikacje karpackie 
w Węgierskiej Górce, Krzyżowej i Przyborowie.  
Pośród wielu miejsc upamiętniających wydarzenia historyczne jest między innymi pole bitewne 
z 1794r. pod Szczekocinami, pole bitwy pod Mokrą, Kopiec Wolności w Piekarach Śląskich czy zespół 
Radiostacji Gliwickiej. 
Na obszarze położonym we wschodniej części Kotliny Raciborskiej, czytelny jest krajobraz 
ukształtowany pod wpływem ponad 500-letniego gospodarowania zakonu cystersów, a następnie 
książąt raciborskich. Krajobraz ten z zespołem klasztornym w Rudach, połączonym systemem 
promieniście i rokadowo rozchodzących się dróg, z leśniczówkami, stawami rybnymi, kapliczkami 
i zespołami dworskimi, jest znaczący dla promocji regionu. Na zachód od Odry na obszarach 
najbardziej żyznych gleb ziemi raciborskiej występuje krajobraz rolniczy z układami komponowanymi 
w oparciu o wyjątkowo liczne węzłowe założenia pałacowo-parkowe oraz charakterystyczne układy 
ruralistyczne (zabudowa zagrodowa typu frankońskiego). Harmonijny krajobraz rolniczy zachował się 
także na północnym wschodzie i północy województwa oraz na zachód od Tarnowskich Gór i Gliwic. 
Obszary od Skoczowa na zachodzie, po Zator w województwie małopolskim, związane 
są z gospodarką stawową i kształtowaną od średniowiecza gęstą siecią stawów rybnych (tzw. "Żabi 
Kraj”). Odmienny jest krajobraz wykształcony w paśmie rudonośnym Wieluń – Zawiercie, 
z osadnictwem związanym z wydobyciem rud żelaza i pozostałościami zakładów wydobywczych 
(charakterystyczne hałdy).  
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Najcenniejsze elementy dziedzictwa kulturowego podlegają ochronie: 
• Klasztor i sanktuarium na Jasnej Górze - uznane zarządzeniem Prezydenta Rzeczpospolitej 

Polskiej (M.P. 1994 Nr 50, poz. 413) za pomnik historii,  
• Tarnowskie Góry – podziemia zabytkowej Kopalni Rud Srebronośnych oraz Sztolni Czarnego 

Pstrąga - uznane Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. 2004 Nr 102, 
poz 1062) za pomnik historii, 

• około 3800 obiektów architektury, liczne cmentarze, zespoły parkowe, obiekty przemysłu 
i techniki oraz układy urbanistyczne i około 230 stanowisk archeologicznych - objęte ochroną 
konserwatorską poprzez wpisanie do rejestru zabytków województwa.S 

Lokalne wartości środowiska kulturowego chronione są poprzez przepisy prawa miejscowego.  
Niektóre krajobrazy kulturowe objęte są ochroną w ramach ustanowionych rozporządzeniami 
wojewody śląskiego parków krajobrazowych, jak na przykład "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe 
Rud Wielkich" i Park Krajobrazowy "Orlich Gniazd". Ochronę walorów krajobrazowych prowadzi się 
również w ramach wyznaczonych obszarów chronionego krajobrazu i zespołów przyrodniczo-
krajobrazowych a ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami przewiduje dla ochrony 
krajobrazu kulturowego tworzenie parków kulturowych. 
 
Dla dalszego rozwoju województwa istotny jest związek, jaki istnieje między jakością krajobrazu 
a jakością życia w regionie. Dlatego też coraz większe zrozumienie znajduje potrzeba ochrony 
krajobrazów kulturowych i terenów otwartych. Niemniej, szczególnie w ostatnich dekadach, wiele 
historycznych krajobrazów kulturowych szybko traci swe charakterystyczne cechy. Dzieje się tak pod 
wpływem rozwoju intensywnego rolnictwa, konsolidacji gospodarstw, melioracji i procesów 
urbanizacyjnych. W rezultacie bezpowrotnie tracona jest różnorodność krajobrazu województwa, 
a niekiedy wielkie kompleksy terenów otwartych i zielonych podlegają zanieczyszczeniu i redukcji ich 
bioróżnorodności pod wpływem rozwoju infrastruktury drogowej, turystyki i rekreacji. Stąd też 
znaczenie krajobrazu, jako atrakcyjnego czynnika lokalizacji działalności gospodarczej, rozwoju 
turystyki i rekreacji będzie w takich regionach systematycznie maleć.  
Przeciwdziałaniem procesom destrukcyjnym powinna być ochrona i promocja charakterystycznych 
historycznych krajobrazów, obejmujących w województwie śląskim między innymi: 
• krajobraz miejsko - przemysłowy z okresu XIX i początku XX wieku, przemysłowych okręgów: 

Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i Rybnickiego Okręgu Przemysłowego, 
• krajobraz jurajski z zachowanymi ruinami średniowiecznych warowni na szlaku "Orlich Gniazd", 

od wieków będący obszarem krzyżowania się oddziaływań tradycyjnych sąsiednich kultur 
Małopolan i Mazowszan, którego przestrzenny zasięg wyznaczają rzeki Brynica na południu 
i Liswarta na północy, 

• krajobraz obszaru warownego "Śląsk", ciągnący się w środkowej części województwa 
od Przeczyc na północy do rzeki Gostynki na południu i obejmujący umocnienia obronne z okresu 
międzywojennego sprzed 1939 roku, 

• krajobraz pocysterski obejmujący tereny zachodniej części województwa i kształtowany 
pod wpływem ponad 500 letniego gospodarowania na tym obszarze zakonu Cystersów, 

• krajobraz gospodarki stawowej, w tym tak zwany "Żabi Kraj", obejmujący pas terenów 
rozciągających się od Skoczowa do Zatora w województwie małopolskim, 

• harmonijny krajobraz rolniczy ziemi raciborskiej, terenów na północnym wschodzie i północy 
województwa oraz na zachód od Tarnowskich Gór i Gliwic, 

• krajobraz gospodarki rolniczo-pasterskiej górali beskidzkich. 
Dostrzeganie w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym gospodarczego znaczenia krajobrazu 
stanowi wielką szansę dla procesu budowy atrakcyjnego i konkurencyjnego województwa śląskiego  
(mapa nr 16). 
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3.3. OBSZARY OCHRONY UZDROWISK  
W 1967 roku za uzdrowiska uznane zostały 3 miejscowości na terenie województwa śląskiego: 
Goczałkowice Zdrój, Ustroń i Jastrzębie Zdrój. Jednak ustanowione statuty określające warunki 
niezbędne dla prowadzenia i rozwijania lecznictwa uzdrowiskowego posiadają tylko: Goczałkowice 
Zdrój oraz Ustroń. Jastrzębie Zdrój z uwagi na degradację środowiska nie spełnia wymogów 
uzdrowiska oraz wymaga podjęcia działań prawnych dla wyrejestrowania z wykazu miejscowości 
uznawanych za uzdrowiska. 
O walorach leczniczych decydują nie tylko substancje lecznicze, ale również i warunki przyrodniczo-
klimatyczne, czyste powietrze, wody, szata roślinna, mikroklimat i walory krajobrazowe. Środowisko 
przyrodnicze uzdrowisk wymaga szczególnej ochrony przed degradacją i respektowania prawnie 
wyznaczonych obszarów ochrony uzdrowiskowej (strefy A, B, C)(mapa nr 18). 

3.4. WYPOCZYNEK i TURYSTYKA 
Walory środowiska przyrodniczego i kulturowego województwa śląskiego stanowią o jego 
atrakcyjności rekreacyjnej. W województwie śląskim tradycyjnymi obszarami turystyki i wypoczynku są TP

 

Pgóry Beskidu Żywieckiego, Beskidu Śląskiego i Beskidu Małego oraz Jura Krakowsko-
CzęstochowskaT, Tcharakteryzujące się  pięknem krajobrazu, korzystnymi warunkTamTi klimatycznymi 
oraz wyjątkową różnorodnością przyrody.T  
Beskidy oferująT zarówno turystykę kwalifikowaną letnią - głównie pieszą i rowerową, jak i zimową – 
narciarskąT.T Turystyka piesza jest realizowana na górskich szlakachT, liczących łącznie ok. 1200 km 
a na narciarzy czeka ponad 200 km tras narciarskich, w tym ponad 150 wyciągów narciarskich wraz 
z odpowiednio przygotowanymi stokami. Narciarstwo zjazdowe uprawiać można także na Jurze 
Krakowsko-Częstochowskiej oraz na sztucznych stokach narciarskich na dawnych wyrobiskach 
i hałdach (Bytom, Leszczyny, Sosnowiec). T 

Atrakcyjny krajobraz Jury Krakowsko-Częstochowskiej wraz z kilkuset kilometrami znakowanych 
szlaków turystycznych przyciąga rzesze turystów pieszych, kolarzy i turystów konnych, a zimą 
narciarzy. Jura jest także popularnym terenem wspinaczkowym. Walorów obszaru dopełniają zabytki 
architektury – zwłaszcza ruiny zamków i sanktuaria. 
Duży potencjał rekreacyjno-wypoczynkowy tkwi również w kompleksach leśnych oddalonych nieco 
od głównych skupisk miast, stanowiących strefę wypoczynku świątecznego. Należą do nich takie 
kompleksy, jak: Lasy Rudzkie, Lasy Lublinieckie i Lasy Pszczyńskie. Obrzeża Aglomeracji 
Górnośląskiej pokrywają liczne szlaki turystyczne, tworząc z istniejącymi w terenie ośrodkami 
rekreacyjnymi zaplecze wypoczynkowe dla mieszkańców miast. 
W województwie śląskim, w samym centrum Aglomeracji Górnoślaskiej, znajduje się także jeden 
z największych w Europie zespołów wypoczynkowo-rekreacyjno-rozrywkowych - Wojewódzki Park 
Kultury i Wypoczynku. W kompleksie parku zlokalizowano obiekty sportowe, rekreacyjne, kulturalne 
i dydaktyczne, w tym Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, Śląski Ogród Zoologiczny 
oraz Wesołe Miasteczko. Park odwiedza rocznie 12-15 mln ludzi z kraju i zagranicy.  
Na obszarach najatrakcyjniejszych zasobów przyrodniczych obejmujących tereny Beskidów, Wyżynę 
Krakowsko-Częstochowską i niektóre miejscowości powiatu tarnogórskiego i lublinieckiego rozwija się 
agroturystyka.  
Przez najatrakcyjniejsze przyrodniczo tereny województwa śląskiego przebiegają też szlaki rowerowe 
i konne. Łączna długość szlaków i ścieżek rowerowych wynosi obecnie ok. 1050 km, choć 
zaplanowana docelowo sieć szlaków rowerowych w ramach programu „Rowerem po Śląsku”, 
obejmująca całe województwo, ma liczyć kilka tysięcy kilometrów.  
Oprócz dwóch długodystansowych szlaków konnych, na potrzeby turystyki konnej wyznaczono też 
krótkie – kilkunastokilometrowe szlaki jeździeckie. 
W województwie śląskim rozwija się również rekreacja wodna. Do największych akwenów żeglarskich 
województwa należy zespół sztucznych jezior na rzece Sole: Żywieckiego i Międzybrodzkiego, nad 
którymi ulokowały się liczne ośrodki wodne i rozwinięta baza noclegowa. Dla celów rekreacyjnych 
wykorzystywane są również dwa zbiorniki Pogoria (Pogoria I i Pogoria III) w Dąbrowie Górniczej, 
zbiorniki Poraj i Blachownia w pobliżu Częstochowy, zbiornik Przeczyce koło Siewierza oraz Jezioro 
Pławniowickie koło Gliwic i Zbiornik Rybnicki na rzece Rudzie. Zagospodarowanie terenów wokół tych 
zbiorników wiąże się jednak z koniecznością rozwoju infrastruktury zapewniającej prawidłowe warunki 
sanitarne dla ludności wykorzystującej obiekty dla celów rekreacyjnych. Do turystyki kajakowej 
wykorzystywane są odcinki większych rzek województwa.  
Najistotniejszym walorem województwa śląskiego, umożliwiającym turystykę i wypoczynek jest 
rozbudowana baza noclegowa, obejmująca kilkadziesiąt tysięcy miejsc noclegowych w hotelach, 
pensjonatach, domach wczasowych i schroniskach turystycznych. Bazę noclegową uzupełniają coraz 
liczniejsze gospodarstwa agroturystyczne. 
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Niepokojącym zjawiskiem staje się degradacja środowiska powodowana przez szybko zwiększające 
się rozmiary ruchu turystycznego nakierowanego na najbardziej atrakcyjne rejony województwa 
śląskiego, w tym szczególnie tereny Beskidu Śląskiego i Żywieckiego oraz Jury Krakowsko-
Częstochowskiej, na obszary wiejskie, na najatrakcyjniejsze tereny nadwodne i górskie. Największe 
centra wypoczynkowe, takie jak: Wisła, Ustroń (uzdrowisko) i Szczyrk, ale także: Zwardoń, Rajcza, 
Milówka, Korbielów, Jaworze, Bielsko-Biała czy też Morsko (na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej), - 
to masowo odwiedzane przez turystów miejscowości i jednocześnie punkty wyjściowe wielu szlaków 
turystycznych i narciarskich. Tym samym miejscowości te są także źródłem zwiększającego się 
oddziaływania na najcenniejsze przyrodniczo i turystycznie tereny województwa śląskiego. 
W tej sytuacji polityka ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego coraz częściej staje 
w konflikcie z politykami dotyczącymi rozwoju gospodarczego, w tym dotyczącymi wypoczynku 
i turystyki. Wzrastające gospodarcze znaczenie wypoczynku i turystyki w konsekwencji sprawia, 
że obecnie jednym z podstawowych problemów sfery polityki staje się osiąganie równowagi między 
rosnącymi poziomami aktywności rekreacyjnej a ochroną środowiska.  
Potrzebna staje się polityka obejmująca między innymi dążenia do redukcji oddziaływania 
wypoczynku i turystyki na środowisko przyrodnicze i kulturowe, redukcji konsumpcji zasobów, 
poprawy dostępności do urządzeń turystycznych, ochrony terenów identyfikowanych jako mające 
szczególne znaczenie dla turystyki, a także marketing związany z wydłużaniem sezonu turystycznego 
i wykorzystywaniem terenów o mniejszej atrakcyjności oraz promocja i rozwój nowych produktów 
turystycznych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek 15: szlaki turystyczne i rowerowe 
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PODSUMOWANIE 
 
• Wbrew utrwalonym stereotypom województwo śląskie to obszar o różnorodności 

krajobrazowej i przyrodniczej unikalnej w skali kraju, posiadający  wielkie, naturalne 
zróżnicowanie form ukształtowania terenu i  siedlisk przyrodniczych; doliny Wisły i Odry 
stanowią fragmenty dwóch głównych  korytarzy ekologicznych Polski, łączących Karpaty 
i Sudety z Morzem Bałtyckim. 

• Poza systemem ochrony przyrody pozostaje nadal znaczna część obszarów  
o wysokich walorach przyrodniczych, w tym obszary reprezentujące wartości rangi 
europejskiej i krajowej. Obiekty te powinny zostać objęte adekwatną do ich wartości 
i charakteru formą ochrony. 

• Obszary cenne przyrodniczo poddawane są presji inwestycyjnej oraz nadmiernej penetracji 
turystycznej i rekreacyjno-wypoczynkowej, co prowadzi zarówno do powstawania nowych 
barier ekologicznych oraz do uszczuplania powierzchni tych obszarów.  

• Województwo śląskie to region posiadający bogate i różnorodne dziedzictwo kulturowe, 
odrębność i specyfikę regionu podkreślają historyczne obiekty i zespoły zabudowy, w tym 
do najbardziej charakterystycznych należą te, związane z rozwojem przemysłu na Górnym 
Śląsku; walory krajobrazowe województwa stanowią potencjalną bazę między innymi dla 
rozwoju turystyki. 

• Wiele cennych obiektów i krajobrazów kulturowych wymaga działań ochronnych 
dla zachowania unikatowych wartości kulturowych regionu oraz podniesienia jego 
atrakcyjności i konkurencyjności.  

• Zachowanie historycznych kulturowych krajobrazów jest ważne dla utrzymania spójności 
społeczeństwa, jego stabilizacji a także dla tworzenia nowych miejsc pracy, które mogą 
stanowić alternatywę dla miejsc pracy traconych w restrukturyzujących się tradycyjnych 
gospodarkach. Użytkowanie krajobrazu dla różnych funkcji gospodarczych, wiąże się 
jednak najczęściej z pogarszaniem jakości krajobrazu. Dlatego niezbędna jest ochrona, 
konserwacja i rozwijanie wysokiej jakości krajobrazów na zasadzie poszukiwania 
konsensusu między zagadnieniami ekonomicznymi, społecznymi i ekologicznymi. 

• Dla poprawy stosunków wodnych i jakości wód w województwie niezbędna jest ochrona 
sanitarna wód powierzchniowych, szczególnie zasilających główne ujęcia wód, ochrona 
zasobów GZWP, w tym współpraca z województwami ościennymi w tym zakresie a także 
rozwiązanie problemów dotyczących gospodarki ściekowej na terenach wiejskich 
i w miastach, w tym kontrola ścieków odprowadzanych do wód przez przemysł.  

• Niezbędne są działania dotyczące ochrony przeciwpowodziowej - ograniczanie erozji 
wodnej, budowa zbiorników retencyjnych czy niedopuszczanie do zabudowy terenów 
zalewowych, a także wdrażanie metod sprzyjających naturalnej retencji wody w zlewniach. 

• Wskazane złoża należy chronić przed formami zagospodarowania uniemożliwiającymi ich 
przyszłe wykorzystanie. 

• Kompleksy leśne, liczne zbiorniki wodne, bogactwo zachowanych walorów przyrodniczych 
wielu cieków wodnych, szlaki rowerowe, piesze i konne, położone w pobliżu aglomeracji, 
posiadają duży potencjał rekreacyjno-wypoczynkowy i stanowią potencjalną strefę 
„wypoczynku świątecznego”.  

• Aktualne trendy światowej turystyki, prognozowane do roku 2020 wskazują, że turyści 90% 
swojej aktywności będą kierowali ku sferze kontaktu z przyrodą, szukając terenów 
dotychczas nieeksplorowanych masowo. Należy więc spodziewać się zwiększonej presji 
na obszary szczególnie cenne przyrodniczo i w związku z tym konieczne jest zwrócenie 
bacznej uwagi na podporządkowanie dalszego rozwoju usług turystycznych celom ochrony 
środowiska, związanym z programem zrównoważonego rozwoju i szeroko pojętej edukacji 
ekologicznej.  

 
 



DIAGNOZA STANU 
 

48 

4. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 
 
4.1. WYSTĘPOWANIE ZAGROŻEŃ  

Na terenie województwa śląskiego występują potencjalne nadzwyczajne zagrożenia środowiska, 
w tym: 
• zagrożenia powodziowe,  
• zagrożenia pożarowe lasów, 
• zagrożenia katastrofami budowlanymi, 
• zagrożenia w produkcji, składowaniu lub przeładunku materiałów niebezpiecznych,  
• zagrożenia katastrofami komunikacyjnymi,  
• zagrożenia atakami terrorystycznymi. 
Są one w dużej mierze wynikiem koncentracji mieszkańców, wysokiej gęstości zaludnienia 
oraz zagęszczenia infrastruktury przemysłowej i komunikacyjnej.   
W zagospodarowaniu przestrzennym zagadnienia bezpieczeństwa publicznego dotyczą ochrony 
bezpieczeństwa, zdrowia i mienia ludzi, z uwzględnieniem wymagań osób niepełnosprawnych i wiążą 
się z prawidłową gospodarką zasobami przyrody oraz dostarczeniem odpowiedniej infrastruktury.  

Tereny zagrożone zalaniem 
Przez teren województwa śląskiego przepływają dwie największe rzeki Polski: Odra i Wisła wraz 
z dopływami, a oprócz nich także inne mniejsze rzeki. W większości nie są one uregulowane a przed 
wylaniem zabezpieczone są wałami przeciwpowodziowymi tylko na niewielkich odcinkach. Największe 
zagrożenie wylania, a co za tym idzie powodzi, występuje ze strony Odry i jej dopływów. Sytuacja taka 
wynika przede wszystkim z braku zbiorników zaporowych i retencyjnych zlokalizowanych na rzece. 
Zalania dotyczą obszarów usytuowanych wzdłuż koryta rzeki na całej jej długości. Teren ten obejmuje 
gminy: Racibórz, Kuźnia Raciborska, Krzyżanowice, Krzanowice, Rudniki, Lubomia i Nędza. Polder 
Buków położony na terenie powiatu wodzisławskiego obejmuje łącznie 831 ha, z czego na akwen 
polderu przypada 738 ha, zaś pozostałych 93 ha stanowi powierzchnię lądową formowanych obrzeży. 
Ograniczenie wysokiego zagrożenia powodziowego w dolinie Odry na obszarze województwa 
śląskiego wymaga współdziałania ze stroną czeską w zakresie osłony hydrologiczno - 
meteorologicznej, sygnalizacji zagrożenia powodziowego, a także współdziałania w zakresie budowy 
zbiorników małej retencji. Podobne zagrożenie powodziowe, chociaż w mniejszym zakresie, dotyczy 
Wisły. W jej rejonie zagrożenie istnieje w gminach Goczałkowice Zdrój, Pszczyna, Miedźna, Babice, 
Lędziny, Czechowice Dziedzice, Bestwina, Brzeszcze, Bojszowy i Bieruń. Wylanie tej rzeki może 
nastąpić w wyniku bardzo intensywnych opadów deszczu oraz znacznego napływu wód z jej 
dopływów. Ponieważ posiada ona w naszym województwie duży zbiornik zaporowy, jakim jest Jezioro 
Goczałkowice, pozwala to na magazynowanie wody oraz związaną z tym jej regulację.  
Powódź w roku 1997 potwierdziła, że w południowej części województwa śląskiego najbardziej 
zagrożone są tereny w powiatach bielskim, żywieckim i gminie Istebna w powiecie cieszyńskim oraz 
w dolinie Wisły poniżej Zbiornika Goczałkowice, gdzie może dochodzić do nakładania się fal 
powodziowych Wisły i jej dopływów. Specyficzne problemy gospodarki wodnej występują w środkowej 
i zachodniej części województwa, gdzie na wzrost zagrożeń powodziowych wywierają wpływ skutki 
eksploatacji węgla kamiennego. Nierównomierne osiadania terenu powodują zakłócenia w odpływie 
wód, przyczyniają się do powstawania zalewisk oraz zagrożeń obiektów hydrotechnicznych. 
W północnej części województwa zagrożenia powodziowe koncentrują się głównie w dolinie Liswarty 
(okolice Krzepic) oraz w dolinie Warty poniżej zbiornika Poraj a także w dolinie Pilicy i Wiercicy.  
Wzrost potencjalnego zagrożenia powodzią jest w dużej mierze rezultatem niewłaściwie 
prowadzonych wylesień i zabiegów agrotechnicznych, regulacji rzek i melioracji, działań 
powodujących zmniejszanie zdolności retencyjnej zlewni poprzez np. uszczelnienie terenu, bądź 
deformujących teren wskutek eksploatacji górniczej. Niewłaściwa regulacja koryt rzecznych, która 
prowadzi do zmniejszenia retencyjności zlewni oraz przyśpieszenia odpływu wód i jest działaniem 
sprzecznym z potrzebami ochrony ekosystemów wodnych oraz funkcjonowania dolin jako korytarzy 
ekologicznych.  
W ramach ochrony przeciwpowodziowej ochrona obszarów zagrożonych zalaniem musi wiązać 
się z zakazem zabudowy naturalnych terenów zalewowych, w tym dolin rzecznych, a tam gdzie 
to konieczne - ze stopniowym wycofywaniem z nich zabudowy istniejącej. Na obszarach 
bezpośredniego zagrożenia powodzią zakazuje się m.in. lokalizowania inwestycji zaliczonych 
do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, gromadzenia ścieków, odchodów 
zwierzęcych, środków chemicznych a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody, 
prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w tym w szczególności ich składowania, 
wykonywania urządzeń wodnych oraz wznoszenia innych obiektów budowlanych, sadzenia drzew 
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lub krzewów, zmianę ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych robót 
i czynności które mogłyby utrudniać ochronę przed powodzią oraz wpłynąć na pogorszenie jakości 
wód. 
Do pożądanych działań w zakresie ochrony przeciwpowodziowej zalicza się: 
• zalesianie górnych partii zlewni, 
• budowa małych zbiorników retencyjnych (przewidzianych w programach Małej Retencji dla byłych 

województw: katowickiego, bielskiego, częstochowskiego ale po ich zweryfikowaniu zwłaszcza 
pod kątem oceny wpływu na środowisko przyrodnicze), 

• odtwarzanie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych, 
• melioracje nawadniające (w północnej części województwa - zlewnie Warty, Pilicy), 
• sterowanie przepływami i retencją zbiorników wodnych,  
• utrzymanie we właściwym stanie międzywala dla możliwości przepuszczania wód wezbraniowych, 

w tym prowadzenie przerostów drzew i krzewów w trasie wody brzegowej. 

Tereny zagrożenia pożarowego lasów 
Gęsta sieć szlaków kolejowych i dróg przebiegających przez tereny leśne, a także silna penetracja 
lasów przez mieszkańców aglomeracji miejskich powoduje szczególne zagrożenia pożarowe. Lasy 
zaliczane do I kategorii zagrożenia pożarowego obejmują nadleśnictwa: Chrzanów, Brynek, Gidle, 
Herby, Katowice, Kłobuck, Koniecpol, Kobiór, Rudziniec, Rudy Raciborskie, Rybnik, Świerklaniec, 
Siewierz, Olkusz.  

Tereny zagrożone katastrofami budowlanymi 
Zagrożenia katastrofami wynika z wieloletniej eksploatacji budynków (stara substancja mieszkaniowa), 
jak i ze sposobu użytkowania budynków. W sposób szczególny wiąże się ono z występowaniem tak 
zwanych szkód górniczych, obszarami płytkiego kopalnictwa węgla i starymi szybami na terenach 
miast Aglomeracji Górnośląskiej: Gliwic, Piekar Śląskich, Siemianowic Śląskich.  
Zagrożenie katastrofami budowlanymi jest także związane z występowaniem osuwisk terenu. 
W województwie śląskim problem osuwisk dotyczy szczególnie południowej części województwa: 
terenów Beskidów oraz Pogórza Śląskiego. Ponadto, istotne zagrożenie osuwiskami może 
występować przy drogach, w tym przy drogach krajowych: S1(15) Ujejsce; 78(78) Poręba; 1 Kruszyna, 
Rząsawa, Jasienica; 1(1) Bielsko-Biała; S1 Cieszyn, Zagórze; 69 Szare, Przybędza, Węgierska 
Górka; 44 Mikołów; 81 Katowice, Ochaby, Wiślica. Na terenach zagrożonych powstawaniem osuwisk 
należy dążyć do wykluczania zabudowy, szczególnie wielkokubaturowej oraz budowy dróg związanej 
z podcinaniem stoków. 

Tereny produkcji, magazynowania oraz przeładunku materiałów niebezpiecznych 
Zakłady i bazy o dużym ryzyku możliwości spowodowania zagrożenia dla środowiska 
są zlokalizowane w gminach: Bieruń Stary, Boronów, Dąbrowa Górnicza, Goczałkowice, Krupski Młyn, 
Radzionków, Zawiercie, Żory. W planowaniu zagospodarowania przestrzennego terenów 
usytuowanych w pobliżu zakładów i baz stwarzających zagrożenie pożarowe i wybuchowe, powinny 
być uwzględnione „strefy ochronne”, których zasięg określają przepisy prawne. 
Ponadto, lokalizacje o zwiększonym ryzyku występują w gminach: Czechowice-Dziedzice, Chorzów, 
Cieszyn (Marklowice), Częstochowa, Gliwice, Jaworzno, Katowice-Ligota, Praszka, Pszczyna, Rybnik, 
Tychy.  
Zagrożenie od katastrof technicznych najbliższych elektrowni atomowych dotyczy lokalizacji: 
• Wukowary (Republika Czeska) – ok. 100 km od Raciborza,   
• Bochunice (Republika Słowacka) – ok. 150 km od Raciborza.  

Trasy drogowe i kolejowe, po których przewożone są materiały niebezpieczne 
W wyniku stanów awaryjnych środków transportu mogą wystąpić zagrożenia chemiczne i ekologiczne.  
Wykaz tras przewozu materiałów niebezpiecznych obejmuje wiele połączeń drogowych i kolejowych 
prowadzonych przez tereny gęsto zaludnione województwa śląskiego, w tym także centra miast. 
Potencjalne zagrożenia obejmują także istniejące magistrale gazowe i rurociągi paliw płynnych. 
Parkingi dla transportu drogowego materiałów niebezpiecznych zlokalizowane są w następujących 
miejscach: Częstochowa-Rząsawa, Wrzosowa koło Częstochowy, przy drodze nr 489 na 9 km 
od Kłobucka w stronę Wielunia, Cieszyn (ul. Bielska), Cieszyn–Ogrodzona, przy drodze A4 w Kępnicy 
Zastawie. 

Obiekty potencjalnie zagrożone atakami terrorystycznymi 
Po przeprowadzonym ataku terrorystycznym 11 września 2001 roku w USA za szczególnie zagrożone 
uznaje się obiekty w których gromadzi się jednocześnie wiele osób. Rozwój funkcji wielkomiejskich 
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wiąże się ze zwiększeniem tego rodzaju zagrożenia na terenie całego województwa śląskiego, 
ze szczególnym uwzględnieniem centralnych obszarów wielkomiejskich aglomeracji. 
 
4.2. INFRASTRUKTURA DO ZWALCZANIA ZAGROŻEŃ 

System ratowniczo-gaśniczy 
Działania ratowniczo-gaśnicze realizują jednostki ochrony przeciwpożarowej a przede wszystkim 
jednostki Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Tworzą one zorganizowaną 
strukturę systemu ratowniczo-gaśniczego, obejmującą swym zasięgiem obszar całego województwa 
śląskiego. Działania ratownicze realizowane są także przez specjalistyczne jednostki. Są to grupy 
ratownictwa: 
• chemicznego - w Częstochowie, Bielsku-Białej, Gliwicach-Łabędach, Katowicach-Piotrowicach, 
• technicznego i techniczno-drogowego – w Dąbrowie Górniczej i Gliwicach, 
• wodno-nurkowego – w Rybniku i Bytomiu, 
• wysokościowego – w Radzionkowie. 
Województwo śląskie posiada stosunkowo dobrze rozwiniętą sieć placówek lecznictwa zamkniętego 
i otwartego (wskaźnik łóżek szpitalnych na 10 tys. mieszkańców wynoszący 59,0 jest wyższy 
od średniej krajowej wynoszącej 49,2). Sieć ta obejmuje również szpitale specjalistyczne o znaczeniu 
ponadregionalnym, w tym Śląskie Centrum Chorób Serca, Centrum Onkologii w Gliwicach, Centrum 
Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich oraz szpitale kliniczne w Zabrzu i Katowicach. 
W województwie śląskim rozwinięta jest także ochrona sanitarno-epidemiologiczna.   

Osłona przeciwpowodziowa i usuwanie skutków powodzi  
Osłona meteorologiczna i hydrologiczna w województwie śląskim prowadzona jest przez Oddział 
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Katowicach przy współpracy IMGW w Krakowie (zlewnia 
Soły) oraz IMGW w Warszawie (zlewnia Pilicy) w oparciu o rozwiniętą sieć pomiarową. Sieć ta 
obejmuje między innymi meteorologiczną stację radarową z nadajnikiem na wzgórzu Ramża (gmina 
Czerwionka Leszczyny) oraz  stacje hydrologiczno – meteorologiczne I i II rzędu (Katowice, 
Częstochowa, Raciborz i Bielsko Biała – Aleksandrowice).  
Do usuwania skutków powodzi przygotowane są wszystkie jednostki ratowniczo-gaśnicze. 

Tereny zamknięte 
Tereny zamknięte są to tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność 
i bezpieczeństwo państwa, określone przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych. 
Rozmieszczenie terenów zamkniętych, ich granice i strefy ochronne określają decyzje ustalające ich 
lokalizację.  

Na obszarze województwa śląskiego tereny zamknięte ustanowione zostały decyzjami: 
• Ministra Obrony Narodowej, Decyzja Nr 08/MON z dnia 31 października 2003r. ustanawia tereny 

zamknięte stanowiące obiekty i kompleksy wojskowe; 
• Komendanta Głównego Policji, Decyzja Nr 159 z dnia 28 czerwca 2002r.; 
• Komendanta Głównego Straży Granicznej, Decyzja Nr 63 z dnia 30 maja 2003r.;  
• Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, Decyzja Nr 42 z 28 grudnia 2000r. w sprawie ustalenia 

terenów, przez które przebiegają linie kolejowe jako terenów zamkniętych wraz z decyzjami 
Ministra Infrastruktury zmieniającymi w/w decyzję: Nr 3 z dnia 25 lutego 2003r., Nr 45 z dnia 14 
sierpnia 2003r., Nr 20 z dnia 11 marca 2004r.; 

• Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Decyzja Nr – pf – 51 z dnia 4 maja 2004 r. 
 
Tereny zamknięte występują na obszarze większości gmin województwa śląskiego (mapa nr 20). 
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PODSUMOWANIE 

Można oczekiwać, że w województwie śląskim następować będzie stała poprawa jakości 
środowiska i jakości życia. Jednak dobrobyt jest pochodną sposobu gospodarowania 
zasobami ludzkimi, kapitałowymi i naturalnymi. Zależy on od polityki ochrony środowiska 
i gospodarki przestrzennej oraz ściśle wiąże się z zapewnieniem bezpieczeństwa społecznego 
i publicznego. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabierają zagadnienia monitorowania 
jakości usług dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. Obejmują one między 
innymi badanie jakości środowiska i oceny zagrożeń będących rezultatami występowania 
różnych przekonań, postaw i wartości, a które mają związek z gospodarczą aktywnością 
jednostek, organizacji lub instytucji.   
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5. OBSZARY PROBLEMOWE 
 
Zasadniczym celem polityki przestrzennej województwa jest zapewnienie mieszkańcom wyrównanych 
warunków życia, czyli sprzyjających osiąganiu równych szans życiowych. W tym kontekście podstawą 
dla politycznego działania jest zawsze sytuacja ujawniających się znaczących regionalnych 
nierówności, które manifestują się: wyludnianiem poszczególnych obszarów lub nadmiernym ich 
zatłoczeniem, dynamiką zatrudnienia generującą bezrobocie lub też brakami infrastrukturalnymi 
tworzącymi barierę rozwoju. Czynniki te muszą być oceniane w kategoriach nierównowagi warunków 
życia oraz szans regionu.  
Analiza wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań rozwoju województwa śląskiego oraz ich ocena, 
pozwalają na identyfikację strategicznych problemów rozwoju, ujmowanych jako bariery, ograniczenia 
i konflikty, ale także jako możliwości i rezerwy tkwiące w istniejącym zagospodarowaniu. Interpretacja 
tak postrzeganych uwarunkowań prowadzi do oceny szans i zagrożeń rozwoju województwa 
śląskiego oraz wyznacza pole późniejszych poszukiwań celów i kierunków polityki przestrzennej 
województwa (mapa nr 23). 

Nagromadzony w województwie śląskim potencjał ludzki, wyrażający się wskaźnikami wysokiej 
gęstości zaludnienia, odzwierciedla wielki rynek pracy, wielką liczbę konsumentów i klientów 
o odpowiedniej sile ekonomicznej, występowanie aktywnych inwestorów i potencjału innowacyjnego. 
Jednakże jest to region wewnętrznie zróżnicowany. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rysunek 16: potencjał ludnościowy regionu (liczba mieszkańców [M] w izochronach odległości w kilometrach[km]) 
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Od utworzenia samorządowego województwa śląskiego koniecznością stała się przestrzenna 
integracja wchodzących odtąd w jego skład terenów dawnych województw: bielskiego, 
częstochowskiego i katowickiego. Od tego też czasu na identyfikowane w poszczególnych 
subregionach zagadnienia niezrównoważonego rozwoju ekonomicznego, społecznego 
i ekologicznego, powodowane głównie przez przekroczoną skalę w zaspokajaniu surowcowo-
energetycznych potrzeb kraju i nadmierną eksploatację zasobów naturalnych, nakładać zaczęły się 
różnice w rozwoju między subregionami województwa. Przestrzenna integracja województwa 
śląskiego oznaczała teraz zwiększenie problemów wynikających między innymi z różnic między 
subregionem katowickim, z zajmującym w nim centralną pozycję Górnośląskim Okręgiem 
Przemysłowym, charakteryzującym się warunkami klęski ekologicznej i degradacji kulturowej 
oraz niską jakością życia mieszkańców, a subregionem bielskim, w którym góry, lasy i otwarte 
przestrzenie Beskidu Śląskiego i Żywieckiego stanowią tradycyjny obszar turystyczno-wypoczynkowy, 
czy też subregionem częstochowskim, charakteryzującym się urozmaiconą rzeźbą i dużym 
zalesieniem oraz niższą gęstością zaludnienia i rolniczym charakterem. Choć po ponad pięciu latach 
od utworzenia województwa śląskiego różnice w warunkach życia między subregionami stale 
zmniejszają się, to jednak w ich miejsce pojawiają się nowe przejawy nierównowagi rozwoju 
regionalnego. Manifestują się one między innymi przenoszeniem się ludności i aktywności 
gospodarczej z dużych przemysłowych miast na otaczające obszary wiejskie. Biorąc pod uwagę 
szersze społeczne trendy, należy jednak liczyć się z tym, że zarysowujące się obecnie różnice między 
dużymi miastami i obszarami wiejskimi, jak i różnice między lepiej rozwiniętą częścią południową 
województwa i częścią północną, będą coraz bardziej tracić na znaczeniu. W wyniku procesów 
metropolizacjji przestrzeni województwa wzrastać będą natomiast różnice między poszczególnymi 
miastami i regionami miejskimi, jak i między różnymi typami terenów wiejskich. W ten sposób, dzięki 
wzrastającej różnorodności terenów i pojawiającym się bardziej subtelnym różnicom w jakości 
przestrzeni województwa, stracą ostatecznie na znaczeniu tradycyjne przestrzenne podziały.  
 

5.1. OBSZARY PROBLEMOWE W SFERZE SPOŁECZNEJ I GOSPODARCZEJ 

Rozwój społeczny zawsze ma wymiar przestrzenny, co sprawia, że poszczególne obszary różnią się 
stopniem zróżnicowania struktur społecznych (np. strukturą demograficzną), nagromadzeniem 
społecznych zjawisk o różnej trwałości (np. przedsiębiorczością, ubóstwem, bezrobociem) i mają 
wpływ na możliwości osiągania przez województwo konkurencyjnej, ekonomicznej pozycji. Wymagają 
one zróżnicowanych działań politycznych i dlatego też polityka przestrzenna województwa śląskiego 
będzie musiała brać pod uwagę zachodzące zmiany demograficzne i przestrzenne, zróżnicowanie 
warunków życia mieszkańców województwa oraz odnoszące się do nich prognozy. 

Na podstawie długoterminowej prognozy ludności wg Głównego Urzędu Statystycznego (wykres 1 
i 2) do roku 2015 w województwie śląskim można się spodziewać: 
• dalszego spadku liczby mieszkańców oraz utrzymanie się tej tendencji w latach następnych, już 

dziś zauważyć można że tempo tych zmian jest znacznie szybsze, niż przewidywano; 
prognozowana liczba ludności w 2015 roku miała wynosić 4833.7 tys. osób czyli o 3.7 tys. mniej 
niż w 2001 r. natomiast już w grudniu 2002r. liczba ta została przekroczona o 103 tys. osób; 

• większego spadku ludności miast niż obszarów wiejskich; 
• wyludniania się obszarów w środkowej i północno-wschodniej części województwa i wyraźnego 

wzrostu liczby mieszkańców w części południowej i północno-zachodniej; 
• zmniejszenia się liczby ludności w wieku produkcyjnym o ok. 75 tys. i wzrostu liczby ludności 

w wieku poprodukcyjnym o ok. 230 tys., co związane jest między innymi z postępującym 
procesem „starzenia się” społeczeństwa, największą dynamiką wzrostu występującego w części 
zachodniej i środkowej województwa, gdzie  udział ludności w wieku poprodukcyjnym osiągnie  
w roku 2015 poziom 20%.  
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Wykres 1: liczba ludności w województwie śląskim w latach 1980-2000 i prognoza GUS 
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Wykres 2: liczba ludności w wybranych miastach w latach 1977-2001 i prognoza GUS 
 
 
Od czasu, gdy wzrosło znaczenie takich nowych czynników lokalizacyjnych, jak dostępność i ceny 
terenu, jakość środowiska, warunki mieszkaniowe i jakość życia; kontrast między miastami i terenami 
wiejskimi nie istnieje w takich formach jak bywało to wcześniej, a dostępność obszarów peryferyjnych 
uległa poprawie. Niemniej, tak na terenach rolniczych, jak i w obszarach miejsko-przemysłowych, 
wszędzie gdzie występują „tradycyjne gospodarki” i „stare przemysły” podlegające procesom 
restrukturyzacji (tradycyjne rolnictwo, górnictwo węgla kamiennego, hutnictwo żelaza i stali), 
występują największe problemy w sterowaniu zmianami strukturalnymi i zapewnieniu odpowiednich 
warunków życia. Jednak w sposób szczególny tereny wiejskie charakteryzują się, wysokim poziomem 
bezrobocia, w znacznej mierze długotrwałego, niskim poziomem dochodów mieszkańców i ubóstwem 
mieszkańców (mapa nr 21). 
Polityka rozwoju gospodarczego odpowiada na nierówności społecznego i ekonomicznego rozwoju. 
Obejmuje finansowanie i inne przedsięwzięcia skierowane do biznesu i społeczeństwa, mające 
tworzyć i promować nowe miejsca pracy. Dla przyciągnięcia inwestycji do określonych obszarów 
kluczowe znaczenie ma marketing lokalizacyjny. Dostarczenie szeroko rozumianej infrastruktury 
do odpowiednich lokalizacji tworzyć będzie warunki dla pełnego wykorzystania istniejącego potencjału 
i spójności społecznego i ekonomicznego rozwoju regionu (mapa nr 22). 
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5.1.1. Obszary strukturalnie słabego rolnictwa i depresji demograficznej 
Obszar północno – wschodni województwa śląskiego, w tym powiaty: zawierciański, myszkowski, 
częstochowski; charakteryzują takie zjawiska jak: nadumieralność ludności, "starzenie się 
społeczeństwa", dysproporcje w strukturze płci ludności, duży spadek liczby mieszkańców. Proces 
starzenia osiągnął etap stagnacji, udział ludności w wieku poprodukcyjnym wynosi ok. 20 % (depresja 
demograficzna w podobnym nasileniu występuje w zachodniej części powiatu kłobuckiego 
i południowej części powiatu żywieckiego). Obszar ten charakteryzuje się ponadto wyższymi niż 
w kraju wskaźnikami stopnia natężenia i stopy bezrobocia, znacznie niższym niż przeciętnym 
wynagrodzeniem brutto i zastojem w budownictwie mieszkaniowym. 
W istocie są to strukturalnie słabe tereny rolnicze o poważnych problemach rozwoju. Charakteryzują 
się one niekorzystnymi warunkami rolniczej przestrzeni produkcyjnej (z uwagi na wyżynne położenie 
ponad 350 m n.p.m. oraz rozdrobnienie struktury agrarnej), niskim stopieniem towarowości 
i ekstensywnymi metodami gospodarowania. Wśród rolników aktywnych zawodowo przeważają osoby 
w wieku emerytalnym, młodzież w poszukiwaniu pracy i lepszych warunków życia emigrowała 
do ośrodków przemysłowych, co z jednej strony łagodziło problem przeludnienia wsi, ale jednocześnie 
pozbawiło wieś ludzi młodych i przedsiębiorczych. Można spodziewać się, że proces „starzenia się 
wsi” będzie pogłębiać się z uwagi na prognozowane zmniejszanie się ogólnej liczby ludności 
województwa na skutek malejącej liczby urodzeń i migracji zewnętrznych. 
Podobne problemy reprezentują obszary w południowej części województwa śląskiego, w tym 
powiaty: żywiecki, część powiatu cieszyńskiego i bielskiego. Charakteryzują się one górskimi - 
niekorzystnymi warunkami agroekologicznymi, problemami dużego rozdrobnienia gospodarstw, niskiej 
intensywności i towarowości oraz niewielkiej opłacalności produkcji, co przekłada się na procesy 
„starzenia się” wsi i wyludniania się terenów o najmniej sprzyjających warunkach środowiska 
geograficznego. 

5.1.2. Obszary restrukturyzacji przemysłu i suburbanizacji 
Obszar środkowy województwa śląskiego, w tym powiaty: pszczyński, gliwicki, bieruński, mikołowski, 
tarnogórski i 14 powiatów grodzkich Aglomeracji Górnośląskiej oraz cały obszar zachodni wokół 
Rybnika; charakteryzuje duża dynamika procesów demograficznych, w tym: dysproporcje w strukturze 
płci i wieku ludności, duży przyrost ludności w wieku poprodukcyjnym (w okresie1995-2001 wzrost 
o 18%), a jednocześnie wyludnianie się obszaru i przenoszenie się ludności, a w pewnym zakresie 
także przemysłu i usług (regionalne centra handlowe), na tereny obrzeży miast. Proces suburbanizacji 
zapoczątkowany rozwojem systemów transportu umożliwiających oddzielenie miejsc pracy 
i mieszkania, obecnie jest wspomagany także przez siły decentralizacyjne w samych miastach: 
upadek tradycyjnego przemysłu zlokalizowanego najczęściej w strefie śródmiejskiej, presje 
na przestrzeń, zatłoczenie i zanieczyszczenie. W połączeniu z występowaniem relatywnie tańszych 
i łatwiej dostępnych terenów o wysokich walorach przyrodniczych na obrzeżach miast 
oraz tendencjami do swobodnej lokalizacji funkcji przemysłowych i komercyjnych, przyczynia się 
do wzrostu ludności w strefie zewnętrznej aglomeracji, negatywnie przy tym oddziałując na centra 
miast wypierając z nich typowe funkcje miejskie i zagrażając w ten sposób miastu jako formie kultury.   
Można spodziewać się zwiększenia negatywnych rezultatów tego procesu jeżeli nie zostaną podjęte 
odpowiednie działania ukierunkowane na polepszenie warunków mieszkaniowych w miastach, 
podniesienie jakości architektury i przestrzeni publicznych oraz radykalną zmianę wizerunku 
przemysłowych miast.  
 

5.2. OBSZARY PROBLEMOWE W SFERZE INFRASTRUKTURY 

Właściwe urządzenia infrastruktury warunkują osiąganie równych szans życiowych i konkurencyjnej 
pozycji regionu. Infrastruktura wpływa na jakość środowiska i jakość życia w regionie, w tym 
decydując między innymi o tym, jaką dostępność do nauki i wiedzy mają dzieci i młodzież, jak szybko 
ludzie mogą otrzymać w szerokim zakresie pomoc i opiekę medyczną, jakie oferty kulturalne 
są dostępne dla mieszkańców, jakie połączenia mają mieszkańcy województwa z innymi regionami 
w kraju i w Europie poprzez stacje kolejowe, porty lotnicze oraz autostrady i drogi szybkiego ruchu. 
Dla polityki przestrzennej województwa śląskiego oznacza to obligatoryjną konieczność dostarczenia 
do odpowiednich lokalizacji takich urządzeń infrastruktury, które tworzyć będą warunki dla pełnego 
wykorzystania i rozwoju istniejącego potencjału oraz zapewnią regionowi trwały i zrównoważony 
rozwój.  
Zmiany zachodzące w stylu życia społeczeństwa i wzrastająca jego mobilność, wykształciły między 
innymi nowe formy mieszkalnictwa (suburbanizacja) oraz  dostarczania dóbr i usług (regionalne centra 
handlowe i zabudowa usługowo-produkcyjna na peryferiach miast i w obrzeżach miejsko-wiejskich). 
W konsekwencji rozwój infrastruktury technicznej i społecznej poza miastami i aglomeracjami zagraża 
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centrom miejskim, a jednocześnie prowadzi do konfliktów z ekonomiczną opłacalnością dostarczania 
przez publiczne władze infrastruktury w obszarach o niskiej gęstości zaludnienia. Dlatego niezbędne 
stają się specyficzne polityki przestrzenne zachęcające raczej do lokalizacji aktywności w centrach 
miejskich, obszarach śródmiejskich i w węzłach transportowych, niż w terenach otwartych i zielonych. 
Pomocne w tym względzie będzie uzbrajanie w infrastrukturę techniczną i społeczną terenów miast 
i właściwe kształtowanie ośrodków węzłowych pozwalające wykorzystywać efekty zewnętrzne 
lokalizacji infrastruktury i aglomeracji miast. 

5.2.1. Obszary rozproszonej urbanizacji i braku podstawowej infrastruktury  
Stopień wyposażenia województwa śląskiego w podstawową infrastrukturę jest relatywnie dobry. 
Niemniej, problemem nadal pozostaje stan gospodarki ściekowej w tym głównie obejmujący  powiaty: 
częstochowski, kłobucki, mikołowski, pszczyński, bielski oraz miasto Mysłowice. Problemem jest brak 
kanalizacji sanitarnej, ale przede wszystkim niewielki odsetek ludności obsługiwanej przez 
oczyszczalnie ścieków. Sytuacja jest szczególnie groźna na terenach występowania stref ochronnych 
ujęć wody i wymagać będzie podjęcia intensywnych działań dla poprawy stanu gospodarki wodno-
ściekowej. 
Braki w zakresie gospodarki ściekowej na terenach wiejskich (głównie w części północnej 
województwa) i zagrożenia pochodzące z szeregu składowisk odpadów, przy jednoczesnym braku 
naturalnej odporności warstw wodonośnych na przenikanie zanieczyszczeń z powierzchni terenu, 
tworzą główne zagrożenia dla wód podziemnych w utworach: jury górnej, kredy, czwartorzędu i triasu 
położonych w północnej i środkowej części województwa. Jest to problem z uwagi 
na nierównomierność występowania i ograniczoność zasobów wód podziemnych w województwie, 
a także ograniczenia dla skutecznej ich ochrony powodowane brakiem odpowiednich regulacji 
prawnych ustanawiających w trybie ustawowym obszary ochronne zbiorników wód podziemnych. 
Ponadto, nierównomierne rozmieszczenie sieci gazociągów wysokiego ciśnienia na obszarze 
województwa śląskiego ogranicza dostęp niektórych gmin do tego czystego ekologicznie źródła 
energii i szczególnie obejmuje powiaty: częstochowski, kłobucki, zawierciański, raciborski i żywiecki. 
Jednocześnie przy zbyt małej ilości odbiorców, realizacja sieci gazowej może być ekonomicznie 
nieopłacalna. 

5.2.2. Obszary wysoko zurbanizowane i wymagające doinwestowania w zakresie infrastruktury 
społecznej  

Gdy dostęp do „twardej” infrastruktury jest raczej zapewniony, niezbędnym staje się dostarczenie  
infrastruktury „miękkiej” i takich działań, które będą mogły tworzyć dobre warunki lokalizacyjne 
dla rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy w sektorach dających regionowi 
otwarcie na przyszłość (innowacyjny rozwój). Konieczne są działania zmierzające nie tylko 
do zaspokajania popytu w zakresie wyżej zorganizowanych usług, infrastruktury biznesu, kultury 
i handlu, terenów publicznych dla wypoczynku, ale także do kreowania takiego popytu, np. poprzez 
zwiększanie podaży przestrzeni mieszkalnych, co uporządkuje warunki życia mieszkańców. Stan 
mieszkalnictwa bowiem bezpośrednio rzutuje na zdrowie, bezpieczeństwo i dobrobyt mieszkańców. 
Problemy lokalizacji wyżej zorganizowanych usług występują przede wszystkim w aglomeracjach 
miejskich: Aglomeracji Górnośląskiej, Aglomeracji Bielskiej, Aglomeracji Częstochowskiej 
i Aglomeracji Rybnickiej; które mogłyby stać się biegunami regionalnego rozwoju w województwie 
śląskim, a odpowiednio dobrze powiązane infrastrukturą techniczną między sobą jak i z innymi 
europejskimi aglomeracjami, móc także odgrywać bardziej znaczącą rolę na arenie europejskiej. 
Koncepcja taka odpowiada tendencjom do metropolizacji przestrzeni europejskiej oraz transformacji 
układów osadniczych hierarchicznych w biegunowe i następnie sieciowe. 
 

5.3. OBSZARY PROBLEMOWE W SFERZE KULTURY 

Kultura jest ważnym czynnikiem lokalizacyjnym dla gospodarki, aktywną siłą w społecznej reprodukcji 
kształtującą jakość życia w regionie. Obejmuje ona to wszystko, co w zachowaniu się społeczeństwa 
(zmiany systemów wartości i dążeń społeczeństwa do podniesienia standardów życia) i jego 
wyposażeniu stanowi rezultat zbiorowej działalności (trwałe walory dziedzictwa historycznego oraz 
współcześnie tworzone materialne i niematerialne wartości kulturowe). Utrzymanie dziedzictwa 
kulturowego określa granice dopuszczalnych i możliwych otwarć na przyszłość, przyjmując 
zachowanie tożsamości kulturowej jako imperatywu rozwoju (zachowanie kulturowej ciągłości 
w rozwoju). Oznacza to, że polityka przestrzenna województwa śląskiego będzie musiała brać pod 
uwagę sytuacje problemowe nakładania się na obszary o najwyższych wartościach kulturowych, 
negatywnych oddziaływań zjawisk materialnych (np. zanieczyszczenie środowiska) lub 
niematerialnych (np. niekorzystne procesy świadomościowe) i dążyć do redukowania konfliktów.  
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5.3.1. Obszary negatywnego oddziaływania przemysłu i urbanizacji 
Szeroko ujmowana kultura obejmuje wielość form zunifikowanych określonymi wartościami, które 
kształtują przestrzenną strukturę i krajobraz regionu, stwarzając podstawy dla rozwoju społecznego 
i gospodarczego oraz konkurencyjności województwa śląskiego w skali europejskiej. Jednakże 
identyfikowane wartości są w znacznej mierze pod wpływem negatywnych oddziaływań przemysłu 
zajmującego znaczną powierzchnię (według danych z stycznia 2002 r. geodezyjna powierzchnia 
terenów przemysłowych wynosi 19.046 ha), zlokalizowanego najczęściej w obszarach śródmiejskich: 
w części środkowej województwa (Aglomeracja Górnośląska) i zachodniej (Aglomeracja Rybnicka) 
związanego głównie z górnictwem węgla kamiennego i hutnictwem żelaza i stali; w części północnej 
województwa (Częstochowa) głównie z kopalnictwem rud żelaza, cynku i ołowiu oraz powierzchniową 
eksploatacją kopalin; a w części południowej (Bielsko-Biała) z przemysłem włókienniczym. 
Oddziaływanie to najpełniej widoczne jest w krajobrazie regionu będącym syntezą elementów 
przyrodniczych i kulturowych. 
Obszar środkowej części województwa śląskiego w sposób szczególnie intensywny charakteryzuje się 
niszczącym oddziaływaniem działalności górniczej na powierzchnię terenu i na zabudowę. Większość 
gruntów w tej części województwa znajduje się pod ciągłym wpływem emisji przemysłowych 
i charakteryzuje się zanieczyszczeniem gleb metalami ciężkimi. Niekiedy jednak zjawisko 
to ma charakter naturalny i jest związane z występowaniem na powierzchni wychodni złóż 
kruszconośnych. Tereny charakteryzujące się najwyższymi stężeniami zanieczyszczeń gleb (stopień 
3-5 wg IUNG Puławy) występują w Aglomeracji Górnośląskiej, w Zawierciu, Ogrodzieńcu i Łazach, 
w powiecie będzińskim, w większości miast i gmin powiatu tarnogórskiego, mikołowskiego, bieruńsko-
lędzińskiego, w Jastrzębiu-Zdroju oraz punktowo w Częstochowie i kilku gminach jurajskich. Stopień 
zanieczyszczenia tych gleb stwarza ograniczenia dla gospodarki rolnej, która w tym obszarze 
najczęściej prowadzona jest w enklawach terenów zabudowanych i ma charakter raczej marginalny. 
W rezultacie, często rozdrobnione gospodarstwa są opuszczone, a problemem staje się 
zagospodarowanie odłogów i ugorów, czego przykładem może być pas gmin od Wręczycy Wielkiej 
do Koziegłów, gdzie tereny rolnicze zdegradowane zostały przez eksploatację kopalin i zachwiane 
stosunki wodne. 
Zanieczyszczenie środowiska w wyniku działalności przemysłowej wraz z negatywnym wpływem 
działalności górniczej (szkody górnicze), a także zmiany w strukturach przestrzennych powodowane 
rozwojem motoryzacji na skalę przekraczającą zdolności adaptacyjne historycznie ukształtowanej 
tkanki miejskiej, jak również niedowład w zarządzaniu zmianami przestrzeni, doprowadziły 
do pogorszenia warunków mieszkaniowych przede wszystkim w dużych miastach i aglomeracjach 
miejskich, obniżenia jakości przestrzeni publicznych. Degradacji ulegały układy urbanistyczne i cenne 
obiekty dziedzictwa kulturowego oraz krajobraz regionu.  
W ostatnich latach przemysł podlega znacznym przemianom restrukturyzacyjnym generującym tereny 
i obiekty poprzemysłowe. Według stanu na 2001 r. grunty zdegradowane i zdewastowane 
wymagające rekultywacji i zagospodarowania zajmowały 5 863 ha (0,5% powierzchni województwa); 
w roku 2001 zrekultywowano 270,75 ha, co przy obecnym tempie restrukturyzacji i przy założeniu, 
że powierzchnia terenów zdegradowanych nie będzie się powiększać, pozwala przypuszczać, 
że rozwiązanie problemu zagospodarowania terenów zdegradowanych może nastąpić za ok. 20 lat. 
Większość terenów poprzemysłowych to wyrobiska i składowiska powstałe na skutek eksploatacji 
węgla kamiennego oraz kopalnictwa piasku. Wśród tych terenów znajdują się przede wszystkim 
składowiska odpadów przemysłowych.  
Poprzemysłowy krajobraz jest charakterystyczny dla znacznej części województwa śląskiego 
i w znacznym stopniu kształtuje obecnie wizerunek województwa śląskiego, jako regionu 
nieatrakcyjnego. Niemniej, włączenie terenów poprzemysłowych do procesu odnowy przestrzennych 
struktur miejskich i regionalnych będzie mogło korzystnie wpływać na podkreślanie tożsamości 
kulturowej regionu i kształtować nowy jego wizerunek. Warunkiem jest jednak zagospodarowanie 
terenów poprzemysłowych, w tym ochrona unikalnych walorów dziedzictwa kulturowego będących 
świadectwem wysokiego cywilizacyjnego poziomu rozwoju regionu, kształtowanie zewnętrznych 
i wewnętrznych powiązań ekologicznych oraz rozwijanie wielorakich wartości przestrzeni 
(np. historycznych, naukowych, kulturowych, itd.) poprzez rewitalizację i nadawanie nowych funkcji 
terenom poprzemysłowym i zdegradowanym. Będzie to służyć podnoszeniu atrakcyjności 
inwestycyjnej stymulującej rozwój regionu. Na zdegradowanych i poprzemysłowych terenach powstać 
powinno nowe zagospodarowanie o wysokich walorach architektury i urbanistyki, zwracające uwagę 
na zagadnienia efektywności energetycznej i poszanowanie energii, z szacunkiem odnoszące się 
do kulturowego dziedzictwa i kształtujące struktury pod kątem ich wielofunkcyjności i poprawy jakości 
środowiska zamieszkania.  
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Jednak obecnie utrudnieniem w zagospodarowywaniu terenów poprzemysłowych jest brak rozwiązań 
systemowych ukierunkowanych na kompleksowy proces ich przekształcania, a nawet brak rzetelnej 
ich inwentaryzacji.  

5.3.2. Obszary negatywnego oddziaływania turystyki i wypoczynku 
Obszar południowy województwa śląskiego, w tym  powiaty: bielski, cieszyński i żywiecki; w znacznej 
części obejmują górskie tereny Beskidu Śląskiego, Żywieckiego i Małego oraz Pogórza Śląskiego, 
które z wyjątkiem najgęściej zamieszkanych fragmentów dolin mają status biocentrów, korytarzy 
ekologicznych lub ostoi przyrody o międzynarodowej bądź krajowej randze. Jest to obszar o dużej 
lesistości. Obszar ten jest niezwykle atrakcyjny pod względem kulturowym. Od dawna jest to także 
obszar koncentracji w województwie śląskim masowej turystyki oraz wypoczynku cotygodniowego 
i dorocznego.   
Do najważniejszych czynników antropopresji zagrażających zrównoważonemu rozwojowi obszaru 
należą: fragmentacja ekosystemów w wyniku rozbudowy sieci transportowej, urbanizacja i rozwój 
budownictwa rekreacyjnego, a także nadmierna penetracja turystyczna niektórych terenów, w tym 
narciarstwo w szczytowych partiach Beskidów. 
Podobne problemy jak Beskidy reprezentuje obszar północno-wschodni województwa śląskiego, 
w tym powiaty: częstochowski, myszkowski i zawierciański; obejmujące tereny Jury Krakowsko-
Częstochowskiej, które mają status biocentrów albo korytarzy ekologicznych. Jest to obszar 
o urozmaiconej rzeźbie charakterystycznego jurajskiego krajobrazu, odznaczający się mało 
urodzajnymi glebami. Poważnym problemem do rozwiązania na obszarach jurajskich (np. w okolicach 
Olsztyna, Góry Zborów i Podzamcza) jest jawny konflikt między wymogami ochrony przyrody 
i nadmierną presją mieszkaniową i turystyczną, których oddziaływanie pogłębiają nierozwiązane 
problemy gospodarki wodno–ściekowej i płynące stąd zagrożenia dla jakości zbiorników wód 
podziemnych. Konflikt pomiędzy wymogami ochrony przyrody a presją na zagospodarowanie 
dla celów rekreacyjnych i sportowych występuje również w przypadku zbiornika Goczałkowickiego, 
stanowiącego podstawowe źródło wody dla aglomeracji Górnego Śląska oraz ostoje przyrody 
o randze międzynarodowej. 
Redukowanie konfliktów pomiędzy wymogami ochrony środowiska a oddziaływaniem turystyki 
i wypoczynku wymagać będzie racjonalizacji zagospodarowania turystyczno-wypoczynkowego 
w obszarach Beskidów i Jury uwzględniającego potrzebę równoważenia społecznych 
i ekonomicznych celów rozwoju z celami środowiskowymi. Obecnie przy wzrastającym znaczeniu 
dla społeczeństwa zagadnień jakości środowiska, a także wobec prognozowanego dalszego 
„starzenia się” społeczeństwa oraz powiększania się ilości czasu wolnego od pracy, w polityce 
przestrzennej województwa śląskiego pożądanym będzie zwrócenie uwagi na możliwość 
zagospodarowania rekreacyjnego terenów o mniejszych walorach przyrodniczych w stosunku 
do najcenniejszych terenów Beskidów i Jury, ale łatwo dostępnych z aglomeracji miejskich 
i przedstawiających masowemu odbiorcy bogatą ofertę wypoczynkową i turystyczną. W tym zakresie 
mieści się między innymi odnowa zdewastowanych ośrodków wypoczynkowych realizujących 
powstałą blisko pół wieku temu koncepcję Leśnego Pasa Ochronnego Górnośląskiego Okręgu 
Przemysłowego. 
 
5.3.3. Obszary negatywnego oddziaływania górnictwa węgla kamiennego 
Wielowiekowa działalność górnicza na Górnym Śląsku, w tym także o charakterze rabunkowym, jest 
przyczyną powstania znaczących przekształceń w środowisku. Są one zróżnicowane pod względem 
wielkości i niekiedy znacznie oddalone w czasie od rozpoczęcia działalności górniczej. Oddziaływanie 
podziemnej eksploatacji węgla na środowisko uzależnione jest w szczególności od głębokości 
i systemu prowadzonej eksploatacji oraz warunków litologiczno–hydrogeologicznych. 
Do charakterystycznych negatywnych oddziaływań zalicza się: 
• występowanie płytkich wyrobisk górniczych, 
• deformacje powierzchni terenów górniczych, 
• zmiany stosunków wodnych, 
• powstawanie bezodpływowych zalewisk,  
• zrzuty zasolonych wód kopalnianych do rzek, 
• wytwarzanie dużej ilości odpadów, 
• emisję metanu, 
• wstrząsy górotworu, 
• występowanie zagrożeń radiacyjnych. 
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Działalność górnicza skutkuje w przestrzeni powstaniem zapadlisk, niecek osiadania, zalewisk, 
składowisk skały płonej na hałdach oraz ma ścisły związek z powstaniem, zajmujących wielkie 
obszary, wyrobisk po eksploatacji piasku podsadzkowego.  
Pomimo znacznego przestrzennego ograniczenia wydobycia, nadal znaczne obszary znajdują się 
w zasięgu negatywnych oddziaływań górnictwa w powiatach: będzińskim, gliwickim, mikołowskim, 
pszczyńskim oraz w miastach: Bytom, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Mysłowice, Piekary Śląskie, 
Rybnik, Sosnowiec, Zabrze, Chorzów, Ruda Śląska.  
Obszary płytkiej eksploatacji (do 80m), będące przyczyną niekontrolowanych deformacji powierzchni 
terenu występują w najbardziej zurbanizowanych terenach pomiędzy: Zabrzem a Jaworznem, 
Wojkowicami i Sosnowcem, w rejonie Tychów - Lędzin, Chełma Śląskiego, Orzesza i Mikołowa oraz 
Rybnika (łącznie zajmują powierzchnię powyżej 16 000 ha). 
Ujemny wpływ górnictwa na środowisko tzw. szkody górnicze stwarzają na terenach górniczych 
ograniczenia lokalizacyjne, które mogą utrudniać przyszłe ich zagospodarowanie. Przydatność terenu 
pogórniczego do zagospodarowania powinna znaleźć odzwierciedlenie w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego. Problemem może być zagospodarowanie zagrożone 
wystąpieniem zawodnień powierzchni terenów likwidowanych kopalń po wyłączeniu systemów 
odwadniania ich wyrobisk podziemnych. Obecnie, ze względu na bezpieczeństwo czynnych kopalń, 
w likwidowanych kopalniach utrzymuje się pompownie odwadniające wyrobiska górnicze. 
Po zlikwidowaniu wszystkich kopalń wchodzących w skład zespołu połączonych kopalń, może nastąpić 
wyłączenie systemów drenażu podziemnego. W konsekwencji odbudowy leja depresji może dojść 
w przyszłości do zatopienia fragmentów terenu na obszarach, które obecnie poddane są drenującemu 
oddziaływaniu kopalń. Powiększenie się istniejących zalewisk może wystąpić na terenach położonych 
między Katowicami, Mikołowem i Rudą Śląską oraz między miejscowościami Jastrzębie Zdrój 
i Pawłowice.  
Na tempo procesu przekształceń w sektorze górniczym i przyszłość górnictwa węgla kamiennego 
w województwie śląskim znaczący wpływ ma światowa koniunktura gospodarcza. Na przykład 
utrzymująca się ostatnio dobra koniunktura na węgiel koksowy może spowodować rozwój kopalnictwa 
tego surowca. Węgiel koksowy eksploatowany jest obecnie w rejonie Jastrzebia Zdroju i Pawłowic 
(kopalnie Jastrzębskiej Spółki Węglowej „Jas-Mos”, Pniówek”, „Borynia” i „Zofiówka). Istnieje też 
możliwość uruchomienia wydobycia węgla koksowego z pokładów istniejących kopalń w rejonie 
Knurowa, Ornontowic i Rudy Śląskiej oraz nowych złóż w rejonie Jastrzębia Zdroju.  
Ze względu na politykę rozwoju gospodarczego kraju i zmienną światową koniunkturę gospodarczą 
obecnie nie jest możliwe określenie zasięgu przyszłych wpływów eksploatacji górniczej na środowisko 
i związanych z tym konfliktów przestrzennych.  
Podstawowym problemem pozostającym do rozwiązania jest odpowiednie zagospodarowanie terenów 
poprzemysłowych i przywracanie wartości użytkowej terenom zdegradowanym działalnością górniczą.  
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II. USTALENIA PLANU 
Obecny kształt przestrzeni województwa śląskiego jest w dużej mierze rezultatem gospodarki opartej 
na górnictwie węgla kamiennego oraz przemyśle hutniczym. W ostatnich dekadach wraz 
z przebudową gospodarki, w tym restrukturyzacją przemysłu, obserwuje się niepokojące zmiany 
dotyczące środowiska i jakości życia w regionie. Społeczne i ekonomiczne warunki oraz stan 
zagospodarowania przestrzennego województwa tworzą nowe wyzwania dla planowania 
przestrzennego w województwie śląskim. Globalizacja polskiej gospodarki oznacza konieczność 
otwarcia na świat, podnoszenia konkurencyjności, efektywności i innowacyjności. Gdy przekształcenia 
przestrzeni europejskiej polegają obecnie przede wszystkim na wzroście roli miejskich regionów, gdy 
metropolizuje się gospodarka światowa, a metropolie organizują życie polityczne i gospodarcze 
krajów, koniecznym staje się w nowym świetle widzieć rolę dużych miast i wielkomiejskich aglomeracji 
województwa śląskiego, stanowiącego jeden z najbardziej zurbanizowanych regionów Polski. Dlatego 
dla polityki przestrzennej województwa śląskiego zadaniem jest modernizowanie przestrzennego 
zagospodarowania i otwieranie regionu na innowacyjną i konkurencyjną przestrzeń europejską 
oraz restrukturyzowanie miast i regionów zdominowanych przez tradycyjne gospodarki a także 
tworzenie miejsc o walorach sprzyjających wzrostowi efektywności gospodarowania, ale także 
redukowanie kontrastów i marginalizowania zbiorowości lokalnych (rysunek 18). 
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego wskazuje cele, kierunki i działania 
dotyczące przestrzennego rozwoju województwa na najbliższą dekadę, orientacyjnie do roku 2015. 
Ważnym jest, aby sformułowana w ten sposób polityka przestrzenna województwa była realistyczna, 
ale nie nazbyt wąska, nie zachowawcza i nie krótkowzroczna. Powinna ona raczej charakteryzować 
się patrzeniem w przyszłość, w szerokim zakresie możliwych osiągnięć w średniookresowej 
perspektywie czasu - czyli być polityką z wyobraźnią, ale przenikniętą pragmatyzmem. W takiej 
właśnie realistycznej perspektywie widzieć należy problemy i potencjał województwa śląskiego. 
Województwo ma poważne problemy, w szczególności ekonomiczne, co jest związane ze strukturą 
przemysłową, sektorem ciężkiego przemysłu opartego na węglu kamiennym, który niedawno był 
jeszcze motorem gospodarczego rozwoju kraju, a obecnie jest sektorem schyłkowym. Stąd 
w przemyśle województwa jest wysoki udział przemysłów tradycyjnych. Mniej znane są natomiast 
zasoby i obszary rozwoju w województwie śląskim najnowocześniejszych światowych technologii, 
wysokiej jakości życia, unikalnych walorów środowiska. Te właśnie zasoby powinny pomóc 
przezwyciężać problemy i pozwolić województwu odnosić z nich korzyści. 
Wyłania się stąd potrzeba takiej koncepcji odnowy województwa śląskiego, która sprzyjać będzie 
odtworzeniu orientacji innowacyjnej, z której słynął Górny Śląsk na progu ery industrialnej (tabela 2).  
Proponuje ona nie ograniczanie się, jak często to dotychczas bywało, do zwiększania efektywności 
istniejącej bazy ekonomicznej, ale proponuje zwiększanie konkurencyjności regionu poprzez między 
innymi rozwijanie dziedzin wykorzystujących nowoczesne technologie, a których elementy istnieją 
w województwie śląskim chociażby na przykładzie osiągnięć śląskiej kardiochirurgii. Proponuje ona 
nie ograniczanie się do promowania nowych lokalizacji i hierarchii osiedli, ale rozwijanie koncepcji 
obszarów metropolitalnych, sieci miast tworzonych przez dynamicznie rozwijające się i powiązane 
ze sobą aglomeracje miejskie. Proponuje ona nie ograniczanie się do tworzenia ogólnych programów 
i działań formalnych, ale rozwijanie partnerskiej współpracy dla podejmowania projektów pilotowych, 
porozumień i inwestycji, maksymalizujących wspólnie odnoszone korzyści. Świadomie dąży się przy 
tym jedynie do zakreślenia najbardziej ogólnych i niezbędnych ram dla długotrwałego 
zrównoważonego rozwoju województwa śląskiego, tworzących wiele możliwości realizacji 
podstawowych koncepcji i będących otwartymi na pojawiające się szanse rozwoju. Przyjęcie koncepcji 
obszarów metropolitalnych, obejmujących całe subregiony województwa, dla których opracowane 
zostaną plany zagospodarowania przestrzennego, otwiera lokalnym społecznościom możliwość 
twórczego rozwinięcia ogólnej polityki przestrzennej województwa zgodnie z własnymi aspiracjami 
i ambicjami (rysunek 19, 20, 21). 

 
Taka jest właśnie "filozofia" Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego i jego 
ustaleń, które niniejszym przedkładamy.  
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Rysunek 17: model funkcjonowania planowania strategicznego w województwie śląskim 
 

 
1. WIZJA PRZYSZŁOŚCI PRZESTRZENI WOJEWÓDZTWA  
Przyszły przestrzenny rozwój województwa śląskiego winien być oparty na konkurencyjności, 
efektywności, innowacyjności i postępie technicznym. Priorytetem polityki przestrzennej województwa 
śląskiego winien być rozwój dużych miast i obszarów metropolitalnych jako biegunów wzrostu 
gospodarki opartej na wiedzy. Obszary metropolitalne winny stać się punktem styku polskiej 
gospodarki z gospodarką światową oraz środowiskiem zdolnym do absorpcji i adaptacji innowacji, ale 
przede wszystkim do kreowania innowacji i wytwarzania szczególnego kulturowego klimatu 
podkreślającego tożsamość regionu. Polityka przestrzenna województwa śląskiego konfrontując 
pojawiające się szanse i zagrożenia z istniejącą sytuacją województwa, dążyć winna do zapewnienia 
wysokiej jakość życia, do pobudzania rozwoju metropolii i kształtowania harmonijnego śląskiego 
obszaru metropolitalnego o znaczeniu europejskim, a zagospodarowanie przestrzenne województwa 
winno sprzyjać przełamywaniu ograniczeń i barier rozwoju, redukowaniu napięć i konfliktów 
w funkcjonowaniu struktur przestrzennych oraz wykorzystywaniu szans płynących z otoczenia i sił 
tkwiących w zagospodarowaniu przestrzennym a także poprawianiu ładu przestrzennego. 
W konsekwencji zmieni się w przyszłości wizerunek województwa śląskiego, ulegną zmianie jego 
powiązania z otoczeniem i umocniona zostanie jego konkurencyjna pozycja w Polsce i w Europie.   

Realizacja polityki przestrzennej wyrażona w Planie Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Śląskiego wina doprowadzić do: 
• osiągnięcia trwałej i wysokiej konkurencyjnej pozycji województwa śląskiego 

(po przebudowie struktury przestrzennej), jako jednego z kilku centrów rozwoju 
cywilizacyjnego Polski XXI wieku, ważnego i atrakcyjnego regionu Środkowej Europy, 

• uzyskania wizerunku województwa o przestrzennych warunkach realizujących zasady 
zrównoważonego rozwoju, sprawiedliwości i efektywności oraz bezpieczeństwa, 

• uzyskania przestrzeni o wysokich walorach estetycznych architektury i krajobrazu, 
czerpiących z dziedzictwa przyrody i kultury oraz nadający przestrzeni indywidualny wyraz. 

Dążenie do osiągnięcia wizji będzie  realizowane poprzez  model przestrzennego zagospodarowania 
województwa,  oparty na koncepcji umiarkowanej policentrycznej koncentracji osadnictwa. Sprzyja 
on pobudzaniu rozwoju aglomeracji i kształtowaniu skonsolidowanego śląskiego obszaru 
metropolitalnego o znaczeniu europejskim oraz realizacji zadań wspierających gospodarkę opartą 
na wiedzy i dynamizujących rozwój regionalny.   
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Oczekuje się, że kształtujące się w procesie gry rynkowej oraz celowo kształtowane przez politykę 
województwa – węzły (ośrodki), pasma (korytarze), strefy (obszary) o określonych funkcjach, 
składające się na policentryczną strukturę funkcjonalno-przestrzenną - będą stawać się głównymi 
ogniwami dynamizującymi rozwój województwa, a policentryczny pasmowo-węzłowy system 
przestrzenny województwa, oparty na zdecentralizowanej koncentracji osadnictwa, wspierać będzie 
rozwój zrównoważony i wpływać na zmniejszanie różnic dzielących warunki życia mieszkańców miast 
i wsi, promować będzie zróżnicowaną strukturę zatrudnienia w obszarach wiejskich, a także będzie 
wspierać integrowanie rynków, pobudzać rozwój rynku nieruchomości i rynku budownictwa 
mieszkaniowego oraz tworzyć korzyści aglomeracji dla działalności gospodarczej.  

Wizję przestrzennego systemu województwa tworzą: 
• 4 obszary metropolitalne tożsame z przyjętymi w „Strategii ...” obszarami polityki rozwoju - 

z centrami w Aglomeracjach Górnośląskiej (24 miasta), Częstochowskiej, Rybnickiej i Bielskiej, 
razem kształtujące Skonsolidowany Śląski Obszar Metropolitalny, będący częścią Europolu 
Śląsko-Krakowskiego – jednego z najważniejszych biegunów rozwoju Polski - powiązanego 
z innymi wielkimi biegunami rozwoju Europy;  

• Pasma rozwoju (korytarze transportowo-osiedleńcze) o zróżnicowanych funkcjach  
składające się z jednostek osadniczych kształtujących się wzdłuż głównych ciągów infrastruktury 
technicznej i powiązanych komunikacyjnie z centrami obszarów metropolitalnych 
oraz kształtowanych celowo przez lokalizowanie w nich funkcji dynamizujących rozwój 
i chroniących środowisko; 

• Strefy wielofunkcyjne o charakterze rolniczo-mieszkaniowym, rekreacyjno-leśnym, turystyczno-
rolniczym, rolniczo-leśnym, z lokalnymi ośrodkami równomiernie rozmieszczonymi na całym 
Skonsolidowanym Śląskim Obszarze Metropolitalnym, w tym obszary działań aktywizujących 
rozwój lokalny i ukierunkowanych na pobudzanie rozwoju społeczno-gospodarczego 
i zmniejszenie dysproporcji w warunkach życia w regionie (mapa 24). 

W wyniku procesów rozwojowych wspomaganych przez politykę wspierania rozwoju 
oraz restrukturyzacji przestrzeni, w okresie perspektywicznym województwo śląskie ma szanse stać 
się jednym z biegunów rozwoju cywilizacyjnego Polski XXI wieku oraz regionem znaczącym 
w Europie.  

 

 

Rysunek 18: metropolie światłami świata 
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Rysunek 19: Skonsolidowany Śląski Obszar Metropolitalny 

 

Rysunek 20: Europol Śląsko-Krakowski 
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2. PODSTAWOWE ZASADY POLITYKI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA  
U podstaw planowania przestrzennego i kształtowania polityki przestrzennej województwa śląskiego 
leży zbiór zasad, które zakotwiczone są w polskim systemie prawnym planowania przestrzennego.  
Zasada równoważenia rozwoju - podstawowa zasada i norma międzynarodowa oznacza takie 
planowanie i działanie, które zakłada zachowanie równowagi pomiędzy wszystkimi elementami 
środowiska, tak aby przy racjonalnym wykorzystaniu potencjału przyrodniczego możliwym było 
zaspokojenie potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego 
jak i przyszłych pokoleń. Oznacza to politykę kształtowania ładu przestrzennego w ciągłym procesie 
rozwoju województwa, współzależnie z kształtowaniem ładu społecznego, ekonomicznego 
i ekologicznego, prowadzącą do równoważenia rozwoju w takim stopniu, w jakim umożliwiałyby 
to uwarunkowania wynikające z realiów kształtowanej rzeczywistości z równoczesnym 
uwzględnianiem obiektywnych prawidłowości rozwoju społecznego, ekonomicznego i przestrzennego 
zagospodarowania oraz naturalnych praw ładu ekologicznego. Zasadzie równoważenia rozwoju 
podporządkowany jest cały system długookresowych celów polityki przestrzennej województwa 
śląskiego a jej rozwinięciem  są: 
• zasada kształtowania regionu jako zrównoważonego policentrycznego systemu 

przestrzennego, tak aby eliminować nadmierną centralizację i marginalizację oraz zapewniać 
zrównoważony rozwój regionalny,  

• zasada kształtowania efektywnej sieci infrastruktury, przyjaznej dla środowiska i tworzącej 
udogodnienia we współdziałaniu dla osiągania celów rozwoju regionu, 

• zasada ochrony innych wartości wysoko cenionych o podstawowym znaczeniu 
dla racjonalnego gospodarowania przestrzenią, takich jak: wymagania ładu przestrzennego; 
walory architektoniczne i krajobrazowe; wymagania ochrony środowiska (w tym gospodarowania 
wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych); wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; wymagania ochrony zdrowia oraz  bezpieczeństwa 
ludzi i mienia, a także osób niepełnosprawnych; walory ekonomiczne przestrzeni; prawa 
własności; potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa; potrzeby interesu publicznego. 

 
 
3. CELE i KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA  
Cele polityki przestrzennej kojarzą strategię rozwoju społeczno-gospodarczego województwa 
śląskiego z planem jego zagospodarowania przestrzennego. Cele te są bezpośrednio wyprowadzane 
z priorytetów i celów określonych w „Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015” 
oraz przekładają odpowiednie zapisy dotyczące rozwoju społeczno-gospodarczego na zagadnienia 
przestrzennego rozwoju i  przekształceń elementów struktury przestrzennej województwa. Cały 
system celów jest podporządkowany generalnej zasadzie równoważenia rozwoju.  
 
 

 

CEL GENERALNY: KSZTAŁTOWANIE HARMONIJNEJ STRUKTURY PRZESTRZENNEJ 
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO SPRZYJAJĄCEJ WSZECHSTRONNEMU 
ROZWOJOWI WOJEWÓDZTWA   

 

CELE POLITYKI PRZESTRZENNEJ: 

I. DYNAMIZACJA I RESTRUKTURYZACJA PRZESTRZENI WOJEWÓDZTWA 

II. WZMOCNIENIE FUNKCJI WĘZŁÓW SIECI OSADNICZEJ  

III. OCHRONA ZASOBÓW ŚRODOWISKA, WZMOCNIENIE SYSTEMU OBSZARÓW 
CHRONIONYCH I WIELOFUNKCYJNY ROZWÓJ TERENÓW OTWARTYCH 

IV. ROZWÓJ PONADLOKALNYCH SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY 

V. STYMULOWANIE INNOWACJI W REGIONALNYM SYSTEMIE ZARZĄDZANIA 
PRZESTRZENIĄ 

VI. ROZWÓJ WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ W ZAKRESIE PLANOWANIA 
PRZESTRZENNEGO 
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Rysunek 21: obszary osiągania celów polityki przestrzennej 

TYPY OBSZARÓW CELE POLITYKI PRZESTRZENNEJ 

obszary wsparcia I. dynamizacja i restrukturyzacja przestrzeni 
województwa 

ośrodki węzłowe sieci osadniczej II. wzmocnienie funkcji węzłów sieci osadniczej 

system terenów otwartych 
 

III. ochrona zasobów środowiska, wzmocnienie 
systemu obszarów chronionych i wielofunkcyjny rozwój 
terenów otwartych 

pasma lokalizacji inwestycji IV. rozwój ponadlokalnych systemów infrastruktury 
obszary programów pilotażowych 
testujących nowe rozwiązania i instrumenty 

V. stymulowanie innowacji w regionalnym  systemie 
zarządzania przestrzenią 

obszary planów działania transgranicznej i 
międzyregionalnej współpracy 

VI. rozwój  współpracy międzyregionalnej  w zakresie 
planowania przestrzennego 
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Tabela 2: nowa polityka regionalna - odtworzenie orientacji innowacyjnej 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 3: cele, kierunki, działania i zadania (w tym inwestycje celu publicznego) polityki przestrzennej 
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3.1. DYNAMIZACJA I RESTRUKTURYZACJA PRZESTRZENI WOJEWÓDZTWA 

Zmienne warunki gospodarczego rozwoju przestrzeni województwa wynikające między innymi 
z zachodzących zmian technologicznych oraz zmian warunków konkurencji, zagrażają stabilności 
systemu, jakim jest region. Obszary dotknięte strukturalnymi zmianami przestrzeni wymagają 
przeprowadzenia restrukturyzacji przestrzennej i w ten sposób wsparcia rozwoju przestrzeni 
województwa. Restrukturyzacja tych obszarów zniweluje negatywne skutki przeobrażeń wewnątrz 
struktury i oddziaływania procesów zachodzących w jej otoczeniu oraz posłuży tworzeniu miejsc 
i struktur sprzyjających powstawaniu innowacji naukowych, technologicznych, organizacyjnych 
i kulturowych, będących źródłem efektywności we współczesnej gospodarce. Dynamizowanie 
przestrzeni województwa zwiększa szanse obszarów peryferyjnych o niskim potencjale rozwojowym, 
postrzeganych dotychczas jako nieatrakcyjne i zapóźnione. Szansą dla nich staje się rozwijanie 
wysoko efektywnej działalności gospodarczej i ochrony środowiska. 
Równoważenie rozwoju województwa powinno uwzględniać trzy współzależne założenia: 
• polaryzacja struktury przestrzennej województwa, co wynika z dążenia podmiotów gospodarczych 

do poprawy efektywności ekonomicznej, 
• wyrównywanie szans rozwoju, co wynika z zadań państwa, 
• sprzyjanie przenikaniu efektywności z biegunów wzrostu do otoczenia.  
Model policentryczny struktury funkcjonalno-przestrzennej województwa realizuje przyjętą koncepcję 
dynamizowania i restrukturyzowania przestrzeni regionalnej. 
Założenia te nadają kierunek polityce przestrzennego zagospodarowania województwa. Jest nim 
kształtowanie węzłów, nisz, pasm i stref aktywności, przedsiębiorczości i innowacji w miejscach, które 
tworzone będą przez mechanizmy gospodarki rynkowej. W realizacji polityki równoważenia rozwoju, 
cele społeczne i zmniejszanie dysproporcji wewnątrz- i międzyregionalnych w warunkach życia, 
wymagają równoważenia z celami zorientowanymi na inicjowanie procesów rozwojowych. Taka 
polityka przestrzenna stymulowałaby rozwój struktur spolaryzowanego rozwoju, dążąc do dyfuzji ich 
aktywizującego oddziaływania na całą strukturę przestrzenną, poprzez sieć wzajemnych powiązań, 
wzdłuż których następuje przepływ dóbr, usług, idei, kapitału i pracy. 
Cel ten realizowany będzie w obszarach wymagających wsparcia - dotkniętych strukturalnymi 
zmianami przestrzennymi,  peryferyjnych o niskim potencjale rozwojowym czy zdominowanych przez 
gospodarki niezdolne do innowacji i uczestnictwa w globalnej konkurencji (np.: tradycyjny przemysł, 
tradycyjna gospodarka rolna) (mapa nr 25). 

Oczekiwane rezultaty: 
Stworzenie przestrzennych warunków dla dynamizowania gospodarczego rozwoju województwa 
i podniesienia jego konkurencyjności oraz wspierania strukturalnie słabszych obszarów.  

Zasady realizacyjne:  
• wspieranie konkurencyjności przedsiębiorstw, 
• rozwój zatrudnienia, 
• tworzenie warunków dla zwiększenia poziomu inwestycji, 
• przeciwdziałanie marginalizacji obszarów, 
• ochrona różnorodności przyrodniczej i kulturowej. 

Przyjmuje się następujące kierunki polityki przestrzennej: 

1. Wspieranie tworzenia warunków przestrzennych rozwoju przedsiębiorczości, innowacji 
gospodarczej i transferu technologii   

Kierunek będzie realizowany poprzez następujące działania: 
1.1 tworzenie centrów zaawansowanych technologii, obejmujące między innymi zagadnienia: 

• budowa Zintegrowanego Instytutu Naukowo-Technicznego, 
• budowa Centrum Zaawansowanych Technologii; 

1.2 tworzenie parków przemysłowych, obejmujące między innymi zagadnienia aktywizacji 
działalności przedsiębiorców, w szczególności małych i średnich firm, przy wykorzystaniu 
terenów poprzemysłowych, w tym na przykład zagospodarowanie terenów pokopalnianych 
w Czerwionce i w Sosnowcu; 

1.3 tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości; 
1.4 kreowanie parków technologicznych, obejmujące między innymi zagadnienia rozwoju 

w oparciu o istniejące ośrodki akademickie, w tym na przykład utworzenie parku 
technologicznego przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach; 
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1.5 tworzenie stref aktywizacji gospodarczej, obejmujące między innymi zagadnienia 
wykreowania kompleksowo zagospodarowanych strategicznych obszarów dla rozwoju 
innowacyjnej gospodarki, w tym : 
• w Aglomeracji Górnośląskiej, Bielskiej, Częstochowskiej, Rybnickiej, 
• w węzłach sieci osadniczej położonych poza obszarami aglomeracji, w szczególności 

w  Cieszynie, Kłobucku, Koniecpolu, Lublińcu, Myszkowie, Pszczynie, Raciborzu, 
Zawierciu i Żywcu. 

2. Rozwój i wspieranie restrukturyzacji wybranych dziedzin usług publicznych  
Kierunek będzie realizowany poprzez następujące działania:  
2.1 zwiększanie i podniesienie standardu bazy edukacyjnej regionu - obejmujące między innymi 

zagadnienia tworzenia i rozwoju szkół wyższych i pomaturalnych; 
2.2 rozwój sieci ośrodków kształcenia ustawicznego i dokształcania zawodowego - obejmujący 

między innymi zagadnienia zbudowania innowacyjnej struktury kształcenia 
i przekwalifikowywania, zorientowanej programowo na potrzeby rynku pracy, w tym np.: 
budowa Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bielsku-Białej; 

2.3 rozwój sieci ośrodków doradczych i informacyjnych - obejmujący między innymi zagadnienia 
zwiększania możliwości realizacyjnych programów rozwojowych; 

2.4 restrukturyzacja sieci placówek ochrony zdrowia, w tym na przykład: utworzenie na bazie 
Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii – Regionalnego Ośrodka Onkologii i Hematologii 
Dziecięcej w Chorzowie, budowa bunkrów w Beskidzkim Centrum Onkologii w Bielsku-Białej 
w celu dostosowania infrastruktury do przepisów prawa atomowego, a także modernizacja 
placówek takich jak np.: Centrum Pediatrii w Sosnowcu, Wojewódzki Szpital Chirurgii 
Urazowej w Piekarach Śląskich, Centrum Lecznictwa Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr1 w Tychach, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. 
NMP w Częstochowie, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku, Szpital Śląski w 
Cieszynie oraz Szpital Rejonowy w Rybniku. 

3. Przeciwdziałanie największym zagrożeniom i poprawa bezpieczeństwa publicznego 
 Kierunek będzie realizowany poprzez następujące działania: 

3.1 wykluczanie lokalizacji zagrażających katastrofami budowlanymi - obejmujące między innymi 
zagadnienia zabudowy wielkokubaturowej oraz budowy i obudowy dróg związanej między 
innymi  z podcinaniem zboczy na obszarach narażonych na powstawanie osuwisk; 

3.2 realizacja zabezpieczeń przeciwpowodziowych na terenach zalewowych oraz na obszarach 
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi lub położonych pomiędzy wałami 
przeciwpowodziowymi a linią brzegu, w tym miedzy innymi zakaz wykonywania robót 
i czynności, które mogą utrudnić ochronę przed powodzią; 

3.3 poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - obejmująca między innymi zagadnienia 
organizacji ruchu (segregacja ruchu tranzytowego i lokalnego) w tym z uwzględnieniem 
przewozu ładunków niebezpiecznych, podniesienie standardu technicznego dróg oraz budowy 
ciągów pieszych i rowerowych a także modernizacja przejazdów kolejowych, w tym budowa 
wiaduktów; 

3.4 poprawa stanu technicznego infrastruktury kolejowej; 
3.5 tworzenie sieci lądowisk spełniających wymogi UE obejmujących między innymi zagadnienia 

lądowisk dla helikopterów przy szpitalach i w ośrodkach górskich, w tym na przykład w Wiśle; 
3.6 rozbudowa infrastruktury przeciwpożarowej w lasach; 
3.7 rozwój systemów monitoringu wizyjnego. 

4. Wykreowanie zintegrowanego regionalnego produktu turystycznego  
 Kierunek będzie realizowany poprzez następujące działania: 

4.1 podnoszenie rangi obiektów dziedzictwa kulturowego (uznanie za pomnik historii, wpis na listę 
światowego dziedzictwa kultury UNESCO), w tym zabytków sakralnych, przemysłowych, 
rezydencjonalnych, budownictwa drewnianego; 

4.2 tworzenie markowych produktów turystycznych, obejmujące między innymi zagadnienia 
koncentracji działań wokół tych produktów, które mają największą szansę na odniesienie 
sukcesu rynkowego, w tym na przykład dotyczących: 
• turystyki rekreacyjnej, aktywnej i specjalistycznej - organizowanej w mniej uczęszczanych 

rejonach Beskidu Śląskiego i Żywieckiego, Jury Krakowsko-Częstochowskiej oraz 
na Pustyni Błędowskiej a także w otoczeniu miast aglomeracji (w tym w: lasach Rudzkich, 
Pszczyńsko-Kobiórskich, Gliwickich, Tarnogórsko-Lublinieckich) dla rozwoju między 
innymi: turystyki pieszej, rowerowej i konnej ( szlaki turystyczne), turystyki wodnej (w tym: 
zalane wyrobiska dawnych kopalń piasku: Dzierżno, Pławniowice, Sosina, Nakło-Chechło, 
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Rogoźnik; stawy: Posmyk w Kokotku, Balaton w Maczkach, Amerykan w Złotym Potoku 
i Dolina Trzech Stawów w Katowicach; jeziora: Żywieckie, Międzybrodzkie, Czaniec oraz 
Pogoria I i II, Poraj i Blachownia koło Częstochowy, Przeczyce koło Siewierza, 
Pławniowice koło Gliwic, Zalew Rybnicki; a także rzeki: Warta, Pilica, Liswarta, Biała 
Przemsza); wspinaczki skałkowej i jaskiniowej (na Jurze okolice Olsztyna, Złotego Potoku, 
Podlesic i Smolenia), turystyki lotniczej (w Beskidach góra Żar, Skrzyczne i Ochodzita 
oraz na Jurze rejon Olsztyna, góry Siewierskiej i Kluczy), sportów narciarskich (w tym 
z koncentracjami w miejscowościach: Szczyrk, Korbielów, Wisła, Ustroń, Brenna, Istebna 
oraz na sztucznych stokach narciarskich w ośrodkach aglomeracji miejskich),  

• turystyki na terenach wiejskich - organizowanej jako alternatywa wobec form masowej 
turystyki i oferującej pobyty w gospodarstwach rolnych, imprezy folkorystyczne, 
ekoturystykę i zwiedzanie obszarów cennych przyrodniczo, w tym parków krajobrazowych, 

• turystyki biznesowej i kongresowej – organizowanej w atrakcyjnych przyrodniczo rejonach 
województwa, uzdrowiskach i sanatoriach, a także w ośrodkach miejskich aglomeracji 
(targi i wystawy), 

• turystyki miejskiej kulturowej - organizowanej ze szczególnym uwzględnieniem turystyki 
przemysłowej, w tym udostępniania: zabytkowej architektury przemysłowej, starych 
maszyn, wycofanych z eksploatacji pojazdów (tramwaje, kolejki, parowozy, samochody), 
nieczynnych kopalń i hut itp., 

• turystyki na obszarze pogranicza i tranzytowej - organizowanej z przejściami do Republiki 
Czeskiej i Republiki Słowackiej; 

4.3 tworzenie tematycznych szlaków turystycznych - obejmujące między innymi zagadnienia 
turystyki przemysłowej, turystyki miejskiej, pielgrzymkowej, turystyki kulturowej związanej 
z architekturą drewnianą i architekturą militarną oraz uwzględnieniem promocji ruchu 
pieszego, samochodowego, rowerowego i turystyki konnej oraz reaktywacji Górnośląskiej 
Kolei Wąskotorowej.  

5. Rozwój infrastruktury technicznej i transportowej poprawiającej warunki inwestowania  
Kierunek będzie realizowany poprzez następujące działania: 
5.1 inwestycje z zakresu poprawy jakości środowiska - obejmujące między innymi zagadnienia 

poprawy jakości powietrza, czystości wód, jakości gleb i klimatu akustycznego, w tym na 
przykład rekultywacji terenów zdegradowanych i zdewastowanych; 

5.2 budowa i poprawa parametrów technicznych dróg - obejmująca między innymi zagadnienia 
usprawnienia połączeń z węzłami drogowymi, stacjami kolejowymi, centrami logistycznymi, 
lotniskami, ośrodkami miejskimi; 

5.3 realizacja strategicznych elementów systemu transportowego - obejmująca między innymi 
zagadnienia decydujące o międzynarodowych połączeniach regionu, w tym na przykład 
dotyczących: autostrad, dróg ekspresowych, linii kolejowych AGC i AGTC oraz LHS, Kanału 
Odra-Dunaj, rozbudowy MPL „Katowice” w Pyrzowicach, centrów logistycznych.  

6. Rozwijanie potencjału wewnętrznego obszarów zagrożonych marginalizacją  
Kierunek będzie realizowany poprzez następujące działania: 
6.1 wykorzystanie dla gospodarczego rozwoju lokalnego walorów środowiska przyrodniczego 

i kulturowego - obejmujące między innymi zagadnienia zagospodarowania turystycznego 
i rekreacyjnego, w tym na przykład w powiatach: częstochowskim, myszkowskim, 
zawierciańskim i żywieckim oraz w otoczeniu miejskich aglomeracji;  

6.2 poprawa dostępności komunikacyjnej do korytarzy transportowych i węzłów sieci osadniczej; 
6.3 stymulowanie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów; 
6.4 inwestycje w zakresie poprawy jakości środowiska.  
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Rysunek 22: obszary polityki przyspieszonego rozwoju 
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3.2. WZMOCNIENIE FUNKCJI WĘZŁÓW SIECI OSADNICZEJ  

Miasta różnej wielkości tworzą w przestrzeni województwa śląskiego system ośrodków centralnych, 
w których koncentrują się ważne dla województwa funkcje, w tym funkcje metropolitalne. System ten 
stanowi o potencjalnych korzyściach, jakie województwo może odnosić w konkurencji 
międzynarodowej. Miasta jako ośrodki gospodarczego wzrostu i innowacji, poprzez dyfuzję oddziałują 
na otoczenie, a ich stosunkowo duża liczba powoduje, że oddziaływanie to tworzy na terytorium 
województwa śląskiego w miarę wyrównane warunki życia i równe szanse życiowe wszystkich jego 
mieszkańców. Z tego też względu utrzymanie funkcji miejskich, ich wzbogacanie i rozwój, mają 
kapitalne znaczenie dla społecznego i gospodarczego rozwoju województwa śląskiego. Dlatego tak 
ważnym jest podejmowanie działań ukierunkowanych na celowe kształtowanie struktury sieci 
osiedleńczej i rewitalizację miast, zapobiegające dalszej suburbanizacji, zamieraniu miejskich centrów 
i degradacji przestrzeni publicznych.  
W kształtowaniu wielkomiejskich aglomeracji podstawowe znaczenie przypisuje się pojęciu jakości 
przestrzeni miejskiej. O tej jakości decyduje szeroki zakres czynników obejmujących zagadnienia 
ze sfery kultury (jakość fizycznej przestrzeni, jakość architektury i krajobrazu miejskiego), sfery 
gospodarki (zróżnicowane struktury ekonomiczne) i sfery społecznej (jakość zarządzania przestrzenią 
i zdolność do tworzenia licznych urządzeń infrastruktury społecznej oraz ofert kulturalnych, tworzenia 
atrakcyjnych warunków życia, dające możliwość wyboru pomiędzy różnymi atrakcyjnymi ofertami 
miejsc pracy, mieszkania i wypoczynku, uczestnictwa społecznego i samorealizacji, a w konsekwencji 
sprzyjających budowaniu społecznej tożsamości mieszkańców) (mapa nr 26). 
Docelowy model sieci osadniczej województwa opiera się na układzie 4 aglomeracji miejskich: 
Aglomeracji Górnośląskiej stanowiącej centrum wiodącego obszaru metropolitalnego, o znaczeniu 
europejskim oraz Aglomeracji: Rybnickiej, Bielskiej i Częstochowskiej, które stanowią centra 
3 dopełniających obszarów metropolitalnych. 
Aglomeracja Górnośląska obejmuje 24 miasta: Katowice, Będzin, Bytom, Chorzów, Czeladź, 
Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Knurów, Łaziska Górne, Mikołów, Mysłowice, Piekary Śląskie, 
Pyskowice, Radzionków, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sławków, Sosnowiec, Świętochłowice, 
Tarnowskie Góry, Tychy, Wojkowice i Zabrze. Funkcjonalnie z aglomeracją powiązane są 3 ośrodki 
regionalne wspomagające jej rozwój: Pszczyna, Zawiercie i Lubliniec. Obszar Aglomeracji 
Górnośląskiej, stanowi obszar węzłowy polaryzacji rozwoju w skali regionalnej, decydujący o jej 
konkurencyjności w kraju i Europie. Miasta aglomeracji tworzą jedną zintegrowaną bezpośrednimi 
powiązaniami i współzależną funkcjonalnie, gospodarczo i technicznie przestrzeń, w całości 
wymagającą skoncentrowanych działań rewitalizujących i restrukturyzujących. Służyć temu będzie 
otwarcie aglomeracji na otoczenie i jej powiązanie z innymi aglomeracjami województwa śląskiego 
oraz wielkimi metropoliami europejskimi. Wyrazem tych dążeń jest koncepcja wykreowania Europolu 
Śląsko-Krakowskiego. 
Aglomeracja Rybnicka obejmuje Rybnik, Jastrzębie Zdrój, Żory, Wodzisław Śląski, Pszów, 
Rydułtowy i Radlin. Z aglomeracją funkcjonalnie powiązane są przyległe gminy: Gaszowice, Jejkowice 
Marklowice, Mszana i Świerklany oraz ośrodek regionalny Racibórz, wspomagający rozwój 
aglomeracji. Aglomeracja stanowi silny gospodarczo, kulturalnie i naukowo ośrodek węzłowy 
powiązany z aglomeracją ostrawską i województwem opolskim. Dla dalszego rozwoju aglomeracji 
ważna jest krystalizacja i uzupełnienie tkanki osadniczej oraz wzmocnienie i rozwój brakujących usług 
decydujących o randze aglomeracji w zakresie kultury, szkolnictwa wyższego i nauki. 
Aglomeracja Bielska obejmuje Bielsko-Białą i Czechowice-Dziedzice. Z aglomeracją funkcjonalnie 
powiązane są przyległe gminy: Bestwina, Buczkowice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Wilkowice. 
Aglomeracja stanowi nowoczesny ośrodek przemysłu, kultury i nauki, a przede wszystkim krajowe 
centrum rozrządu ruchu turystycznego i ośrodek węzłowy strefy transgranicznej z rozrządem ruchu 
w kierunku Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej. Ośrodkami wspomagającymi rozwój aglomeracji 
na tych dwóch kierunkach są ośrodki regionalne Żywiec i Cieszyn. Dla rozwoju aglomeracji 
najistotniejszy jest rozwój usług związanych z obsługą terenów pogranicza oraz obsługą ruchu 
turystycznego i rekreacyjnego, wykorzystujący walory przyrodniczo-krajobrazowe Beskidów. 
Aglomeracja Częstochowska obejmująca Częstochowę i Blachownię. Z aglomeracją funkcjonalnie 
powiązane są gminy Rędziny i Poczesna. Rozwój aglomeracji wspomagany jest przez ośrodek 
regionalny Myszków i ośrodek ponadlokalny Kłobuck. Aglomeracja stanowi silny gospodarczo, 
kulturalnie i naukowo ośrodek o znaczeniu krajowym oraz światowe centrum kultu religijnego. 
Dla dalszego rozwoju aglomeracji istotny jest rozwój urządzeń obsługi ruchu turystyczno-
pielgrzymkowego przy wykorzystaniu walorów przyrodniczo-krajobrazowych i dziedzictwa kulturowego 
Jury Krakowsko-Częstochowskiej. 
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Oczekiwane rezultaty: 
Zahamowanie procesu suburbanizacji, zwiększenie atrakcyjności śląskich miast i aglomeracji oraz 
konkurencyjności Skonsolidowanego Obszaru Metropolitalnego w stosunku do innych metropolii 
w kraju i Europie. 

Zasady realizacyjne:  
• trwałość i adaptowalność zbudowanego środowiska, 
• dynamizowanie rozwoju funkcji metropolitalnych przez lokalizację usług publicznych rangi krajowej 

i międzynarodowej oraz tworzenie warunków dla lokalizowania działalności komercyjnych, 
• powstrzymywanie „rozlewania się” miast na otoczenie i koncentracja zabudowy, 
• zachęcanie do lokowania nowych inwestycji na terenach już zainwestowanych. 

Przyjmuje się następujące kierunki polityki przestrzennej: 

1. Promowanie zwartych miast efektywnie wykorzystujących teren  
Kierunek będzie realizowany poprzez następujące działania:  
1.1 rewitalizacja terenów zdegradowanych i poprzemysłowych w miastach - obejmująca między 

innymi zagadnienia wzmacniania systemu ekologicznego miast oraz adaptacji zabytków 
przemysłu i techniki oraz związanych z nimi osiedli patronackich i budownictwa 
rezydencjonalnego, przede wszystkim w miejskich aglomeracjach, w tym na przykład:  
• utworzenie przemysłowego skansenu i krajowego muzeum górnictwa węgla kamiennego 

w Zabrzu, 
• utworzenie na terenach zdegradowanych kompleksu sportowo–rekreacyjnego 

w Czerwionce – Leszczynach; 
1.2 ochrona i rekonstrukcja terenów otwartych w powiązaniu z regionalnym systemem 

przyrodniczym – obejmująca między innymi zagadnienia poprawy jakości życia mieszkańców; 
1.3 kształtowanie zwartych osiedli o wysokiej jakości architektury i jakości przestrzeni publicznej. 

2. Kształtowanie struktur przestrzennych sprzyjających tworzeniu alternatywnych sposobów 
transportu w stosunku do samochodu i bardziej przyjaznych środowisku 
Kierunek będzie realizowany poprzez następujące działania: 
2.1 rozwój miast i osiedli skoncentrowanych w węzłach transportu zbiorowego; 
2.2 rozwój osiedli o „skali człowieka”, obejmujący między innymi zagadnienia zmniejszania 

dystansu pomiędzy miejscami zamieszkania, pracy i wypoczynku oraz budowy ulic i ciągów 
ruchu pieszego i rowerowego; 

2.3 promowanie transportu zbiorowego w miastach i na obszarach aglomeracji, obejmujące 
między innymi zagadnienia preferencji dla transportu szynowego;  

2.4 organizowanie zintegrowanego systemu transportowego, szczególnie w obszarach 
aglomeracji. 

3. Wspieranie rozwoju funkcji metropolitalnych 
Kierunek będzie realizowany poprzez następujące działania: 
3.1 rozwój urządzeń infrastruktury społecznej wzmacniających funkcje metropolitalne miast 

aglomeracji miejskich (aneks 3: Metropolie);  
3.2 kształtowanie obszarów śródmiejskich o wysokiej jakości rozwiązań urbanistyczno-

architektonicznych - obejmujące między innymi zagadnienia eksponowania ich walorów 
historyczno–zabytkowych i tworzenia atrakcyjnych przestrzeni publicznych, podkreślających 
tożsamość kulturową miast;  

3.3 stopniowa eliminacja usług niskostandardowych; 
3.4 modernizacja i rozwój urządzeń sportu, rekreacji - obejmująca między innymi zagadnienia 

rozwoju międzynarodowych kontaktów i wydarzeń, w tym na przykład: 
• modernizacja hali Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Widowiskowo-Sportowego „Spodek” 

w Katowicach, 
• przebudowa Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Stadion Śląski” w Chorzowie, 
• dokończenie budowy hali widowiskowo – sportowej w Czerwionce – Leszczynach, 
• budowa regionalnego centrum sportowo-konferencyjnego w Rudzie Śląskiej, 
• budowa olimpijskiego basenu pływackiego w dzielnicy Halemba w Rudzie Śląskiej, 
• modernizacja stadionów sportowych w Sosnowcu i w Częstochowie, 
• budowa centrum usług i przedsiębiorczości w Będzinie.  

3.5 tworzenie warunków przestrzennych dla rozwoju ośrodków kultury, nauki i szkolnictwa 
wyższego - obejmujące między innymi zagadnienia innowacji i postępu technicznego, 
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rozwijane na bazie istniejącego w aglomeracjach potencjału naukowego, badawczo–
rozwojowego i technologicznego,  w tym na przykład: 
• budowa Muzeum Śląskiego  w Katowicach, 
• budowa Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej „Symfonia” w Katowicach, 
• realizacja projektu „Nowe Gliwice” związanego z rewitalizacją terenów poprzemysłowych 

i powstaniem nowego ośrodka akademickiego wraz z inkubatorem przedsiębiorczości, 
• utworzenie Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej w Koszęcinie, 
• budowa Europejskiego Centrum Konferencyjno-Dydaktycznego AE w Katowicach, 
• budowa regionalnej biblioteki uniwersyteckiej, 
• powołanie regionalnego akademickiego centrum informacji naukowo-technicznej; 
• organizacja filii Politechniki Śląskiej i rozwój Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu;  

3.6 intensyfikacja międzynarodowych powiązań komunikacyjnych - obejmująca między innymi 
zagadnienia poprawy dostępności do Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” 
w Pyrzowicach, budowy autostrad i międzynarodowych linii kolejowych oraz ich powiązań 
z układem regionalnym, w tym: tworzenie punktów przesiadkowych – centrów komunikacji 
integrujących transport międzynarodowy, ponadregionalny i regionalny. 

4. Rewitalizacja miejskich dzielnic  
Kierunek będzie realizowany poprzez następujące działania: 
4.1 rewaloryzacja dzielnic śródmiejskich - obejmująca między innymi zagadnienia zabytkowych 

układów urbanistycznych historycznych miast, w tym na przykład: Czeladzi, Częstochowy 
(Aleje NMP), Będzina, Sławkowa, oraz centrów i osiedli w Chorzowie, Jaworznie, Katowicach, 
Sosnowcu, Tychach i Zabrzu, jako dóbr kultury współczesnej; 

4.2 rewaloryzacja (humanizacja) współczesnych osiedli mieszkaniowych; 
4.3 rewaloryzacja osiedli patronackich; 
4.4 rewaloryzacja terenów zdegradowanej zabudowy; 
4.5 kształtowanie otwartych terenów zieleni miejskiej (ze szczególnym uwzględnieniem 

Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie) - obejmujące między innymi 
zagadnienia powiązań tych terenów z korytarzami ekologicznymi, w tym zakaz zabudowy 
korytarzy ekologicznych obiektami kubaturowymi, na przykład realizacja zespołu 
wypoczynkowo-rekreacyjnego w Będzinie, przywrócenie walorów przyrodniczych 
i krajobrazowych kompleksu parkowo-przyrodniczego „Bolina” w Katowicach-Janowie oraz 
utworzenie na granicy miast Mysłowice – Sosnowiec – Katowice „Parku Sąsiedzkiego” 
o zagospodarowaniu rekreacyjno-mieszkaniowo-przemysłowym. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fotografia 2: rewitalizacja miejskich dzielnic - dążenie do zwiększenia atrakcyjności miast – MIKOŁÓW (Wyróżnienie 

w konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2003 r.) 
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fotografia 3: rewitalizacja miejskich dzielnic - dążenie do zwiększenia atrakcyjności miast – SOSNOWIEC (Grand Prix 

Marszałka Województwa Śląskiego w konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 
2002 r.) 
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3.3. OCHRONA ZASOBÓW ŚRODOWISKA, WZMOCNIENIE SYSTEMU OBSZARÓW 
CHRONIONYCH I WIELOFUNKCYJNY ROZWÓJ TERENÓW OTWARTYCH 

W centrum zagadnień decydujących o podstawach rozwoju województwa i bezpieczeństwie 
ekologicznym jego mieszkańców jest obecnie kwestia relacji między miastami i terenami otwartymi. 
Pod tym względem sytuacja w województwie śląskim jest szczególnie skomplikowana i bardzo 
zróżnicowana gdyż obok terenów wysoko zurbanizowanych o silnie przekształconym środowisku, 
występują także tereny mniej zurbanizowane charakteryzujące się wysokimi, a niekiedy i wręcz 
unikalnymi w skali kraju walorami środowiskowymi. Potrzebne są zatem działania na różnych 
kierunkach, zdolne do przeciwstawienia się zagrożeniom jakie dla przyszłości województwa niesie 
ze sobą stałe pomniejszanie powierzchni i fragmentacja ogólnodostępnych terenów otwartych oraz 
bezpowrotna utrata istniejących w środowisku wartości przyrodniczych i kulturowych. Dlatego 
niezbędna staje się ochrona i wzmocnienie walorów środowiska przyrodniczego oraz kształtowanie 
powiązań terenów otwartych w ramach regionalnej sieci ekologicznej i systemu obszarów 
chronionych. Ochrona i racjonalne korzystanie z odnawialnych zasobów środowiska powinno przy tym 
być czynnikiem aktywizującym lokalne społeczności i służącym poprawie warunków życia na terenach 
wiejskich, wielofunkcyjnemu ich rozwojowi, a w konsekwencji pożądanemu wzmocnieniu ich 
ekonomicznej siły i tworzeniu równych szans życiowych w społeczeństwie. Wiele wiejskich rejonów 
w taki pozytywny sposób już dziś rozwija się korzystając z bogactwa walorów środowiska i piękna 
kulturowych krajobrazów, które przyciągają inwestorów i nowych mieszkańców dbających 
o środowisko. Jest jednak także wiele wiejskich rejonów, które są strukturalnie słabe, brakuje im 
miejsc pracy poza rolnictwem i podstawowych urządzeń infrastruktury, przez co tracą inwestorów 
i mieszkańców, którzy nie znajdują tam dla siebie perspektyw rozwoju. W tych rejonach konieczne 
będzie przekształcenie krajobrazów kulturowych w zakresie pozwalającym na tworzenie nowych 
miejsc pracy i wzmocnienie ekonomicznej siły tej kategorii terenów wiejskich. Są w końcu i takie 
rejony, które chociaż zachowują swój wiejski charakter to jednak dominujący rolniczy ich charakter 
powodowany dobrymi warunkami dla intensywnej produkcji rolnej tworzy poważne zagrożenia 
dla środowiska i wymaga wzmocnienia ich ekologicznych funkcji. Potrzebne jest zatem zróżnicowane 
podejście do zagospodarowania terenów wiejskich, ale wszędzie niezbędnym staje się zapewnienie 
równowagi między celami społecznymi, ekonomicznymi i środowiskowymi oraz branie pod uwagę 
oprócz interesów ludzi obecnych pokoleń, także przyszłych generacji (mapa nr 27, 28, 29, 30). 

Oczekiwane rezultaty:  
Prawidłowe funkcjonowanie systemu ekologicznego województwa, przyczyniające się do poprawy 
warunków życia mieszkańców i wzrostu konkurencyjności województwa. 

Zasady realizacyjne: 
• promowanie rozwoju wielofunkcyjnego,  
• ochrona różnorodności biologicznej i kulturowej,  
• kształtowanie regionalnej sieci powiązań przyrodniczych i systemu obszarów chronionych,  
• redukowanie konfliktów między działalnością gospodarczą a wymaganiami ochrony środowiska. 

Cel będzie realizowany na obszarze całego województwa poprzez następujące kierunki: 

1. Ochrona zasobów środowiska  
Kierunek będzie realizowany poprzez następujące działania: 
1.1 respektowanie według właściwości określonych standardów jakości środowiska, kontrolę ich 

osiągania  oraz  podejmowanie działań służących ich nieprzekraczaniu; 
1.2 ochrona powietrza, obejmująca między innymi zagadnienia redukowania negatywnego 

oddziaływania na jakość powietrza emisji komunikacyjnej, przemysłowej i komunalnej , w tym 
przede wszystkim przez wprowadzanie proekologicznych źródeł ciepła, eksploatację instalacji 
i urządzeń zgodnie z wymogami ochrony środowiska oraz preferowanie wykorzystywania 
energii ze źródeł odnawialnych, takich jak: 
• obszary produkcji biomasy na cele energetyczne,   
• małe hydroelektrownie, 
• energetyka wiatrowa, 
• obszary zasilania energią geotermalną; 

1.3 ochrona zasobów wód - obejmująca między innymi zagadnienia ochrony Głównych 
Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) oraz stref ochronnych ujęć wód podziemnych 
i powierzchniowych poprzez uregulowanie gospodarki ściekowej i gospodarki odpadami, 
likwidację istniejących źródeł zanieczyszczeń, w szczególności na obszarach GZWP 
o najwyższym stopniu zagrożenia w tym np. GZWP 330 – Gliwice, GZWP 327 – Lubliniec-
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Myszków oraz GZWP 332 - Subniecka Kędzierzyńsko-Głubczycka, który zasilany jest wodami 
opadowymi z rejonu Toszka i Raciborza;  

1.4 ochrona zasobów wód pitnych dla zaopatrzenia mieszkańców regionu - obejmująca między 
innymi zagadnienia wykluczenia form zagospodarowania stwarzających zagrożenie dla 
pełnienia funkcji podstawowych, w tym na przykład: ochrona zbiornika Goczałkowice, 
zbiornika Czaniec w Porąbce oraz zbiornika Kozłowa Góra;  

1.5 ochrona powierzchni ziemi i gleby - obejmująca między innymi zagadnienia  dotyczące 
uwarunkowań wynikających z dokonanej płytkiej eksploatacji górniczej w granicach czynnych 
i zlikwidowanych obszarów górniczych oraz zagadnienia obowiązkowego przeprowadzania 
rekultywacji terenów, na których występuje zanieczyszczenie lub niekorzystne przekształcenie 
ukształtowania terenu, w wyniku działalności przemysłowej i górniczej (szkody górnicze), 
w tym szczególnie w środkowej części województwa śląskiego (powiaty: będziński, gliwicki, 
mikołowski, pszczyński, rybnicki i wodzisławski), w większości miast Aglomeracji 
Górnośląskiej (Bytom, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Mysłowice, Piekary Śląskie, Rybnik, 
Sosnowiec, Zabrze, Chorzów, Ruda Śląska), a także w Zawierciu, Ogrodzieńcu i Łazach;  

1.6 ochrona gleb o najwyższej wartości bonitacyjnej (I – IV klasy bonitacyjnej użytków rolnych 
oraz gleby pochodzenia organicznego) i gruntów leśnych - obejmująca między innymi 
zagadnienia zapobiegania ich nieuzasadnionemu przeznaczaniu na cele nierolnicze 
i nieleśne, utrzymania jakości co najmniej na poziomie wymaganych standardów, oraz 
zachowania możliwości ich produkcyjnego wykorzystania, w tym szczególnie na obszarach 
o bardzo dobrych warunkach agroekologicznych w rejonie Raciborza, Pszczyny, Toszka, 
Lelowa, Krzepic, Ciasnej;  

1.7 ochrona walorów leczniczych miejscowości uzdrowiskowych i racjonalna gospodarka ich 
zasobami - obejmująca między innymi zagadnienia rozwijania funkcji uzdrowiskowej 
i zagospodarowania terenów zielenią urządzoną, a także rozbudowy bazy turystyki zdrowotnej 
i rekreacyjnej przede wszystkim w strefach B i C ochrony uzdrowiskowej, w miejscowościach 
Ustroń i Goczałkowice Zdrój, a ponadto wykorzystanie dla potrzeb lecznictwa 
uzdrowiskowego udokumentowanych zasobów wód termalnych, leczniczych i mineralnych 
dotychczas nie zagospodarowanych, w tym na przykład w: Dębowcu, Jaworzu, Soli, Zabłociu; 

1.8 ochrona terenów wzdłuż cieków wodnych, obejmująca między innymi zagadnienia 
prawidłowego funkcjonowania systemów melioracyjnych w dolinach cieków, ochrony 
biologicznej i poprawy stanu sanitarnego wód z uwzględnieniem umożliwienia wędrówki ryb 
dwuśrodowiskowych, zakazu zabudowy naturalnych terenów zalewowych, w tym w obrębie 
dolin rzecznych oraz stopniowym wycofywaniem z nich zabudowy istniejącej, w tym przede 
wszystkim na najbardziej zagrożonych powodziami terenach wzdłuż rzeki Odry (gminy: 
Krzyżanowice, Lubomia, Krzanowice, Racibórz, Nędza, Rudnik i Kuźnia Raciborska), 
w dolinie Warty (poniżej zbiornika Poraj), dolinie Wiercicy i dolinie Liswarty (okolice Krzepic) 
oraz wzdłuż rzeki Wisły (gminy: Goczałkowice Zdrój, Pszczyna, Czechowice Dziedzice, 
Bestwina, Brzeszcze, Miedźna, Lędziny, Bojszowy i Bieruń) oraz w dolinie Soły i dolinie Pilicy; 

1.9 ochrona terenów leśnych - obejmująca między innymi zagadnienia ograniczenia 
chaotycznego i nieskoordynowanego (powodującego fragmentację kompleksów leśnych), 
przeznaczenia gruntów leśnych pod zainwestowanie, w tym szczególnie w rejonach rozwoju 
masowej turystyki i rekreacji w południowej (powiaty: bielski, cieszyński i żywiecki) oraz 
w północno-wschodniej części województwa (powiaty: częstochowski, myszkowski 
i zawierciański) a także zagadnienia przebudowy drzewostanów ukierunkowane na 
zwiększenie różnorodności gatunkowej, różnowiekowości lasów oraz poprawę ich stanu 
zdrowotnego; 

1.10 ochrona krajobrazu - obejmująca między innymi zachowanie wartości kulturowych, z 
uwzględnieniem archeologicznych dóbr kultury oraz charakterystycznych krajobrazów 
kulturowych, w tym objęcie ochroną historycznych kompozycji krajobrazowych oraz układów 
ruralistycznych; 

1.11 ochrona kopalin - obejmująca zagadnienia racjonalnego gospodarowania ich zasobami oraz 
kompleksowego wykorzystania kopalin, ochrony terenów występowania udokumentowanych 
złóż surowców mineralnych przed trwałym zainwestowaniem uniemożliwiającym ich 
późniejsze wykorzystanie oraz ograniczenie działalności górnictwa odkrywkowego do złóż 
mało konfliktowych, położonych poza zasięgiem obszarów chronionych lub o unikalnych 
walorach przyrodniczo – krajobrazowych, w tym ostoi przyrody tworzących europejską sieć 
Natura 2000, lasów o wysokiej wartości gospodarczej i przyrodniczej oraz na terenach i w 
otoczeniu wielkiego pożarzyska w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie;  
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1.12 ochrona zwierząt i roślin - obejmująca między innymi zagadnienia tworzenia systemu 
obszarów chronionych przyrody i krajobrazu z uwzględnieniem wdrożenia elementów 
projektowanej europejskiej sieci Natura 2000 oraz Krajowej Sieci Ekologicznej ECONET – 
Polska, w tym między innymi:  

• utrzymanie i wzmocnienie korytarzy ekologicznych o znaczeniu ponadregionalnym, w tym na 
przykład: Odra – Morawa, Wisła – Morawa, Beskid Śląski – Wyżyna Śląska, Lasy Lublinieckie 
– Wyżyna Śląska, Lasy Lublinieckie – Wyżyna Krakowsko – Częstochowska, doliny rzek 
Warty, Pilicy, Małej Panwi,  korytarzy ekologicznych o znaczeniu regionalnym: Beskid Śląski – 
Beskid Mały, Beskid Żywiecki – Beskid Mały, Lasy Kobiórskie – Lasy Rudzkie, Lasy 
Kobiórskie – Lasy Murckowskie, Lasy Chrzanowskie – Lasy Jawornickie, Ryczowski, 
Łutowiecki, Gorzkowski, Biskupicki, Zrębicki, Stawki, Strzebiński, 

• utrzymanie powiązań ekologicznych i przeciwdziałanie degradacji struktury ekologicznej, 
w tym między innymi:  
- o znaczeniu regionalnym między wyspami: Panewnicka, Lasy Murckowskie, Wilkoszyn 

oraz w dolinach rzek: Kłodnicy, Liswarty, Przemszy i Białej Przemszy, Brynicy, Mlecznej, 
- o znaczeniu ponadregionalnym: Beskid Morawsko – Śląsko – Żywiecki, Bory Stobrawsko 

– Lublinieckie, Lasy Złotopotockie, Góra Zborów, rejon Ryczowski, Sokole Góry, Pustynia 
Błędowska, Zbiornik Goczałkowice, Lasy Herbskie, obszar Radomszczańsko – 
Koniecpolski, Łężczok, 

- wykluczenie lokalizacji nowej zabudowy i infrastruktury turystyczno – sportowej 
na terenach ostoi przyrody Natura 2000 oraz na terenach leśnych o istotnych walorach 
ochronnych glebo- i wodochronnych, 

• utrzymanie istniejących obszarów i obiektów objętych prawnymi formami ochrony przyrody 
oraz ochroną lasów tworzących Leśny Kompleks Promocyjny, w tym na przykład: 
- uwzględnienie ustaleń wynikających z planów ochrony parków narodowych, parków 

krajobrazowych, rezerwatów przyrody, ostoi Natura 2000, wykonanych zgodnie 
z wymogami ustawy o ochronie przyrody, 

• ustanowienie prawnych form ochrony przyrody dla kolejnych cennych przyrodniczo obszarów 
i obiektów, w tym na przykład dla obszarów: Doliny Górnej Wisły, w rejonie Zbiornika 
Goczałkowice, w otoczeniu Żywieckiego Parku Krajobrazowego oraz bagien w Antoniowie, 

• prowadzenie proekologicznej polityki w zakresie użytkowania i zagospodarowania obszarów w 
oparciu o miejscowe planowanie przestrzenne, w tym na przykład: 
− eliminowanie kolizji pomiędzy działalnością gospodarczą, rozwojem osadnictwa 

a środowiskiem, 
− koncentrowanie rozwoju osadnictwa w sąsiedztwie już wykształconych jednostek 

osadniczych, 
− usuwanie barier infrastrukturalnych poprzez prawidłowe rozwiązanie ograniczenie nowej 

działalności która może stanowić poważne zagrożenie dla środowiska przyrodniczego  
− gospodarki ściekowej i gospodarki odpadami, 
− kształtowanie terenów otwartych w obrębie terenów zainwestowania miejskiego 

w powiązaniu z siecią regionalnych i ponadregionalnych korytarzy ekologicznych 
i obszarów chronionych, 

• utrzymanie istniejących obszarów i obiektów objętych prawnymi formami ochrony przyrody 
oraz ochroną lasów tworzących Leśny Kompleks Promocyjny, w tym na przykład: 
− uwzględnienie ustaleń wynikających z planów ochrony parków narodowych, parków 

krajobrazowych, rezerwatów przyrody, ostoi Natura 2000, wykonanych zgodnie 
z wymogami ustawy o ochronie przyrody, 

• tworzenie obszarów stanowiących miejsca upraw roślin dla celów dydaktycznych i naukowo–
badawczych, obejmujące między innymi zagadnienia tworzenia ogrodów botanicznych, w tym 
na przykład w: Mikołowie – Mokrem, Sosnowcu, Rudzie Śląskiej, Katowicach, 

• zalesianie, zadrzewianie lub tworzenia skupień roślinności i sieci powiązań z istniejącymi 
kompleksami leśnymi na predysponowanych do tego gruntach rolnych o niekorzystnych 
warunkach dla produkcji rolnej i niskich walorach przyrody i krajobrazu,  

• obejmowanie ochroną obszarów i obiektów cennych przyrodniczo, na przykład stanowiących 
biocentra, wyspy ekologiczne oraz ostoje flory i fauny (powiat gliwicki; powiat tarnogórski, 
Bytom; powiat pszczyński, Pszczyna; Katowice, Ruda Śląska, Mikołów), jak i korytarzy 
ekologicznych (powiat raciborski, powiat wodzisławski; powiat pszczyński, Pszczyna, powiat 
bielski, powiat cieszyński);  
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1.13 ochrona przed hałasem - obejmująca między innymi zagadnienia wielofunkcyjnego rozwoju 
obszarów i uznawania za dopuszczalny poziom hałasu taki, który pośród różnych rodzajów 
użytkowania danego terenu dopuszczalny poziom hałasu ma najniższy;  

1.14 ochrona przed polami elektromagnetycznymi - obejmująca między innymi zagadnienia 
ich uwzględniania przy wyznaczaniu terenów pod zabudowę mieszkaniową i pod miejsca 
dostępne dla ludności, w tym ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu linii energetycznych 
wysokiego napięcia. 

2. Racjonalne użytkowanie terenów o wysokich walorach środowiska i dużej atrakcyjności dla 
rozwoju rekreacji i turystyki  
Kierunek będzie realizowany poprzez następujące działania: 

2.1 promowanie form zagospodarowania terenu łączących ekstensywne i przyjazne środowisku 
rolnictwo, konserwację krajobrazu oraz funkcje kulturalne i wypoczynkowe - obejmujące 
między innymi zagadnienia dostosowania kompleksów turystyczno-rekreacyjnych 
do standardów środowiskowych, głównie na terenie Beskidu Śląskiego, Żywieckiego i Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej, w tym na przykład szczególnie w masywie Pilska, Skrzycznego 
i Czantorii oraz Morska; 

2.2 rozwój rolnictwa ekologicznego i promującego agroturystykę. 

3. Przekształcenia terenów intensywnego rolnictwa  
Kierunek będzie realizowany poprzez następujące działania: 

3.1 przywracanie naturalnych walorów przyrodniczych terenom z intensywną produkcją rolną - 
obejmujące między innymi zagadnienia wprowadzania zieleni śródpolnej, zadrzewień 
i zakrzewień oraz zalesień o znaczeniu ochronnym i kulturowym, restytucji i utrzymania łąk 
(także śródleśnych), restytucji strumieni i małych zbiorników wodnych, w tym na przykład 
w rejonie Raciborza, Pszczyny, Toszka, Lelowa, Krzepic, Ciasnej (mapa nr 30);  

3.2 innowacyjne wykorzystanie bogatych tradycji gospodarki rybackiej – obejmujące między 
innymi zagadnienia gospodarki rybackiej w dolinach rzek: Wisły, Pszczynki, Odry, Rudy, 
Liswarty, Lublinianki i Krztyni, w tym na przykład w gminach: Chybie, Dębowiec, Lubomia, 
Miedźna, Pawłowice, Rybnik, Skoczów; 

3.3 promowanie systemów produkcji rolniczej przyjaznej dla środowiska. 

4. Wzmocnienie ekonomicznej siły i żywotności strukturalnie słabych obszarów wiejskich  
Kierunek będzie realizowany poprzez następujące działania: 

4.1 utrzymanie gruntów w kulturze rolnej - obejmujące między innymi zagadnienia wspierania 
niskotowarowych gospodarstw rolnych oraz rozwoju agroturystyki, w tym na przykład 
w powiecie żywieckim oraz wschodniej części powiatu zawierciańskiego, myszkowskiego 
i częstochowskiego; 

4.2 promowanie lokalnych wartości kulturowych oraz tradycji kulturalnych i rzemiosła - obejmujące 
między innymi zagadnienia zachowania tradycyjnej skali i form zabudowy oraz układów 
przestrzennych wsi i charakterystycznych krajobrazów; 

4.3 promowanie zagospodarowania rekreacyjno–turystycznego - obejmujące między innymi 
zagadnienia wykorzystania lokalnych zasobów środowiska przyrodniczego, na przykład wód 
termalnych i leczniczych oraz zagospodarowania zbiorników wodnych, w tym na przykład; 
• wykorzystanie walorów turystycznych terenów wokół zbiornika Pławniowice,  
• budowa ponadlokalnego ośrodka rekreacyjnego nad zalewem wodnym Rogoźnik na Białej 

Przemszy (Sławków); 
4.4 utrzymanie minimalnego poziomu usług na terenach słabo zaludnionych - obejmujące między 

innymi zagadnienia poprawy powiązań komunikacyjnych miejscowości wiejskich z ośrodkami 
obsługi, w tym z centrami obszarów metropolitalnych; 

4.5 wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich – obejmujący między innymi zagadnienia 
różnicowania działalności gospodarczej, a w tym na przykład lokalizowanie w obszarach 
wiejskich działalności o charakterze przetwórstwa spożywczego. 
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3.4. ROZWÓJ PONADLOKALNYCH SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY  

Zwiększenie dostępności województwa i zaopatrzenie jego strategicznych lokalizacji w odpowiednią 
infrastrukturę jest podstawowym warunkiem zapewnienia systemowi przestrzennemu województwa 
śląskiego europejskiej konkurencyjności. Zaopatrzenie to obejmuje infrastrukturę społeczną - jakość 
środowiska, oferty kulturalne, zaopatrzenie w odpowiednie usługi i urządzenia - jak i czynniki 
składające się na infrastrukturę techniczną – zwłaszcza systemy: transportowy i energetyczny. 
Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju systemu przestrzennego województwa polega 
na skoordynowaniu sektorowych polityk dotyczących transportu, gospodarki, środowiska i spraw 
społecznych w taki sposób, by strategiczne lokalizacje mogły rozwijać się poprawiając pozycję 
konkurencyjną województwa śląskiego. Potrzebny jest rozwój infrastruktury, rozbudowa 
i unowocześnienie systemu transportowego i komunikacyjnego, oraz poprawa jakości przestrzeni. 
Rozwój infrastruktury powinien wspierać model policentrycznego zdecentralizowanego rozwoju 
struktury osiedleńczej przestrzennego systemu województwa śląskiego i zapewniać dobrą dostępność 
do węzłów sieci osadniczej. Użycie właściwych środków infrastrukturalnych i sposób prowadzenia 
infrastruktury powinny przyczyniać się do zmniejszania zbędnego ruchu samochodowego i promować 
bardziej przyjazny środowisku transport szynowy. Jest to szczególnie ważne na obszarach 
aglomeracji miejskich i w korytarzach transportowych, gdyż może mieć istotny wpływ na ograniczenie 
suburbanizacji w obszarach metropolitalnych i rozpraszanie zabudowy w otoczeniu ich ośrodków 
centralnych. 
W polityce przestrzennej województwa priorytetem powinien być rozwój infrastruktury wspierający 
potencjalne inwestycje w strategicznych dla województwa obszarach i wspierający politykę ochrony 
zasobów środowiska (mapa nr 31, 32, 33, 34). 

Oczekiwane rezultaty:  
Ukształtowane funkcjonalne systemy infrastruktury technicznej i transportowej, ograniczające 
zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi, tym samym przyczyniające się do zmniejszenia ryzyka 
zanieczyszczenia środowiska i poprawy bezpieczeństwa warunków inwestowania, integracji 
województwa oraz wzrostu jego europejskiej konkurencyjności. 

Zasady realizacyjne: 
• lokalizowanie inwestycji infrastruktury transportowej i technicznej głównie w już wykształconych 

pasmach zurbanizowanych (korytarze transportowo-osiedleńcze) z uwzględnieniem uwarunkowań 
środowiskowych, 

• redukowanie konieczności podróży, 
• priorytetowe realizowanie inwestycji zapewniających sprawne powiązania między podstawowymi 

węzłami sieci osadniczej. 

Cel będzie realizowany poprzez następujące kierunki polityki przestrzennej: 
1. Wspieranie rozwoju infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu ponadregionalnym 

i regionalnym (mapa nr 31) 
Kierunek będzie realizowany poprzez następujące działania: 

1.1. Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej - obejmująca między innymi zagadnienia: 
• kształtowanie systemu autostrad i dróg ekspresowych (w tym również w ciągach dróg 

o znaczeniu międzynarodowym E 40, E 75 i E 462), dla powiązania województwa z krajami 
Europy i z ośrodkami krajowymi:  
- A4 Drezno – granica państwa - Wrocław – Gliwice – Katowice – Kraków – granica 

państwa – Lwów,  
- A1 Gdańsk - Piotrków Trybunalski - Częstochowa - Gliwice – Gorzyczki - granica państwa 

- Ostrawa,  
- S1 Pyrzowice - Dąbrowa Górnicza – Bielsko-Biała - Cieszyn - granica państwa - /Brno/, 
- S69 Bielsko-Biała – Zwardoń – granica państwa - /Żylina/,  
- S11 Kołobrzeg - Poznań - Lubliniec - Tarnowskie Góry - autostrada A1 (węzeł 

„Pyrzowice”) /ostateczne ustalenie przebiegu drogi po opracowaniu studium programowo-
przestrzennego/, 

• wzmacnianie sieci powiązań obszaru województwa z terenami sąsiednimi, w tym na przykład:  
- podniesienie rangi drogi krajowej nr 78 na odcinku: węzeł „Pyrzowice” (na autostradzie 

A1) - Siewierz - Zawiercie - Szczekociny - Jędrzejów S7 do drogi klasy ekspresowa lub 
budowa obwodnic w ciągu tej drogi dla poprawy jakości połączeń z regionem środkowo 
wschodnim Polski, 

- przebudowa drogi krajowej 46 (Opole – Lubliniec – Częstochowa – Szczekociny), 
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- usprawnianie połączeń na styku z województwem małopolskim (postulowana „Droga 
Współpracy Regionalnej” Jaworzno – węzeł „Jeleń” na autostradzie A4 - Chełmek – 
Oświęcim – Brzeszcze – droga ekspresowa S1),  

- wzmocnienie powiązań drogowych o znaczeniu regionalnym i lokalnym obszaru 
przygranicznego z terenem Czech poprzez przebudowę istniejących już układów 
w trójkącie Racibórz – Głubczyce - Opava (np.: przebudowa dróg DK 45, DW 916/416 
w powiązaniu z odcinkiem czeskiej drogi I/46), a także w rejonie np.: Cieszyna, Chałupek, 
Jastrzębia,  

- poprawa stanu technicznego i parametrów dróg na pograniczu polsko–czeskim i polsko– 
słowackim (zwłaszcza w kierunku istniejących przejść granicznych) oraz niwelowanie 
różnic w parametrach technicznych dróg po obu stronach granicy, 

• kształtowanie systemu powiązań wewnętrznych opartych na ciągach dróg krajowych 
i wojewódzkich, w tym np.: 
- modernizacja drogi krajowej 94 (powiązanie z centrum logistycznym Sławków – 

Sosnowiec, a docelowo poprzez „Maczki – Bór” z drogą S1), 
- wzmacnianie sieci powiązań wewnętrznych poprzez realizację połączeń zwiększających 

dostępność terenów Aglomeracji Rybnickiej i Raciborza poprzez: przebudowę dróg 
wojewódzkich: 935 Racibórz – Rybnik – węzeł „Rowień” A1 – Żory - Pszczyna (z 
możliwością kontynuacji nowego przebiegu w kierunku drogi S1 i Oświęcimia)  oraz 933 
Rydułtowy (od drogi wojewódzkiej 935) - Wodzisław Śląski – węzeł „Mszana” A1 – 
Jastrzębie Zdrój – Pawłowice DK 81, 

- a także przebudowa m. in.: DK 88 (odcinek Kleszczów – Gliwice) oraz np.: 43, 44, 52, 
• usprawnienie połączeń Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” z miastami 

Aglomeracji Górnośląskiej poprzez budowę nowych połączeń (postulowane połączenie DK 
81- Katowice – DTŚ - Siemianowice Śląskie – Piekary Śląskie - MPL/A1  oraz DK-81 – 
Katowice - Chorzów-Piekary Śląskie-MPL), 

• modernizacja istniejących tras i realizacja nowych połączeń wschód-zachód i północ-południe 
dla tworzenia alternatywnych połączeń wewnątrzaglomeracyjnych, w tym na przykład: 
- przebudowa drogi krajowej 79 Jaworzno – Mysłowice – Katowice - Chorzów – Bytom 

w tym również budowa nowych odcinków, 
- budowa drogi tzw „północna obwodowa” Dąbrowa Górnicza - Wojkowice – Piekary Śl. - 

Bytom,  
- kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej Katowice – Gliwice z możliwością 

przedłużenia w kierunku wschodnim do Dąbrowy Górniczej i Jaworzna,  
- przedłużenie DK 94 w kierunku zachodnim z rejonu Będzin - Sosnowiec przez Czeladź - 

Siemianowice Śląskie - Chorzów do Bytomia (DTŚ-bis), 
- przebudowa i budowa dróg łączących  autostradę A4 z południowymi dzielnicami 

Bytomia, w tym np. trasa N-S (A4) węzeł „Wirek” – Ruda Śląska - Bytom (DW 925) lub A4 
-Zabrze - Bytom (DW 921), 

• segregacja ruchu samochodowego tranzytowego i lokalnego z wyprowadzeniem przejazdów 
tranzytowych poza tereny o gęstej zabudowie, budowa obwodnic miejscowości w ciągach 
dróg krajowych: 
- DK46 - północna obwodnica Lublińca oraz południowa obwodnica Częstochowy, 
- DK52 - budowa nowego odcinka Bielsko-Biała (węzeł „Suchy Potok” S1) – Kozy – 

Bulowice (woj. małpolskie), 
- DK78 - obwodnice miejscowości: Chałupki, Tarnowskie Góry, Siewierz, Zawiercie, 

Kroczyce, Pradła, Szczekociny 
oraz na przykład: 
- DK40 - Niewiesze, 
- DK43 - Kłobuck i Krzepice, 
- DK45 - wschodnia obwodnica Raciborza oraz docelowo obejścia miejscowości: 

Krzyżanowice, Roszków oraz Rudyszwałd w gminie Krzyżanowice, 
- DK44 - Tychy, Bieruń, 

• przebudowa i budowa dróg w tym m.in. dróg wojewódzkich pomiędzy węzłami 
na autostradach, w tym na przykład: 
- na autostradzie A1, DW 789 w rejonie węzła „Woźniki”, DW 925 w kierunku Orzesza i DK 

81 od węzła „Bełk”, DW 935 w rejonie węzła „Rowień” , DW 932 w rejonie węzła 
„Świerklany”, oraz DW 933 w rejonie węzła „Mszana”,  

- na autostradzie A4 - DW 408 w rejonie węzła „Ostropa” łącznie z obwodnicą Sośnicowic,  
a także na drogach ekspresowych, w tym na przykład:  
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- na drodze S69, przebudowa drogi wojewódzkiej nr  942 od Buczkowic do węzła „Meszna” 
oraz w rejonie Żywca połączenie z układem drogowym miasta (przedłużenie DW 944 
do węzła „Żywiec”),  

- na drodze S11 - z projektowanego węzła w rejonie Chechła poprzez DW 908 i DK 78 oraz 
nowy odcinek DW 911 do Piekar Śląskich (obejście Orzecha), 

- oraz drodze S1 w rejonie Lędzin (ciąg stanowiący przedłużenie DW 780 w kierunku 
zachodnim) i Wilamowic, 

- przebudowa dróg w strefach  rekreacyjnych tworzących ciągi drogowe o znaczeniu 
turystycznym np.: drogi wojewódzkie nr 941, 943, 945, 

- przebudowa dróg wyznaczonych do przewozu ładunków niebezpiecznych, a także 
uwzględnienie w projektach dotyczących przebudowy i budowy dróg parkingów 
strategicznych, 

• przebudowa dróg wyznaczonych do przewozu ładunków niebezpiecznych, a także 
uwzględnienie w projektach dotyczących przebudowy i budowy dróg parkingów 
strategicznych, 

• docelowo odbudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 421 w miejscowości Ciechowice;   
1.2. budowa i rozbudowa infrastruktury kolejowej, obejmujące między innymi zagadnienia: 

• modernizacja linii kolejowych objętych umową AGC - główne europejskie linie kolejowe i ich 
dostosowanie do prędkości 160 km/h dla ruchu pasażerskiego, w tym:  
- E 30 Drezno/Berlin – Legnica – Wrocław - Opole  – Kędzierzyn Koźle (alternatywnie przez 

Strzelce Opolskie - Pyskowice) - Gliwice  - Katowice - Jaworzno Szczakowa - Kraków – 
Lwów - Kijów (postulowana realizacja nowego przebiegu na odcinku Katowice Szopienice 
- Sosnowiec - Jaworzno Szczakowa), 

- E 59 Szczecin - Wrocław - Opole - Kędzierzyn Koźle - Chałupki – Bohumin – Ostrawa 
- E 65 Gdańsk – Warszawa - Katowice – Zebrzydowice – Praha/Wiedeń, dla osiągnięcia 

prędkości min. V=250 km/h (w ruchu pasażerskim), postulowana realizacja nowego 
przebiegu na odcinku Zawiercie - Katowice – Zebrzydowice - granica państwa, dla 
osiągnięcia właściwych parametrów,  

- na odcinku Katowice – granica państwa – Ostrawa proponuje się wariantowo nowy 
przebieg trasy tej linii: 

 A – wariant „tranzytowy”  Katowice – Tychy – Zebrzydowice – granica Państwa - 
Bohumin – Ostrawa, 

 B – wariant „regionalny” wspomagający aktywizację zachodniego obszaru rozwoju 
Katowice – Rybnik – Gorzyczki – granica państwa – Bohumin, 

(ze względu na przebieg tras przez obszary silnie zurbanizowane, o urozmaiconej rzeźbie, 
walorach przyrodniczych oraz aktywnych górniczo wybór ostatecznej trasy powinny 
poprzedzić dodatkowe studia i analizy programowo-przestrzenne),  

• modernizacja linii kolejowych objętych umową AGTC (ważniejsze linie kolejowe transportu 
kombinowanego) dostosowane do prędkości 120km/h dla pociągów towarowych (częściowo 
wykorzystując odcinki linii AGC): 
- C-E 30 /Wrocław/ - Opole - Gliwice – Ruda Kochłowice – Katowice Muchowiec – 

Mysłowice – Jaworzno Szczakowa - /Kraków/, 
- C-E 65 Tczew - Zduńska Wola - Tarnowskie Góry – Katowice -Pszczyna – Chybie - 

Zebrzydowice – granica państwa  (wariantowo: Tarnowskie Góry - Bytom - Gliwice - 
Kędzierzyn Koźle - Rybnik – Pszczyna  lub Gliwice - Rybnik – Pszczyna) 

- C-E 65/2 Chorzew Siemkowice – Częstochowa - Jaworzno Szczakowa - Czechowice-
Dziedzice – Zabrzeg-Czarnolesie – Chybie, 

- C-E 65/3 Herby Nowe - Lubliniec - Paczyna/Kędzierzyn Koźle, 
• rozbudowa linii 139 (T 654 wg porozumienia TER) Katowice - Czechowice-Dziedzice – 

Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoń – Czadca /Słowacja, Wegry, Słowenia/, dla poprawy 
połączeń z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz włączenie w układ linii 
AGC/AGTC, 

• modernizacja linii kolejowych poza układem linii AGC, AGTC i TER wzmacniających 
powiązania międzyregionalne, w tym: Katowice – Lubliniec – Kluczbork - Poznań/Wrocław, 
Kielce  – Częstochowa –  Lubliniec – Opole oraz /Bielsko-Biała/ – Czechowice-Dziedzice – 
Trzebinia - /Kraków/ a także CMK-Starzyny-Kraków (połączenie Warszawa/Łódź – Kraków), 

• tworzenie powiązań z portem lotniczym Katowice w Pyrzowicach (modernizacja linii kolejowej 
Zawiercie – Mierzęcice-MPL „Katowice” - Tarnowskie Góry, postulowana realizacja nowego 
bezpośredniego połączenia z Aglomeracją Górnośląską z wykorzystaniem istniejących 
odcinków linii PKP i kolei przemysłowych),  
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• poprawa obsługi pasażerskiej na obszarach stykowych z innymi regionami (koleje regionalne), 
w tym wzmocnienie powiązań bipolarnego układu Europolu Śląsko-Krakowskiego oraz 
Aglomeracji Bielskiej i Rybnickiej z Aglomeracją Ostrawską oraz Ziemią Głubczycką; 

• poprawa funkcjonowania i ewentualna reaktywacja połączeń przewozów pasażerskich 
na obszarze pogranicza, na przykład w rejonie Racibórz – Głubczyce – Opawa; 

1.3. budowa i rozbudowa infrastruktury transportu lotniczego, obejmujące między innymi 
zagadnienia: 

• rozwój Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice”  w Pyrzowicach,  
• usprawnienie systemu transportowego zapewniające poprawę dostępności do lotniska 

w Pyrzowicach, w tym z uwzględnieniem terenów w zasięgu oddziaływania portów lotniczych 
„Balice” w Krakowie, „Strachowice” we Wrocławiu i „Mośnov” k. Ostrawy /Czechy/, 

• modernizacja lotniska Częstochowa – Rudniki z możliwością dodatkowego wykorzystania dla 
potrzeb nieregularnych przewozów pasażerskich i terminala (centrum logistycznego 
„Częstochowa”) oraz lotnisk, w tym: Katowice-Muchowiec, Gliwice, Rybnik-Gotartowice, 
Bielsko-Biała - Aleksandrowice z wykorzystaniem dla potrzeb lotów dyspozycyjnych, 
ratowniczych sportowych oraz pasażerskich przewozów okazjonalnych (”taksówki 
powietrzne”) i lotniska Międzybrodzie Żywieckie – Żar dla celów sportowo-rekreacyjnych; 

1.4. budowa i rozbudowa infrastruktury transportu wodnego - obejmująca między innymi 
zagadnienia w pierwszej kolejności dotyczące Odrzańskiej Drogi Wodnej, w tym na przykład: 

• modernizacja Kanału Gliwickiego i Portu w Gliwicach, 
• zwiększanie udziału przewozów wykonywanych żeglugą śródlądową w transporcie  ładunków, 
• realizacja Kanału  Odra-Dunaj oraz portu lub nabrzeża przeładunkowego w Raciborzu, 
• wykorzystanie infrastruktury realizowanej Drogi Wodnej Górnej Wisły. 

2. Promowanie rozwoju pasażerskiego transportu zbiorowego  
Kierunek będzie realizowany poprzez następujące działania:   

2.1 tworzenie centrów i węzłów przesiadkowych transportu zbiorowego np. w miastach: Katowice, 
Bielsko-Biała, Czestochowa, Rybnik, Gliwice, Sosnowiec (mapa nr 32);  

2.2 prowadzenie monitoringu potrzeb i symulacji rozwojowych w zakresie transportu publicznego; 
2.3 tworzenie warunków dla zwiększenia roli transportu zbiorowego – obejmujące miedzy innymi 

zagadnienia lokalizacji nowych terenów mieszkaniowo - usługowych z uwzględnieniem 
istniejących lub projektowanych tras transportu zbiorowego. 

3. Promowanie rozwoju zintegrowanych systemów  transportu kombinowanego  
Kierunek będzie realizowany poprzez następujące działania:  

3.1 tworzenie zintegrowanej sieci centrów logistycznych i terminali - obejmujące: transport 
drogowy, kolejowy, lotniczy i rzeczny; w tym postulowane terminale lub centra logistyczne: 
Gliwice (w tym np.: Port Gliwicki, stacja Gliwice–Kontenerowa, węzeł autostrady A-4 i A1), 
Sławków - Sosnowiec, Pyrzowice (przy MPL „Katowice”), Żory, Częstochowa (rejon Kościelec 
- lotnisko Rudniki), Zabrzeg-Czarnolesie (gm. Czechowice-Dziedzice) - Bielsko-Biała, 
Racibórz, Tychy oraz lokalne centra dystrybucji w innych miastach województwa np. Cieszyn, 
Jastrzębie- Zdrój; 

3.2 poprawa dostępności centrów logistycznych z krajowego układu drogowego (budowa nowych 
odcinków dróg) – obejmująca między innymi zagadnienia budowy systemu połączeń 
komunikacyjnych dla terminali „Sławków LHS” – Sosnowiec „Maczki–Bór”; 

3.3 wzmocnienie funkcji centrów logistycznych i terminali – obejmujące między innymi 
zagadnienia podniesienia parametrów technicznych linii kolejowych o strategicznym 
znaczeniu dla ich funkcjonowania, w tym linii hutniczej szerokotorowej. 
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fotografia 4: istnieje wstępna koncepcja wykorzystania do przewozów pasażerskich kolejowej linii przemysłowej 

łączącej Kopalnię Piasku w Szczakowej z północną częścią Aglomeracji Górnośląskiej; intencja 
projektodawców jest stworzenie szybkiego połączenia Aglomeracji z Pyrzowicami 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fotografia 5: projekt Drogowej Trasy Średnicowej - wizualizacja 
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Rysunek 23: model układu komunikacyjnego drogowego - koncepcja 
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Rysunek 24: model transportu kolejowego - koncepcja 
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4. Wspieranie rozwoju infrastruktury technicznej (mapa nr 33, 34) 
Kierunek będzie realizowany poprzez następujące działania: 

4.1. budowa i modernizacja urządzeń gospodarki wodno-ściekowej - obejmująca miedzy innymi 
zagadnienia:    

• modernizacji i remontów magistralnej sieci wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody, w tym: 
Maczki, Kozłowa Góra, Goczałkowice, Dziećkowice, Kobiernice, 

• budowy zbiorników retencyjnych, w tym: Racibórz, Kuźnica Warężyńska, 
• przygotowania i wdrożenia programu rozwoju małej retencji, w tym: budowa nowych 

zbiorników oraz remonty istniejących, 
• budowy systemów kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków oraz rozbudowy i modernizacji 

istniejących obiektów dla poprawy funkcjonowania gospodarki ściekowej na terenie całego 
województwa, w tym priorytetowo na terenach występowania użytkowych zasobów wodnych 
w strefach ochronnych ujęć wód i w obszarach występowania Głównych Zbiorników Wód 
Podziemnych wymagających szczególnej ochrony - z uwzględnieniem „Krajowego Programu 
Oczyszczania Ścieków Komunalnych”, 

• realizacji nowych oraz remontów istniejących zabezpieczeń przeciwpowodziowych, w tym: 
zbiorników retencyjnych, polderów, kanałów ulgi, obwałowań; 

4.2. prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z zasadami „Planu Gospodarki Odpadami 
dla Województwa Śląskiego” - obejmujące miedzy innymi zagadnienia: 

• budowy systemu gospodarki odpadami komunalnymi opartego na selektywnej zbiórce, 
• tworzenia regionalnych obiektów gospodarki odpadami komunalnymi – zakładów odzysku, 

recyklingu i unieszkodliwiania oraz rozbudowa i modernizacja składowisk, w tym: Młynek-
Sobuczyna, Knurów, Jastrzębie-Zdrój, Siemianowice Śląskie, Żywiec, Tychy-Urbanowice, 
Racibórz, Bielsko-Biała, 

• budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w skojarzeniu 
z energetyką z wykluczeniem spalania odpadów niebezpiecznych, w tym fakultatywne 
lokalizacje: Będzin, Ruda Śląska, Rybnik, Tychy, Jaworzno, 

• stopniowego zamykanie składowisk lokalnych, 
• rekultywacji składowisk nieczynnych i zamykanych, 
• wdrażania regionalnego systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi, 
• utworzenia wojewódzkiej jednostki ds. koordynacji, monitorowania i wdrażania ustaleń „Planu 

Gospodarki Odpadami” w gminach; 
4.3. rozwój systemów energetycznych - obejmujący miedzy innymi zagadnienia:  

• budowy węzłowej stacji transformatorowej 400 kV w Byczynie wraz z włączeniem jej 
do istniejącej sieci, 

• modernizacja źródeł wytwarzania energii elektrycznej i sieci przesyłowych, 
• rozbudowy systemu gazowniczego, w tym realizacji gazociągów wysokiego ciśnienia relacji: 

Lubliniec - Częstochowa, Częstochowa - Bobry, Komorzno - Tworzeń, Żywiec -Istebna, 
Żywiec - Ślemień, Bąków - Kłobuck, Cieszyn – Skoczów,  

• budowy gazociągów wysokiego ciśnienia i rozdzielczej sieci gazowej, w zależności od rozwoju 
rynku gazu w województwie oraz wyników analiz potrzeb energetycznych gmin, wykazujących 
techniczne i ekonomiczne możliwości rozbudowy sieci,  

• budowy rurociągu paliwowego relacji Boronów - Trzebinia, 
• promowania produkcji „czystej” energii, w tym ze źródeł odnawialnych; 

4.4. promowanie rozwoju zintegrowanych systemów łączności - obejmujące między innymi 
zagadnienia: 

• promowania nowoczesnych systemów gromadzenia i przesyłu danych, 
• tworzenia systemów teleinformatycznych, w tym na przykład infostrady śląskiej. 
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3.5. STYMULOWANIE INNOWACJI W REGIONALNYM SYSTEMIE ZARZĄDZANIA 
PRZESTRZENIĄ  

W związku z ciągłymi i coraz szybszymi przeobrażeniami przestrzeni potrzebne są nowe formy 
utrzymywania ładu przestrzennego. W zarządzaniu przestrzenią zasadne jest zatem podejście 
innowacyjne, w którym sposobem na osiągnięcie pożądanej spójności i efektywności polityki 
województwa jest współpraca i dobrowolne współdziałanie.  
W województwie śląskim będą promowane innowacyjne działania związane z nowoczesnym 
podejściem do rozwoju ekonomicznego, społecznego i przestrzennego, takie jak: 

• podejmowanie innowacyjnych studiów planistycznych dotyczących specyficznych obszarów,  
• organizowanie cyklicznych regionalnych konferencji, konkursów, 
• realizacja projektów pilotowych testujących nowe metody planowania przestrzennego. 

Cel będzie realizowany w wybranych obszarach województwa poprzez nowe formy zarządzania 
przestrzenią i konsekwentną realizację działań przyjętych w kierunkach polityki rozwoju (mapa nr 35). 

Oczekiwany rezultat: 
Ład przestrzenny i wysokie poczucie u mieszkańców województwa śląskiego związku z ich terytorium.  

Zasada realizacyjna: 
• promowanie nowych metod i procedur planistycznych wspierających inicjatywy dotyczące 

osiągania zrównoważonego rozwoju, 
• dobrowolne współdziałanie i współpraca uczestników procesów gospodarki przestrzennej, 
• jakość przestrzeni publicznych. 

Przyjmuje się następujące kierunki polityki przestrzennej:  

1. Wykreowanie i rozwój obszarów metropolitalnych  
Kierunek będzie realizowany poprzez następujące działania: 

1.1 reformy instytucjonalne metropolii – obejmujące między innymi zagadnienia tworzenia 
przestrzeni integracji i współpracy regionalnej poprzez promowanie współdziałania między 
miastami dla efektywnego wykorzystania funduszy europejskich;  

1.2 wspieranie rozwoju obszarów metropolitalnych - obejmujące: sporządzenie planów 
zagospodarowania przestrzennego obszarów metropolitalnych, stanowiących rozwinięcie 
koncepcji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego w ustalonych 
problematykach szczegółowych, w tym:  

• Plan Zagospodarowania Przestrzennego Centralnego Obszaru Metropolitalnego, 
• Plan Zagospodarowania Przestrzennego Północnego Obszaru Metropolitalnego, 
• Plan Zagospodarowania Przestrzennego Zachodniego Obszaru Metropolitalnego,  
• Plan Zagospodarowania Przestrzennego Południowego Obszaru Metropolitalnego. 

2. Promowanie innowacyjnych instrumentów zarządzania przestrzenią  
Kierunek będzie realizowany poprzez następujące działania: 

2.1 realizacja pilotowych projektów testujących nowe metody planowania - obejmująca między 
innymi zagadnienia: 

• restrukturyzacji i rewitalizacji miast, 
• odnowy wsi, 
• rekultywacji i zagospodarowywania terenów poprzemysłowych, 
• pozyskiwania i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, 
• zintegrowanych systemów komunikacji województwa, w tym na przykład opracowanie 

i wdrożenie „programu rozwoju pasażerskiego transportu zbiorowego” obejmującego 
zagadnienia dotyczące: utworzenia systemu obsługi ruchu regionalnego, aglomeracyjnego 
i lokalnego promującego szynowe środki transportu (np. lekka kolej miejska LKM, tramwaj 
dwusystemowy lub z napędem hybrydowym), tworzenie zintegrowanych systemów organizacji 
przewozów pasażerskich, kompleksowej modernizacji infrastruktury tramwajowej 
w Aglomeracji Górnośląskiej i Częstochowie, możliwości wykorzystania odcinków linii kolei 
przemysłowych do prowadzenia przewozów aglomeracyjnych lub wykorzystania 
zlikwidowanych odcinków tych linii dla innych rodzajów transportu, np. trasy rowerowe;  

2.2 podejmowanie partnerskiej współpracy w zakresie przestrzennego rozwoju województwa – 
obejmujące między innymi zagadnienia organizowania regionalnych konferencji dotyczących 
przyszłości województwa śląskiego oraz organizowania konkursów dotyczących przestrzeni 
publicznych dla promowania najwyższej jakości tych przestrzeni; 
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2.3 wspieranie studiów i badań niezbędnych do prowadzenia innowacyjnej polityki rozwoju 

regionalnego - obejmujące między innymi zagadnienia: 
• opracowanie i wdrożenie koncepcji monitorowania rozwoju, 
• prowadzenie monitoringu potrzeb i symulacji rozwojowych w zakresie transportu publicznego.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fotografia 6: Marszałek Województwa Śląskiego podpisuje deklarację na rzecz rozwoju „Kreatywnego Regionu 

Innowacyjnego”; jest to początek realizacji, uchwalonej w sierpniu 2003 r. przez Sejmik Województwa 
Śląskiego, „Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Śląskiego na lata 2003 – 2013”, 
Katowice,  maj 2004 r.  
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3.6. ROZWÓJ WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ W ZAKRESIE PLANOWANIA 
PRZESTRZENNEGO  

W zjednoczonej Europie charakterystyczną cechą regionu jest jego innowacyjna otwartość, 
wyrażająca się wolną przestrzenią i gotowością do podejmowania nowych przedsięwzięć 
we współdziałaniu ponad podziałami politycznymi, w dążeniu do  wspólnego rozumienia problemów, 
wyzwań i strategicznych perspektyw przestrzennego rozwoju. Współpraca międzyregionalna 
dla osiągania celów planowania przestrzennego nie może być postrzegana jedynie jako proces 
integracji przestrzennej, ale musi brać pod uwagę także oddziaływanie polityk Unii Europejskiej 
na rozwój regionalny i przestrzenny. Dlatego istotna jest promocja współpracy międzyregionalnej nie 
tylko w układach sąsiedzkich i krajowych, ale także międzyregionalnych i transgranicznych oraz 
międzynarodowych. Ma to szczególne znaczenie dla województwa śląskiego, które graniczy 
z 4 polskimi województwami oraz regionem śląsko – morawskim w Republice Czeskiej i regionem 
żylińskim w Republice Słowackiej a także utrzymuje partnerskie stosunki z wieloma innymi regionami 
w Unii Europejskiej. Ważne miejsce we współpracy międzyregionalnej zajmują tak zwane euroregiony:  
• Euroregion Beskidy (Polsko-Czesko-Słowacki, utworzony w 2000 roku), 
• Euroregion Śląsk Cieszyński (Polsko-Czeski, utworzony w 1998 roku), 
• Euroregion Silesia (Polsko-Czeski, utworzony w 1998 roku). 
Są one rozumiane przede wszystkim jako społeczne fora prowadzenia dyskusji i zawierania 
porozumień dotyczących rozwiązywania wspólnych problemów, opracowywania koncepcji rozwoju 
i podejmowania działań zarówno przez państwo, jak i przez samorządy regionalne i lokalne oraz 
podmioty prywatne. 
Celem polityki przestrzennej województwa śląskiego powinno być rozwijanie współpracy 
międzyregionalnej w szerokim zakresie zagadnień planowania przestrzennego służących 
wzmacnianiu potencjału przestrzeni województwa.  
Typowymi formami aktywności mogą być: wspólne studia i koncepcje rozwoju przestrzennego, 
strategie i plany działania, plany regionalne i plany zagospodarowania przestrzennego, studia 
wykonalności i projekty inwestycyjne, ekspertyzy, oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze.  
Podstawowe dziedziny współpracy obejmują: rozwój transportu, turystyki, ochrony terenów otwartych, 
poprawy stanu środowiska oraz budowy ponadgranicznej infrastruktury dla redukowania zagrożeń 
katastrofami i klęskami żywiołowymi (mapa nr 36). 

Oczekiwany rezultat: 
Wyeliminowanie zbędnych problemów i konfliktów w  zagospodarowaniu przestrzennym w obszarach 
przygranicznych i stykowych z innymi województwami oraz integracja województwa z przestrzenią 
europejską. 

Zasada realizacyjna: 
• realizacja projektów szczególnie ważnych dla zrównoważonego rozwoju, podejmowana 

dobrowolnie i we współdziałaniu administracji publicznej z sektorem prywatnym, 
• wspólne podejmowanie działań służących pozyskiwaniu środków finansowych na rozwój 

obszarów przygranicznych i stykowych w ramach europejskich programów rozwojowych 
i inicjatyw, 

• współpraca realizująca cele i kierunki Europejskiej Perspektywy Przestrzennego Rozwoju. 

Przyjmuje się następujące kierunki polityki przestrzennej: 

1. Rozwijanie współpracy transgranicznej w obszarach stykowych 
Kierunek będzie realizowany poprzez następujące działania: 

1.1 tworzenie relacji eliminujących zasadnicze bariery rozwoju i poprawiających rozwój 
przestrzenny; 

1.2 formułowanie i realizowanie wspólnej polityki przestrzennej.  

2. Rozwijanie współpracy międzyregionalnej w obszarze makroregionu  
Kierunek będzie realizowany poprzez następujące działania:  

2.1 promowanie policentrycznego rozwoju sieci osadniczej realizującego koncepcję Europolu 
Śląsko-Krakowskiego; 

2.2 wspieranie opracowania wspólnych strategii i planów działania dla makroregionu; 
2.3 poprawa własnego zarządzania dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym oraz krajobrazem. 
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3. Rozwijanie współpracy ponadnarodowej  
Kierunek będzie realizowany poprzez następujące działania:  

3.1 przygotowanie do udziału w europejskich programach rozwojowych i aplikacji o środki na 
wdrażanie w województwie śląskim zaleceń Europejskiej Perspektywy Przestrzennego 
Rozwoju; 

3.2 studia transnarodowe i przenoszenie na grunt województwa śląskiego doświadczeń innych 
regionów europejskich - obejmujące swym zakresem między innymi zagadnienia:  

• restrukturyzacji i rewitalizacji miast, 
• odnowy wsi, 
• rekultywacji i zagospodarowywania terenów poprzemysłowych, 
• pozyskiwania i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, 
• zintegrowanych systemów komunikacji województwa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fotografia 7: konferencja „Rozszerzenie Unii Europejskiej a zrównoważony rozwój regionów” zorganizowana 

przez Europejską Sieć Regionów Zrównoważonego Rozwoju oraz Województwo Śląskie, 
Katowice, maj 2004 r. 
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III. SPOSOBY REALIZACJI PLANU - kwestie wdrożenia 
 

1. ZASADY REALIZACJI PLANU  

W realizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego zastosowanie 
znajdują różne mechanizmy, w tym: 
• mechanizm finansowy pozwalający wykorzystać dostępne fundusze na realizację działań 

ukierunkowanych na osiągnięcie wyznaczonych celów rozwojowych, 
• mechanizm polityczny pozwalający dochodzić do ważnych dla województwa decyzji w jawnym 

i demokratycznym procesie oraz przy szerokim udziale aktorów regionalnych, 
• mechanizm zarządzania narzucający realizatorom Planu wymagania dotyczące określania 

konkretnych zadań, a także wskazujący ludzi odpowiedzialnych za ich realizację, a później także 
za monitorowanie postępów w osiąganiu określonych celów.  

W procesie realizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego szczególne 
znaczenie będą miały zasady: partnerstwa, zachowania ciągłości procesu planowania 
i wdrażania, integrowania i koncentracji środków na realizację Planu. Skuteczność realizacji 
Planu będzie uwarunkowana w głównej mierze efektywnym wykorzystaniem posiadanych środków 
finansowych oraz pozyskaniem funduszy zewnętrznych.  

Partnerstwo  
Samorząd Województwa Śląskiego będzie dążyć do maksymalizowania efektów wdrażania Planu 
poprzez łączenie działań bezpośrednich z partnerską współpracą z organizacjami publicznymi 
i prywatnymi. Partnerstwo to obejmować będzie współdziałanie między rządem, władzami lokalnymi, 
biznesem, organizacjami społecznymi i szerokim społeczeństwem. W procesie wdrażania polityki 
przestrzennej województwa zastosowane mogą być takie instrumenty realizacji jak np.: 
• dobrowolne porozumienia zawierane między regionalnymi lub lokalnymi partnerami dla osiągania 

uzgodnionych celów, 
• karty i kontrakty między regionalnymi lub lokalnymi partnerami, stanowiące organizacyjne ramy 

dla wdrażania planów i programów, 
• sieci miast lub regionów partnerskich dla wymiany doświadczeń i stymulowania wdrożeń 

w określonych dziedzinach rozwiązań przyjaznych środowisku, 
• organizacyjne i instytucjonalne reformy ukierunkowane na decentralizację zadań i decyzji oraz 

budowanie lokalnej odpowiedzialności za własne środowisko. 
Partnerstwo realizowane jest przy poszanowaniu zasady samodzielności planistycznej gminy oraz 
zasady spójności systemu planowania przestrzennego, w którym każdy szczebel ma określoną 
funkcję. 

Planowanie i wdrażanie Planu procesem ciągłym 
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego pozwala organom samorządu 
województwa określać priorytety w odniesieniu do przestrzeni. Plan koordynuje wewnętrzne działania 
administracji publicznej. Zachowanie ciągłości procesu planowania pozwoli na uwzględnienie 
zmieniających się uwarunkowań rozwoju, a co za tym idzie wykorzystanie nowych szans rozwojowych 
i uniknięcie tworzących się zagrożeń. Realizacja ustaleń Planu jest procesem ciągłym, który wymaga 
znacznego wysiłku od organów samorządu województwa śląskiego w zakresie współdziałania 
z innymi organizacjami publicznymi i prywatnymi. Przyjęte pragmatyczne podejście do Planu i jego 
realizacji oznaczać będzie konieczność użycia każdej możliwości dla osiągnięcia celów wyznaczonych 
w Planie. Przyjęte realistyczne podejście do planu oznacza uznanie wysokiego poziomu niepewności 
związanego z przewidywaniem przyszłości, a w tym między innymi dostępności środków na realizację 
Planu w okresie do roku 2015, powodowane zmianami w gospodarce krajowej i światowej. Przełożone 
zostało ono na dynamiczność, otwartość i elastyczność planowania. W związku z tym także 
za niezbędne uznaje się dokonywanie ciągłego doskonalenia przyjętych ustaleń Planu tak, 
aby realizowane projekty były odpowiednio zintegrowane, ukierunkowane na właściwe cele i zgodne 
z priorytetami. Oznacza to, że ciągłość kształtowania polityki przestrzennej jest jedną z podstawowych 
zasad realizacji polityki przestrzennej województwa śląskiego. Wspiera ją zasada podejmowania 
działań odcinkowych zawsze rozumianych jako elementy generalnej strategii.  

Integrowanie i koncentracja środków na realizację Planu 
Polityka przestrzenna województwa śląskiego będzie realizowana poprzez różnego rodzaju projekty, 
z których każdy wymagać będzie odpowiednich środków finansowych. Projekty te wykreowane 
i realizowane powinny być przez różne szczeble samorządu terytorialnego województwa, władze 
centralne jak również innych partnerów. Przy ograniczonych środkach, projekty muszą być 
szczególnie dobrze zintegrowane po to, aby w rezultacie pozwalały osiągać maksymalnie dużo 
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korzyści. Istotna jest efektywność użycia wszystkich dostępnych środków. Skuteczność interwencji 
zależy od skoncentrowania środków na stosunkowo nielicznych, ale dobrze określonych projektach. 
Politykę tę wspiera zasada współodpowiedzialności za region aktorów sceny regionalnej, odpowiednio 
do ich praw i obowiązków.  

Fundusze na realizację Planu  
Każde ustalenie Planu wymaga środków na jego realizację. Realizacja Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Śląskiego powinna opierać się na różnych źródłach finansowania 
zarówno własnych, tj. m.in. w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego, 
jak i zewnętrznych np. budżetu państwa. Szczególnego znaczenia w procesie realizacji Panu mają 
możliwości wykorzystania funduszy Unii Europejskiej, w tym funduszy strukturalnych.  
W obecnym okresie programowania 2004 - 2006 Polska korzysta z następujących funduszy 
strukturalnych P

1
P: 

• Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF), 
• Europejskiego Funduszu Społecznego (ESF), 
• Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EAGGF), 
• Finansowego Instrumentu Sterowania Rybołówstwem (FIFG). 
Ich zadaniem jest wsparcie procesów restrukturyzacji i modernizacji gospodarek państw 
członkowskich UE poprzez nakłady w tych sektorach i regionach, które wymagają wsparcia, aby 
sprostać globalnej konkurencji. Obok wymienionych czterech funduszy strukturalnych środki unijne 
będą dostępne z Funduszu Spójności, który finansuje duże projekty w zakresie transportu i ochrony 
środowiska o wartości przekraczającej 10 mln euro oraz w ramach inicjatyw wspólnotowych: Interreg 
oraz Equal. Mając na uwadze możliwość pozyskania środków z funduszy europejskich istotna staje 
się więc korelacja celów rozwojowych określonych w dokumentach rządowych z zamierzeniami 
regionalnymi. Podstawowym dokumentem rządowym w tym zakresie jest Narodowy Plan Rozwoju 
(NPR) na lata 2004-2006.  
Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006 służy jako punkt odniesienia dla działań o charakterze 
rozwojowym podejmowanych wyłącznie z zasobów środków krajowych, jak również jako podstawa 
przygotowania Podstaw Wsparcia Wspólnoty (Community Support Framework) dla Polski, czyli 
dokumentu określającego kierunki i wysokości wsparcia ze strony funduszy strukturalnych na 
realizację zamierzeń rozwojowych. Narodowy Plan Rozwoju pozwoli określić wysokość interwencji 
z Funduszu Spójności i Inicjatyw Wspólnotowych: EQUAL i INTERREG. 
Realizacji Narodowego Planu Rozwoju/Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004-2006 (NPR/CSF) 
służą programy: 
• Sektorowy Program Operacyjny (SPO) Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (MGPiPS) - 

głównym celem jest poprawa pozycji konkurencyjnej polskiej gospodarki funkcjonującej 
w warunkach otwartego rynku, 

• SPO Rozwój zasobów ludzkich (MGPiPS) - głównym celem jest budowa otwartego, opartego 
na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze 
kształcenia, szkolenia i pracy, 

• SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 
(MRiRW) - głównymi celami tego programu jest poprawa konkurencyjności gospodarki rolno-
żywnościowej oraz zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, 

• SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb (MRiRW) - celem strategicznym programu jest racjonalna 
gospodarka zasobami wód i poprawa efektywności sektora rybackiego oraz podniesienie 
konkurencyjności polskiego rybołówstwa i przetwórstwa rybnego, 

• SPO Transport - Gospodarka Morska (MI) głównym celem strategicznym jest zwiększenie 
spójności transportowej kraju oraz polepszenie dostępności przestrzennej miast, obszarów 
i regionów Polski w układzie Unii Europejskiej, 

• Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) (MGPiPS) - celem jest 
zgodnie, z zapisami NSRR, tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz 
przeciwdziałanie marginalizacji w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi 
gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji 
z Unią Europejską, 

• Program Operacyjny Pomoc Techniczna (MGPiPS) – program ten ma za zadanie zapewnić 
efektywność zarządzania funduszami strukturalnymi oraz prawidłowość interwencji i przejrzystość 
operacji środków pomocowych, a także podnieść poziom wiedzy związanej z pomocą strukturalną 
wśród potencjalnych beneficjentów oraz wśród ogółu społeczeństwa. 

                                                      
TP

1
PT „Ogólne zasady wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce (projekt z dnia 10 lipca 2003)” , Ministerstwo Gospodarki, Pracy i 

Polityki Społecznej, Ministerstwo Finansów  
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Instrumenty realizacji (wieloletnie)   Nazwa osi 
Podstawy Wsparcia 
Wspólnoty (CSF) 

Fundusz 
Spójności 

Inicjatywy 
Wspólno 
towe 

Programy krajowe 

1.  Wspieranie 
konkurencyjności 
sektora przemysłu i 
usług 

SPO Wzrost 
konkurencyjności 
przedsiebiorstw  
(ERDF) 

  Przede wszystkim przedsiębiorczość; 
Zwiększanie innowacyjności gospodarki w 
Polsce do 2006 roku; Kapitał dla 
przedsiębiorczych; rządowe programy i 
strategie restrukturyzacyjne przemysłów: 
chemicznego, hutnictwa żelaza i stali, 
górnictwa węgla kamiennego, obronnego, 
lekkiego, farmaceutycznego), inne programy 
rządowe 

2.  Rozwój zasobów 
ludzkich i 
zatrudnienia  

SPO Rozwój zasobów 
ludzkich 
(ESF) 

 EQUAL Programy zatrudnienia i restrukturyzacji 
fiansowane z zasobów Funduszu Pracy, 
PFRON i budżetu MPiPS 
Program Pierwsza praca 
Programy rozwoju eduakcji nadzorowane 
przez  MENiS  

SPO Transport - 
gospodarka morska 
(ERDF) 

Część 
transporto- 
wa 

 Program Infrastruktura – klucz do rozwoju 
(Program budowy autostrad i dróg 
ekspresowych)  

3.  Tworzenie 
warunków dla 
zwiększania 
poziomu inwestycji, 
promowanie 
zrównoważonego 
rozwoju i spójności 
przestrzennej  

 Część 
ochrona 
środowiska 

 Program dla Odry 2006 
Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 
Program wyposażania aglomeracji w systemy 
kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków 
Inne programy 

SPO Restrukturyzacja 
i modernizacja sektora 
żywnościowego oraz 
rozwój obszarów 
wiejskich (EAGGF) 

  Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich 
(PAOW) 
Programy Agencji Własności Rolnej Skarbu 
Państwa (AWRSP) 
Programy Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa(ARiMR) 

4.  Przekształcenia 
strukturalne w 
rolnictwie i 
rybołówstwie, 
rozwój obszarów 
wiejskich 

SPO Rybołówstwo i 
przetwórstwo ryb 
(FIFG) 

   

5.  Wzmocnienie 
potencjału 
rozwojowego 
regionów i 
przeciwdziałanie 
marginalizacji 
niektórych 
obszarów 

Zintegrowany 
Program Operacyjny 
Rozwoju 
Regionalnego 
(ZPORR)  
(ERDF, ESF) 

 INTERREG Realizacja Ustawy o zasadach wspierania 
rozwoju regionalnego - Kontrakty 
wojewódzkie 

Tabela 4 : osie rozwoju NPR i instrumenty ich realizacji wg "Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006" (przyjętego 
przez Radę Ministrów w dniu 14 stycznia 2003r. – skorygowany zgodnie z decyzją RM) 
 
 
 
Równolegle z realizacją sektorowych programów operacyjnych i programu regionalnego realizowane 
będą duże projekty współfinansowane z Funduszu Spójności. Środki pochodzące z tego funduszu nie 
będą przekazane na działania wykonywane w ramach programów operacyjnych, ale będą z nimi 
powiązane. W ramach Funduszu Spójności wsparcie uzyskają dwa sektory: środowisko i transport. 
Ze względu na krótki okres programowania, lata 2004-2006, zaproponowany w NPR system 
wdrażania, w szczególności w zakresie działań przewidzianych do realizacji w ramach programu 
rozwoju regionalnego ma charakter przejściowy.  
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CELE POLITYKI PRZESTRZENNEJ  - PLAN ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO  

I II III IV V VI 
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Tabela 5: zgodność Planu Zagospodarowania Przestrzennego z osiami rozwoju Narodowego Planu 
Rozwoju na lata 2004-2006 
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2.  NARZĘDZIA REALIZACJI PLANU  
 

2.1. ZADANIA O ZNACZENIU PONADLOKALNYM, UWZGLĘDNIONE W DOKUMENTACH 
PRZYJĘTYCH PRZEZ SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, RADĘ MINISTRÓW, 
WŁAŚCIWEGO MINISTRA LUB SEJMIK WOJEWÓDZTWA  

Lp. Nazwa zadania Lokalizacja Dokument źródłowy 

Budowa autostrady A1 (Gdańsk) – Częstochowa –
Gliwice - (Ostrawa) 

Koncepcja Krajowa [1] 
Rozporządzenie RM [4] 

Zakończenie budowy autostrady A4 odc. Nogawczyce - 
Murckowska 

Koncepcja Krajowa [1] 
Rozporządzenie RM [4] 

Budowa dróg ekspresowych nr :                    - S1 

- S11

- S69
- S78

Pyrzowice - Dąbrowa Górnicza-
Bielsko Biała - Cieszyn  
(Kołobrzeg - Poznań)  – 
Lubliniec - Tarnowskie Góry –   
(węzeł „Pyrzowice” na A1) 
Bielsko Biała- Zwardoń 
(węzeł ”Pyrzowice” na A1) –
Siewierz – Zawiercie -
Szczekociny - (Jędrzejów) 

Koncepcja Krajowa [1] 
Rozporządzenie RM [4] 
Strategia Województwa [6] 

Budowa i przebudowa drogi wojewódzkiej 935 Racibórz – Pszczyna  Strategia Województwa [6] 

Budowa i przebudowa drogi wojewódzkiej 933 Rydułtowy – Pawłowice  Strategia Województwa [6] 
 

Modernizacja (przebudowa, budowa nowych 
odcinków) dróg krajowych nr:                          - 46 

- 52
- 78

 
(Opole) - Częstochowa – 
Szczekociny 
Bielsko Biała - (Kraków) 
Siewierz – Zawiercie - 
(Jędrzejów) 

Strategia przebudowy dróg krajowych 
[5] 
Strategia Województwa [6] 
 

Budowa obwodnicy na drodze 941 Ustroń - Wisła Strategia Województwa [6]  
Budowa Drogowej Trasy Średnicowej Ruda Śląska – Zabrze - Gliwice Strategia Województwa [6]  
Rozbudowa MPL „Katowice” Pyrzowice Koncepcja Krajowa [1] 
Budowa Centrum Logistycznego wraz z 
przebudowa infrastruktury obsługującej 

Pyrzowice  
Sławków 

Koncepcja Krajowa [1] 
Strategia Województwa [6] 

Modernizacja linii tramwajowych, w tym Katowice-
Bytom  

Aglomeracja Górnośląska 
Katowice - Bytom Strategia Województwa [6] 

Modernizacja  linii kolejowych, w tym Warszawa-
Katowice-Wiedeń 

(Warszawa) - CMK – Zawiercie 
– Katowice - gr. państwa 
Zebrzydowice – (Wiedeń) 

Strategia Województwa [6] 

Modernizacja śluz Kanału Gliwickiego  Rudziniec, Dzierżono, Łabędy  Program dla Odry [3] 
Strategia Województwa [6] 

Budowa Kanału Odra – Dunaj powiat raciborski Koncepcja Krajowa [1] 
Budowa zbiornika „Kuźnica Warężyńska” Siewierz, Dąbrowa Górnicza Koncepcja Krajowa [1] 
Budowa gazociągu wysokoprężnego śr. 700 Komorzno - Tworzeń Koncepcja Krajowa [1] 

Budowa gazociągów wysokoprężnych śr. 500 Bobry – Częstochowa 
Lubliniec – Częstochowa Koncepcja Krajowa [1] 

Budowa rurociągu paliwowego  Boronów – (Trzebinia) Koncepcja Krajowa [1] 
Budowa Muzeum Śląskiego Katowice Strategia Województwa [6] 

Budowa Śląskiego Ogrodu Botanicznego Mikołów Strategia Województwa [6] 
 

Przebudowa Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji „Stadion Śląski” Chorzów Strategia Województwa [6] 

Modernizacja hali Wojewódzkiego 
Przedsiębiorstwa Widowiskowo-Sportowego 
„Spodek” w Katowicach 

Katowice Strategia Województwa [6] 
 

Modernizacja Wojewódzkiego Parku Kultury i 
Wypoczynku im. Jerzego Ziętka Katowice - Chorzów Strategia Województwa [6] 

 

Budowa regionalnych obiektów gospodarki 
odpadami  

Gm. Poczesna, Siemianowice 
Śląskie, Knurów, Tychy, 
Jastrzębie Zdrój, Żywiec  

Plan Gospodarki Odpadami [7] 
 

Budowa Zbiornika Racibórz  Krzyżanowice, Gorzyce,  
Lubomia, Kornowac, Racibórz 

Program dla Odry [3]  
 - zadanie rządowe zarejestrowane w 
rejestrze programów prowadzonym 
przez ministra właściwego do spraw 
budownictwa, gospodarki przestrzennej 
i mieszkaniowej 

Utworzenie Śląskiego Centrum Edukacji 
Regionalnej  Koszęcin Strategia Województwa [6] 

 
 

Tabela 6: zadania o znaczeniu ponadlokalnym, uwzględnione w dokumentach przyjętych przez Sejm RP, Radę 
Ministrów, właściwego ministra lub sejmik województwa 
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O uwzględnieniu w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego zadań 
i inwestycji celu publicznego decyduje nie tylko to, że realizują one jeden z celów określonych ustawą 
o gospodarce nieruchomościami, ale także to, że decyzja o ich realizacji została podjęta przez Sejm 
RP, naczelne organy administracji państwowej lub organ uchwałodawczy samorządu województwa 
w drodze odpowiedniego dla właściwości tych organów, aktu prawnego. Umieszczenie zadań 
i inwestycji celu publicznego jest zatem tylko przeniesieniem do Planu pewnych podjętych już w tym 
zakresie ustaleń organów administracji publicznej lub Sejmu RP. Dotyczy to także tych zadań 
i inwestycji, co do których ustalenia podejmuje Sejmik Województwa Śląskiego.  
Ustalając wykaz zadań i inwestycji celu publicznego wyodrębniono te zadania, dla których konieczne 
jest określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy, a zatem zadania o charakterze 
inwestycyjnym. 
W Planie, zgodnie z zapisami art. 39 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
zostały uwzględnione zadania wynikające z programów rządowych służących realizacji inwestycji celu 
publicznego o znaczeniu krajowym, które zamieszczone są w rejestrze programów, prowadzonym, 
zgodnie z art. 49 ust.1 w/w ustawy, przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki 
przestrzennej i mieszkaniowej – aktualnie Ministra Infrastruktury. Dla województwa śląskiego 
z rejestru programów wynika zadanie pod nazwą: „Budowa zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz 
na rzece Odrze w woj. śląskim”, określone w wieloletnim programie pt.: „Program dla Odry - 2006”.  
W związku z wejściem w życie w lipcu 2003r. ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, przestał istnieć prowadzony przez Wojewodę Śląskiego na mocy 
starej ustawy „Wojewódzki Rejestr Zadań Rządowych i Zadań Samorządu Województwa Śląskiego”. 
Rejestr zawierał zadania samorządowe, wynikające z dokumentów przyjętych przez Sejmik 
Województwa Śląskiego i przekazane Wojewodzie Śląskiemu przez Marszałka Województwa 
Śląskiego, zgodnie z określoną w ustawie procedurą. Ujęte w w/w Rejestrze zadania samorządowe, 
mające szczególne znaczenie dla rozwoju województwa, zostały przeniesione do wykazu zadań 
umieszczonych w Planie. 

Wykaz zadań umieszczonych w Planie stanowi listę otwartą, która będzie uzupełniana w wyniku 
okresowej aktualizacji Planu o nowe zadania, w oparciu o uchwalone dokumenty przyjęte przez Sejm 
RP, Radę Ministrów, właściwego ministra czy Sejmik Województwa Śląskiego.   
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2.2. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU PONADLOKALNYM, UWZGLĘDNIONE 
W DOKUMENTACH PRZYJĘTYCH PRZEZ SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, RADĘ 
MINISTRÓW, WŁAŚCIWEGO MINISTRA  

 
Samorząd województwa ponosi odpowiedzialność za realizację przyjętych w planie województwa, 
ale także w dokumentach rządu i Sejmu RP, ustaleń dotyczących inwestycji celu publicznego 
o znaczeniu ponadlokalnym, dlatego wykaz inwestycji został określony z uwzględnieniem 
ograniczonych możliwości finansowych i rzeczywistych potrzeb zarówno państwa, jak i województwa 
śląskiego. 
  

Lp. Nazwa inwestycji Lokalizacja Dokument ustalający inwestycje 
1.  Budowa Zbiornika Racibórz Racibórz, Kornowac,Krzyżanowice, 

Lubomia, Gorzyce 
Ustawa budżetowa [2] 
- zadanie rządowe zarejestrowane 
w rejestrze programów 
prowadzonym przez ministra 
właściwego do spraw budownictwa, 
gospodarki przestrzennej i 
mieszkaniowej 

2.  Budowle regulacyjne na Odrze swobodnie 
płynącej i w dorzeczu Warty 
Naprawa i modernizacja wałów w dorzeczu 
Odry wraz z Wartą 

dorzecze Odry wraz z Wartą Program dla Odry [3] 
Ustawa budżetowa [2] 

3.  Modernizacja śluz Kanału Gliwickiego gmina Rudziniec, miasto Gliwice Program dla Odry [3] 
Ustawa budżetowa [2] 

4.  Budowa drogi ekspresowej S 69 Żywiec - Zwardoń Ustawa budżetowa [2] 
odcinek Sośnica - Murckowska 
odcinek Kleszczów - Sośnica 

5.  Budowa autostrady A 4 
 
 odcinek Nogawczyce - Kleszczów 

Ustawa budżetowa [2] 
 

Bielsko - Biała - Cieszyn 6.  Budowa drogi ekspresowej S 1 
 Pyrzowice -  Podwarpie 

Ustawa budżetowa [2] 
 

7.  Drogowe Przejście Graniczne Zwardoń  - Myto Ustawa budżetowa [2] 
8.  Drogowa Trasa Średnicowa „Katowice – 

Dąbrowa Górnicza” 
Katowice – Dąbrowa Górnicza Kontrakt dla województwa 

śląskiego na rok 2004 [8] 
9.  Kompleksowa przebudowa tramwajowej 

infrastruktury technicznej aglomeracji 
górnośląskiej 

Miasta aglomeracji Kontrakt dla województwa 
śląskiego na rok 2004 [8] 

10. Modernizacja Wojewódzkiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji „Stadion Śląski” 

Chorzów Kontrakt dla województwa 
śląskiego na rok 2004 [8] 

11. Budowa Muzeum Śląskiego Katowice Kontrakt dla województwa 
śląskiego na rok 2004 [8] 

 

Tabela 7: inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, uwzględnione w dokumentach przyjętych 
przez Sejm RP, Radę Ministrów, właściwego ministra 
 
 
Dokumenty ustalające zadania, w tym inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym. 
[1] Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju. Przyjęta przez Radę Ministrów 5 października 1999 r. oraz 
przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 17 października 2000 r.  
[2] Ustawa budżetowa na rok 2004 z dnia 23 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 17 z 2004 poz.167). 
[3] Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006” (Dz. U. Nr 98 z 2001 r. poz. 
1067). Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry 2006 r.” 
(Dz. U. Nr 216 z 2002 r. poz. 1827). 
[4] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia sieci autostrad, 
dróg ekspresowych oraz dróg o znaczeniu obronnym (Dz. U. Nr 17 z 2003 r., poz. 1683). 
[5] Strategia przebudowy dróg krajowych w Polsce w latach 2003 – 2013. Ministerstwo Infrastruktury, sierpień 2003 r.  
[6] Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2015. Przyjęta Uchwałą nr I/24/1/2000 Sejmiku Województwa 
Śląskiego z dnia 25 września 2000 r. 
[7] Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego, przyjęty Uchwałą Nr II/11/1/2003 Sejmiku Województwa Śląskiego 
z dnia 25 sierpnia 2003 r.  
[8] Kontrakt dla województwa śląskiego na rok 2004 zawarty dnia 29 kwietnia 2004 roku w Warszawie. 
 
 
 
 
 
 

 

 



SPOSOBY REALIZACJI PLANU 
 

 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 8: procedura realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym 
 
 
Zarząd Województwa Śląskiego w procesie wyboru projektów do realizacji w ramach programów 
finansowanych z funduszy Unii Europejskiej dołoży wszelkich starań by wsparcie uzyskały projekty 
realizujące wyznaczone w niniejszym dokumencie cele, kierunki oraz zamierzenia rozwojowe.  
W procesie przygotowania i oceny projektów na poziomie regionalnym Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Śląskiego powinien stanowić dokument komplementarny wobec 
Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015 i stanowić przedmiot oceny pod katem 
zgodności z polityką rozwoju województwa. W zakresie przygotowania własnych projektów oraz 
wspierania województwa środkami finansowymi, samorząd województwa powinien w pierwszej 
kolejności wspierać realizację tych projektów, które realizują politykę rozwoju regionu, czyli Strategię 
Rozwoju i Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego. 
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3.  WNIOSKI I REKOMENDACJE  

3.1. REKOMENDACJE I WNIOSKI DO POLITYKI PRZESTRZENNEJ PAŃSTWA  
W celu rozwiązywania problemów przestrzennego zagospodarowania kraju istotne będzie: 
• uznanie Aglomeracji Górnośląskiej za metropolię o znaczeniu europejskim, stanowiącą 

policentryczną stolicę Skonsolidowanego Śląskiego Obszaru Metropolitalnego, 
• wpisanie w sieć krajowych ośrodków równoważenia rozwoju Aglomeracji Bielskiej, 

Częstochowskiej i Rybnickiej, stanowiących stolice dopełniających obszarów metropolitalnych, 
• wpisanie w sieć regionalnych ośrodków równoważenia rozwoju miast: Cieszyn, Lubliniec, 

Myszków, Pszczyna, Racibórz, Zawiercie, Żywiec, 
• uwzględnienie systemu obszarów chronionych województwa śląskiego w systemie krajowym, 
• ujęcie w docelowym układzie sieci autostrad i dróg ekspresowych drogi krajowej nr 78 (jako 

ekspresowej), 
• uwzględnienie budowy nowego odcinka szybkiej kolei Zawiercie - Katowice – granica państwa, 
• włączenie linii nr 139 TER w system kolei AGC/AGTC.  
 
3.2. WNIOSKI DO POLITYKI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTW SĄSIEDNICH ORAZ REPUBLIKI 

CZESKIEJ I REPUBLIKI SŁOWACKIEJ 
W celu rozwiązywania problemów transgranicznych z województwem opolskim istotne będzie 
podejmowanie wspólnych działań w zakresie: 
• utworzenia systemu obszarów ochrony przyrody stwarzającego możliwości prowadzenia 

ujednoliconej polityki proekologicznej, ochrony walorów przyrodniczo–krajobrazowych doliny Odry, 
Lasów Stobrawsko–Lublinieckich i doliny Małej Panwi, 

• zagospodarowania zlewni Górnej Odry i jej dopływów minimalizującego zagrożenie powodziowe, 
• ochrony czystości wód powierzchniowych i podziemnych, skoordynowanie działań dla ochrony 

wód rzek Odry i Małej Panwi oraz Głównych Zbiorników Wód Podziemnych, w szczególności 
GZWP nr 333, 

• poprawy połączeń komunikacyjnych w transporcie drogowym i kolejowym o znaczeniu 
międzyregionalnym (budowa autostrady A4 i drogi ekspresowej S 11; przebudowa dróg krajowych 
w szczególności nr 40, 43, 45, 46, 88, a także pozostałych dróg krajowych nr 42, 94 
i wojewódzkich nr 408, 416, 417, 421 z budową mostu na Odrze, 425, 494, 901; modernizacja linii 
kolejowych w tym AGC: E-30, E-59 i AGTC: CE-30 i CE-59, CE 65/3 oraz linii międzyregionalnych 
Katowice – Lubliniec – Poznań/Wrocław i Częstochowa – Lubliniec – Opole), 

• rozwoju transportu wodnego (budowa Kanału Odra – Dunaj, wykorzystanie Odrzańskiej Drogi 
Wodnej), 

• skoordynowania działań służących poprawie obsługi pasażerskiej na obszarach stykowych Ziemi 
Raciborskiej z Ziemią Głubczycką poprzez reaktywację połączeń kolejowych Racibórz – 
Głubczyce -  Kietrz, Racibórz – Baborów – Głubczyce),  

• rozwoju powiązań infrastrukturalnych (gazociąg wysokociśnieniowy Komorzno – Tworzeń, Bąków 
– Kłobuck), 

• koordynacji projektów w zakresie zagospodarowania turystycznego („Droga Sudecko–Karpacka”, 
trasy rowerowe), 

• wykorzystania szans wynikających z porozumienia „Autostrada Firm Nowych Technologii” 
zawartego pomiędzy województwami dolnośląskim, opolskim, śląskim i  małopolskim (Wrocław – 
Opole – Gliwice – Katowice – Kraków).  

W celu rozwiązywania problemów transgranicznych z województwem łódzkim istotne będzie 
podejmowanie wspólnych działań w zakresie: 
• utworzenia systemu obszarów ochrony przyrody stwarzającego możliwości prowadzenia 

ujednoliconej polityki proekologicznej, ochrony walorów przyrodniczo – krajobrazowych terenów 
położonych w dolinie rzeki Warty i Pilicy (Załęczański Park Krajobrazowy, Obszar Chronionego 
Krajobrazu Pajęczańsko – Gidelski i Piliczański), 

• zagospodarowania zlewni Warty i Pilicy minimalizującego zagrożenie powodziowe, 
• ochrony czystości wód powierzchniowych i podziemnych, skoordynowanie działań dla ochrony 

wód rzek Warty i Pilicy oraz Głównych Zbiorników Wód Podziemnych w szczególności GZWP nr 
326, 

• kształtowania powiązań transportowych o znaczeniu międzyregionalnym (budowa autostrady A1, 
przebudowa dróg krajowych nr 42, 91 i dróg wojewódzkich nr 784, 483, 491; modernizacja linii 
kolejowych AGC E-65 i AGTC CE-65, CE 65/2,  
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• rozwoju powiązań infrastrukturalnych (budowa gazociągu wysokoprężnego Bobry – 
Częstochowa), 

• wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego rejonu dolin Warty i Pilicy dla rozwoju 
zagospodarowania rekreacyjnego. 

W celu rozwiązywania problemów transgranicznych z województwem świętokrzyskim istotne będzie 
podejmowanie wspólnych działań w zakresie: 
• utworzenia systemu obszarów ochrony przyrody obejmującego Lasy Włoszczowskie, dolinę Pilicy, 

Miechowsko – Działoszycki Obszar Chronionego Krajobrazu, 
• ochrony czystości wód powierzchniowych (zlewnia Pilicy) i Głównych Zbiorników Wód 

Podziemnych (GZWP nr 408 i 409),  
• zagospodarowania zlewni Pilicy minimalizującego zagrożenie powodziowe, 
• zapobiegania dalszej marginalizacji obszarów położonych w rejonie miast: Koniecpol, 

Szczekociny i Włoszczowa, 
• usprawnienia powiązań komunikacyjnych (przebudowa drogi krajowej nr 78 do parametrów drogi 

ekspresowej lub budowa obwodnic w ciągu tej drogi; przebudowa dróg wojewódzkich nr 786, 795; 
modernizacja linii kolejowej E-65 oraz linii miedzyregionalnej Starzyny - Kraków), 

• utworzenia transgranicznych rejonów turystycznych wykorzystujących walory środowiska 
przyrodniczego i kulturowego (agroturystyka, ekoturystyka, krajoznwstwo) aktywizujących obszary 
stykowe. 

W celu rozwiązywania problemów transgranicznych z województwem małopolskim istotne będzie 
podejmowanie wspólnych działań w zakresie: 
• kształtowania Europolu Śląsko–Krakowskiego, 
• utworzenia systemu obszarów ochrony przyrody, ochrony walorów przyrodniczo–krajobrazowych 

w otoczeniu Żywieckiego  Parku Krajobrazowego, Zbiornika Goczałkowice oraz utrzymanie funkcji 
korytarzy ekologicznych dolin Wisły, Soły i Przemszy, 

• ochrony jakości wód powierzchniowych (rzek Wisły, Soły, Przemszy) i Głównych Zbiorników Wód 
Podziemnych (GZWP nr 408, 445, 446, 447, 452, 453 i 454), 

• ograniczenia zagrożeń spowodowanych funkcjonowaniem podziemnej i powierzchniowej 
eksploatacji surowców mineralnych oraz rekultywacji terenów poeskploatacyjnych, 

• zagospodarowania zlewni Górnej Wisły i jej dopływów w sposób minimalizujący zagrożenie 
powodziowe, 

• poprawy powiązań komunikacyjnych, głównie na kierunkach drogowych: Jaworzno – Oświęcim 
(budowa drogi „Współpracy Regionalnej” relacji Jaworzno – Oświęcim – droga ekspresowa S 1), 
Bielsko-Biała – Kraków (przebudowa drogi DK 52), Tychy - Kraków (przebudowa drogi DK 44); 
przebudowa pozostałych dróg krajowych nr 79, 94 i wojewódzkich nr 780, 781, 791, 794, 933, 
946, 948 z możliwością kontynuacji DW 935 w kierunku Oświęcimia, oraz modernizacja linii 
kolejowych E-30, CE-30 i Bielsko-Biała – Czechowice-Dziedzice - Trzebinia – Kraków),  

• poprawy obsługi pasażerskiej z wykorzystaniem linii kolei przemysłowych w powiązaniach powiatu 
bieruńsko–lędzińskiego, Tychów, rejonu Oświęcim – Chrzanów z centralnym obszarem 
Aglomeracji Górnośląskiej, 

• rozwoju Drogi Wodnej Górnej Wisły, 
• kształtowania powiązań infrastrukturalnych (rurociąg paliwowy Boronów – Trzebinia), 
• wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego obszaru Beskidów i Jury 

Krakowsko–Częstochowskiej dla celów rekreacyjnych i turystycznych (np. „Droga Sudecko– 
Karpacka”, trasa rowerowa „Greenway”, tematyczne szlaki turystyczne), 

• wykorzystania szans wynikających z porozumienia „Autostrada Firm Nowych Technologii” 
zawartego pomiędzy województwami dolnośląskim, opolskim, śląskim i  małopolskim (Wrocław – 
Opole – Gliwice – Katowice – Kraków).  

W celu rozwiązywania problemów transgranicznych z Republiką Słowacką istotne będzie 
podejmowanie wspólnych działań w zakresie: 
• polityki ochrony zasobów przyrodniczych w obszarze przygranicznym Beskidów (ujednolicenie 

form i zasad ochrony), 
• wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego obszaru Beskidów dla celów 

rekreacyjnych i turystycznych np.: „Droga Sudecko–Karpacka”, szlaki turystyki pieszej, rowerowej 
i narciarskiej oraz lokalizacji stacji sportów zimowych, 

• poprawy połączeń komunikacyjnych drogowych i kolejowych na kierunku Bielsko-Biała – Żywiec – 
Żylina, (budowa drogi S 69/D18, przebudowa drogi wojewódzkiej 945, modernizacja linii kolejowej 
T- 654) oraz niwelowanie różnic w parametrach technicznych dróg po obu stronach granicy. 
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W celu rozwiązywania problemów transgranicznych z Republiką Czeską istotne będzie 
podejmowanie wspólnych działań w zakresie: 
• polityki ochrony zasobów przyrodniczych (ujednolicenie form i zasad ochrony), utworzenia 

obszarów ochrony przyrody w rejonie Beskidu Śląsko-Morawskiego oraz zachowanie funkcji 
korytarzy ekologicznych dolin Odry i Olzy, 

• koordynacji projektów związanych z zabezpieczeniem przed powodzią dolin Odry i Olzy, 
• poprawy czystości wód rzek Odry i Olzy, ograniczenia emisji zanieczyszczeń, 
• ograniczenia skutków wpływu eksploatacji górniczej węgla kamiennego Zagłębia Ostrawsko– 

Karwińskiego na środowisko, 
• poprawy połączeń komunikacyjnych w transporcie drogowym, kolejowym i wodnym (budowa 

autostrady A1/D47 i drogi ekspresowej S1/R48, przebudowa drogi krajowej 78/I58, budowa linii 
kolejowej o dużej prędkości, budowa Kanału Odra – Dunaj), w tym również o znaczeniu lokalnym 
(wzmocnienie powiązań drogowych na kierunkach Racibórz – Opava, Jastrzębie – Karwina oraz 
w rejonie Cieszyna i Chałupek, proponowana reaktywacja linii kolejowej Racibórz – Krzanowice – 
Chuchelna oraz niwelowanie różnic w parametrach technicznych dróg po obu stronach granicy,  

• wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego obszaru Beskidu Śląskiego dla 
celów rekreacyjnych i turystycznych, w tym wytyczenie tras turystyki np. „Droga Sudecko– 
Karpacka” oraz tras rowerowych, 

• udostępniania sieci infrastruktury technicznej. 
 

3.3. WNIOSKI DO POLITYKI PRZESTRZENNEJ SAMORZĄDÓW LOKALNYCH 
• wskazanie lokalizacji dla parków przemysłowych z wykorzystaniem występujących w gminach 

terenów poprzemysłowych, 
• wyznaczenie stref aktywizacji gospodarczej,  
• porządkowanie gospodarki ściekowej i gospodarki odpadami, 
• utworzenie centrów konferencyjnych, targowych, wystawienniczych o znaczeniu 

międzynarodowym (pożądane w aglomeracjach), 
• wprowadzenie prawnych form ochrony przyrody w gminach w zasięgu projektowanego systemu 

obszarów ochrony przyrody,  
• tworzenie parków kulturowych w celu ochrony krajobrazów kulturowych oraz zachowania 

wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami charakterystycznymi dla miejscowej tradycji 
budowlanej i osadniczej. 
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IV. MONITORING PLANU - koncepcja 
Niniejszy rozdział prezentuje ogólną koncepcję monitoringu Planu, przedstawiając: podstawowe 
zasady, jakimi należy się kierować, rodzaj wskaźników i ich powiązanie z wyznaczoną strukturą celów, 
kierunków i działań oraz przykładową listę wskaźników dla każdego z celów, które będzie można 
wykorzystać w przyszłym systemie monitorowania zmian przestrzeni regionu. Przedstawione 
rozwiązania mają jedynie charakter postulatywny i wyznaczają ramy przyszłych prac nad 
opracowaniem kompleksowego systemu monitoringu. Wspomniane prace będą odbywały się 
w oparciu o ramy i procedury wyznaczone w przyszłości na szczeblu rządowym, a obecnie jedynie 
zapowiadane w postaci postulatu stworzenia krajowego systemu monitoringu przestrzeni.  
Do momentu opracowania kompleksowego systemu zawarte poniżej wytyczne mogą stanowić 
narzędzie pomocnicze do opracowania raportu, wymaganego z mocy ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, w szczególności przedstawiona poniżej tabela zawierająca listę 
wskaźników dla zadań i inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym. 
 

WSKAŹNIKI MONITORINGU ZADAŃ i INWESTYCJI O ZNACZENIU PONADLOKALNYM 
Wskaźnik produktu Wskaźnik rezultatu Wskaźnik oddziaływania 

Budowa autostrady A1 

• długość autostrady oddanej do użytku  

• czas przejazdu pomiędzy: 
Kruszyną a Gorzycami (oraz pomiędzy 
poszczególnymi odcinkami)  
• wzrost dostępności ESSP

2
P  

• wielkość przepływu 
pasażerów/ładunków po roku  

Zakończenie budowy autostrady A4 

• długość odcinka autostrady oddanej 
do użytku  

• czas przejazdu pomiędzy:  
Rudzińcem a Jaworznem (oraz  
pomiędzy poszczególnymi odcinkami) 
• wzrost dostępności ESS   

• wielkość przepływu 
pasażerów/ładunków po roku 

Budowa dróg ekspresowych S1, S11, S69, S78 

• długość drogi S1oddanej do użytku 
• długość drogi S11oddanej do użytku 
• długość drogi S69 oddanej do użytku 
• długość drogi S78 oddanej do użytku 

• czas przejazdu pomiędzy: 
- Cieszynem a Pyrzowicami (S1) 
- Lublińcem a Bytomiem (S11)  
- Bielskiem- Białą a Zwardoniem (S69) 
- Siewierzem a Szczekocinami (S78) 

• wzrost dostępności ESS 

• wielkość przepływu 
pasażerów/ładunków po roku na 
poszczególnych odcinkach  

• liczba firm zlokalizowanych na 
terenach inwestycyjnych 
utworzonych w pobliżu 
wybudowanych dróg 

Budowa i przebudowa drogi wojewódzkiej 935 

• długość drogi oddanej do użytku i 
przebudowanej  

• czas przejazdu pomiędzy:  
Raciborzem a Pszczyną 

• zmiana parametrów technicznych 
zmodernizowanych odcinkaów 
drogi (np. zwiększenie nośności 
drogi z X kN/oś do Y kN/oś) 

• wzrost dostępności ESS 

• liczba firm zlokalizowanych na 
terenach inwestycyjnych 
utworzonych w pobliżu 
wybudowanej i przebudowanej drogi 

• liczba  wypadków na 
zmodernizowanych odcinkach dróg 

Budowa i przebudowa drogi wojewódzkiej 933 

• długość drogi oddanej do użytku i 
przebudowanej 

• czas przejazdu pomiędzy: 
Raciborzem a Pawłowicami 

• zmiana parametrów technicznych 
zmodernizowanych odcinków drogi 
(np. zwiększenie nośności drogi z X 
kN/oś do Y kN/oś) 

• wzrost dostępności ESS 

• liczba firm zlokalizowanych na 
terenach inwestycyjnych 
utworzonych w pobliżu 
wybudowanej i przebudowanej drogi

• liczba wypadków na 
zmodernizowanych odcinkach dróg 

Modernizacja (przebudowa, budowa nowych odcinków) dróg krajowych nr: 46, 52, 78 

• długość zmodernizowanego, 
oddanego do użytkowania nowego 
odcinka drogi 

• czas przejazdu pomiędzy: 
- Pawonkowem a Szczekocinami 

(DK 46), 
- Bielskiem-Białą a Kobierzycami 

(DK 52) 
- Siewierzem a Szczekocinami (DK 

78) 
• zmiana  parametrów technicznych 

zmodernizowanego odcinkach drogi 
(np. zwiększenie nośności drogi z X 

• liczba firm zlokalizowanych na 
terenach inwestycyjnych 
utworzonych w pobliżu 
zmodernizowanych dróg  

• liczba wypadków na 
zmodernizowanych odcinkach dróg 

                                                      
TP

2
PT ESS - ekwiwalent szybkości do linii prostej – mierzy łatwość dostępu z jednego punktu do drugiego niezależnie od odległości 

pomiędzy punktami 
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kN/oś do Y kN/oś) 
• wzrost dostępności ESS 

Budowa obwodnicy na drodze 941 

• długość obwodnicy 
 

• wielkość natężenia ruchu w 
centrum miasta 

• wzrost wskaźnika ESS 
 

• natężenie hałasu w mieście  
• wskaźnik zanieczyszczenia 

powietrza w mieście COB2B NOBX 

• liczba wypadków w mieście 
Budowa Drogowej Trasy Średnicowej 

• długość zbudowanej drogi 
• Ilość zbudowanych obiektów 

inżynieryjnych 

• czasu przejazdu pomiędzy:  
Gliwicami a Dąbrową Górniczą  

• wzrost dostępności ESS 
 

• liczba firm zlokalizowanych na 
terenach inwestycyjnych 
utworzonych wzdłuż wybudowanej 
drogi 

Rozbudowa MPL „Katowice” 

• wartość przeprowadzonych robót  
• liczba pasażerów i wielkość 

ładunków przyjmowanych w porcie 
lotniczym  

• zwiększenie zatrudnienia w okresie 
2 lat  

Budowa Centrum Logistycznego wraz z przebudową infrastruktury obsługującej 
• powierzchnia terenów 

zainwestowanych na potrzeby 
centrum logistycznego  

• długość i ilość zbudowanych 
urządzeń infrastrukturalnych  

• liczba utworzonych miejsc pracy  
• wartość ładunków obsługiwanych w 

centrum logistycznym    
• powierzchnia zrekultywowanych 

terenów poprzemysłowych  

• liczba trwale utrzymanych miejsc 
pracy w wyniku realizacji tej 
inwestycji w rok po zakończeniu 
inwestycji 

Modernizacja linii tramwajowych, w tym Katowice-Bytom  
• długość wyremontowanego 

torowiska w mb 
• długość zmodernizowanej linii w 

mtp (metry toru pojedynczego) 
 

• prędkość przejazdu na 
zmodernizowanych liniach  

• czas podróży 
• liczba pasażerów 

• ilość wypadków na 
zmodernizowanych odcinkach dróg  

• wielkość natężenia ruchu w centrum 
miasta 

Modernizacja  linii kolejowych, w tym Warszawa-Katowice-Wiedeń 
• długość zmodernizowanego 

torowiska w mb 
 

• prędkość przejazdu na 
zmodernizowanych liniach  

• czas podróży na zmodernizowanych 
odcinakach  

• wielkość przepływów 
pasażerów/ładunków po roku 

Modernizacja śluz Kanału Gliwickiego  
• wartość wykonanych robót • parametry techniczne śluz   • liczba firm korzystających z 

transportu rzecznego  
Budowa Kanału Odra – Dunaj 
• długość kanału  • masa ładunków przewożonych 

kanałem  
• liczba firm korzystających z 

transportu rzecznego  
Budowa zbiornika „Kuźnica Warężyńska” 
• pojemność zbiornika  • powierzchnia zrekultywowanych 

terenów poprzemysłowych 
• zmniejszenie strat finansowych 

wyrządzonych przez powódź 
Budowa gazociągu wysokoprężnego śr. 700 
• długość zbudowanego gazociągu  • objętość gazu przesyłanego 

gazociągiem  

Budowa gazociągów wysokoprężnych śr. 500 
• długość zbudowanego gazociągu • objętość gazu przesyłanego 

gazociągiem   

Budowa rurociągu paliwowego  
• długość zbudowanego rurociągu 

paliwowego  
• objętość paliwa przesyłanego 

rurociągiem   

Budowa Muzeum Śląskiego 

• powierzchnia oddanego do użytku 
budynku muzeum  

• liczba osób zwiedzających muzeum, 
• liczba wystaw i ekspozycji stałych i 

okresowych   

• liczba miejsc pracy utworzona w ciągu 
2 lat 

• liczba uczestników w imprezach 
kulturalnych w rok po zakończeniu 
inwestycji  

Budowa Śląskiego Ogrodu Botanicznego 
• powierzchnia ogrodu botanicznego  • liczba osób zwiedzających  • liczba miejsc pracy utworzona w 

ciągu 2 lat 
Przebudowa Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Stadion Śląski”P

∗
P
 

•  wartość robót przeprowadzonych w 
obiekcie  

• zmiana parametrów technicznych 
obiektów Stadion  Śląskiego  

• liczba uczestników imprez 

• Ilość imprez o znaczeniu 
międzynarodowym i krajowym na 
Stadionie Śląskim w Chorzowie w rok 
po zakończeniu inwestycji 
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Modernizacja hali Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Widowiskowo-Sportowego „Spodek” w Katowicach 

• wartość robót przeprowadzonych w 
obiekcie 

• parametry techniczne obiektów  
• liczba uczestników imprez 

• ilość imprez o znaczeniu 
międzynarodowym i krajowym w Hali 
Spodek w rok po zakończeniu 
inwestycji 

Modernizacja Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Jerzego Ziętka 
• wartość prac modernizacyjnych 

przeprowadzonych w parku  
• liczba urządzeń dostępnych dla 

korzystających z Parku  

• liczba osób korzystających z parku 

• ilość imprez o znaczeniu 
międzynarodowym i krajowym w 
Parku w rok po zakończeniu 
inwestycji 

Budowa regionalnych obiektów gospodarki odpadami 
• liczba regionalnych obiektów 

gospodarki odpadami  
 

• pojemność regionalnych obiektów 
gospodarki odpadami  

• zdolność przerobowa  

• liczba „dzikich wysypisk” 
• ilość odpadów poddanych 

recyklingowi (tony/rok) po roku od 
zakończenia realizacji projektów 

Budowa Zbiornika Racibórz  
• powierzchnia zbiornika  
• pojemność zbiornika 

• liczba miast (gmin) ochronionych 
przed  skutkami powodzi 

• zmniejszenie strat finansowych 
wyrządzonych przez powódź 

Utworzenie Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej 

• powierzchnia budynków Centrum 
Edukacji Regionalnej 

• liczba utworzonych miejsc pracy 
bezpośrednio po zakończeniu inwestycji 

• liczba osób uczestniczących w kursach, 
szkoleniach i warsztatach 

• liczba kursów, szkoleń i warsztatów 
organizowanych przez Centrum w ciągu 
roku 

• liczba miejsc pracy w okresie 2 lat od 
zakończenia inwestycji 

• liczba podmiotów gospodarczych 
działających w sektorze turystycznym na 
terenie gminy Koszęcin w okresie 2 lat od 
zakończenia inwestycji 

Budowle regulacyjne na Odrze swobodnie płynącej i w dorzeczu Warty  
Naprawa i modernizacja wałów w dorzeczu Odry wraz z Wartą 
• liczba budowli regulacyjnych 
• długość zmodernizowanych lub 

naprawionych wałów 

• powierzchnia terenów ochronionych 
przed skutkami powodzi 

• zmniejszenie strat finansowych 
wyrządzonych przez powódź 

Drogowe Przejście Graniczne (Zwardoń  - Myto) 
• wartość przeprowadzony robót  

 
• liczba osób przekraczający przejście 

graniczne  
• liczba samochodów ciężarowych 

(masa ładunków) 

• liczba firm zlokalizowanych w strefie 
przygranicznej  

 
Zarządzanie przestrzenią wymaga śledzenia i oceniania ilościowych i jakościowych zmian pewnych 
zjawisk tj. prowadzenia monitoringu i ewaluacji. Za opracowaniem koncepcji monitorowania rozwoju 
regionu przemawia fakt, iż ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym z dnia 27 marca 
2003 r.  zgodnie z art. 45 nakłada obowiązek dokonywania okresowej oceny planu zagospodarowania 
przestrzennego poprzez dokonanie przeglądu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym. 
Monitoring jest to element procesu bieżącego zarządzania środkami publicznymi, mający na celu 
zapewnienie prawidłowości i wydajności wdrażania programów finansowanych z tych środków, 
poprzez zbieranie wiarygodnych danych o tych programach, porównywanie ich z zakładanymi 
wskaźnikami oraz podejmowanie przy udziale partnerów samorządowych, gospodarczych 
i społecznych decyzji o zmianach w tych programach natomiast pojęcie ewaluacji definiowane jest 
jako ocena realizacji programów pod względem porównania faktycznych rezultatów z planowanymi, 
szerszego wpływu społeczno-ekonomicznego (impact assessment) oraz porównania poniesionych 
nakładów z rezultatami (analiza efektywności).P

∗
P 

System monitoringu i oceny rozwoju regionu powinien być zatem narzędziem wspierającym samorząd 
województwa śląskiego oraz służyć obserwacji całości zmian zachodzących w sferze społeczno-
gospodarczej i w sferze przestrzennej, pozwalając na ocenę skuteczności podejmowanych działań. 
Powinien on także umożliwiać przeformułowanie kierunków zmian i modyfikacji rozwiązań 
strategicznych określonych w dokumentach programowych w zależności od zmieniających się 
uwarunkowań. 
Chcąc ocenić realizację należy określić sposób selekcji zebranych informacji jak i mierniki, 
na podstawie których możliwe będzie dokonywanie porównań. W celu zmierzenia oddziaływań 
i indukowanych zmian w otoczeniu wymagane będzie przyjęcie wskaźników zarówno ilościowych 

                                                      
TP

∗
PT Wg Rozporządzenia Rady Europejskiej nr 1260/1999 z 21 czerwca 1999 roku wprowadzającego ogólne zasady Funduszy 

Strukturalnych. W ustawie o zasadach wspierania rozwoju regionalnego stosowane jest pojęcie ocena 
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jak i jakościowych. Tym niemniej wiele pozycji dotyczących zmian w przestrzeni i ich wpływów może 
pozostać nadal niemierzalnych lub pozwalać na zmierzenie ich tylko w pewnej części. 
System monitorowania zamian zachodzących w przestrzeni województwa powinien być spójny 
z systemem monitorowania i ewaluacji rozwoju regionu zachodzącego w sferze społeczno-
gospodarczej. Dlatego też niezbędne wydaje się stworzenie postulowanego w dokumencie strategii 
systemu monitorowania i ewaluacji.  
 
 
 Zwiększanie poziomu  

szczegółowości w planie 
 

 
Opracowywanie 
 Planu regionalnego 
 
 

 
Strategia 

 

 
Kierunki Polityki 

 

 
Monitorowanie 

  
 
 
 
 
 

  

 
Definiowanie 
zrównoważonego 
rozwoju regionu 
 

 
 

Cele 
 

 
 

Zadania 
 

 
 

Mierniki 
 
 

  
Zwiększanie poziomu  
definicji 

 
Tabela 9: relacje między przygotowywaniem planu  i stosowanymi kryteriami ocen 

 

MIERNIKI 
Narzędziami do mierzenia oddziaływań polityk i oceny sukcesu w osiąganiu zrównoważonego rozwoju 
województwa są mierniki. Dotyczą one jakości przestrzeni i jakości życia. Oczekiwanymi celami 
realizacji ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego województwa są pozytywne zmiany, które 
prowokują pytania dotyczące otwartych przestrzeni, formy urbanistycznej, zdrowia, wygody, hałasu, 
bezpieczeństwa i komunikacji. Przychodzi także mierzyć subiektywne wartości dotyczące rozwoju, 
edukacji, estetyki, wypoczynku, twórczości i wyobrażeń. Dlatego wybór mierników nigdy nie jest 
zagadnieniem jedynie czysto technicznym, ale zagadnieniem politycznym. Z tego też powodu 
dokonywanie wyboru mierników w odniesieniu do konkretnych zadań, charakteryzować powinna 
otwartość na procesy polityczne i przejrzystość.  
 
MONITOROWANIE I EWALUACJA 
Monitorowanie obejmuje badanie stanów  i procesów: 
• monitorowanie realizacji planów, w tym badanie ich pod kątem projektowania w nich zadań 

realizujących strategię regionalną, 
• monitorowanie bezpośrednich rezultatów osiąganych w realnej przestrzeni poprzez realizację 

konkretnych inwestycji (zadań) oraz monitorowanie ich  oddziaływań, 
• monitorowanie szerszych trendów i zmian w jakości życia w regionie.  

W procesie monitorowania  w odniesieniu do w/w zakresu monitorowania możemy wyróżnić trzy 
rodzaje wskaźników liczbowych charakteryzujących zachodzące w przestrzeni województwa zmiany 
i przeobrażenia. Są to wskaźniki: 
• produktu, 
• rezultatu, 
• oddziaływania.   
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Poziom produktu opisuje w sposób ilościowy lub wartościowy cechy wytworzonego produktu 
w ramach realizacji projektu, który będzie podejmowany dla osiągnięcia zamierzonego celu 
i w ramach określonego kierunku. Wskaźniki produktu odnoszą się do działalności i liczone są 
w jednostkach materialnych lub monetarnych (np. długość zbudowanej drogi). 
Na poziomie rezultatu zostaje dokonany opis skutków realizacji projektów głównie w skali 
ponadlokalnej i regionalnej, bezpośrednio po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia. Wskaźniki 
rezultatu odnoszą się do bezpośredniego i natychmiastowego efektu wynikającego z planu 
(programu). Dotyczą one informacji o zmianach dotyczących bezpośrednich beneficjentów. Wskaźniki 
tego typu mogą przybierać formę wskaźników materialnych np. skrócenie czasu podróży, 
zmniejszenie liczby wypadków drogowych, lub finansowych np. zmniejszenie kosztów transportu. 
Najbardziej ogólny poziom efektów podjętych działań opisuje poziom oddziaływania poprzez wpływ 
realizacji projektów na sytuację społeczno-gospodarczą, w pewnym okresie po zakończeniu realizacji 
przedsięwzięcia niemniej jednak są związane z podjętym działaniem.  
Określenie wskaźników produktu, rezultatu oraz oddziaływania umożliwia zarówno proces ciągłych 
obserwacji realizacji zapisów Planu jak i oceny podjętych działań.  
 
Ewaluacja działań i zadań wynikających z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Śląskiego będzie opierała się na trzech rodzajach ocen: 
• ex ante (oceny przed realizacją) - pozwala ona ocenić czy i w jaki sposób Plan przyczyni się 

do poprawy sytuacji w regionie, 
• ex tempore (ocena w trakcie działań) – odpowiada na pytanie, czy przyjęte cele i podjęte 

w następstwie działania zmierzają w dobrym kierunku,  
• ex post (ocena po realizacji działań) – umożliwia stwierdzenie, czy efekty wynikłe z zastosowania 

Planu są trwałe.  

W procesie budowania systemu monitoringu i ewaluacji przy wyborze wskaźników należy brać pod 
uwagę kryterium trafności określenia liczbowego, jego wiarygodności i łatwości agregowania oraz 
dostępności.  
Relacje (poziom szczegółowości) wyżej wymienionych rodzajów wskaźników z hierarchią ustaleń 
Planu tj. celami, kierunkami oraz działaniami obrazuje tabela nr 10.  

 
 
 

 
Tabela 10: schemat powiązań wskaźników z ustaleniami planu 
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MIERNIKI DO MONITOROWANIA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 
W nawiązaniu do zaproponowanych ustaleń Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Śląskiego określono listę mierników do monitorowania. Do poszczególnych celów polityki 
przestrzennej województwa przyporządkowano podane poniżej przykładowe mierniki (wskaźniki), 
które będzie można wykorzystać w systemie monitoringu i ewaluacji:    

Cel 1 : Dynamizacja i restrukturyzacja przestrzeni województwa 
• Liczba centrów zaawansowanych technologii, 
• Nakłady na działalność innowacyjną w przemyśle, 
• Wielkość nakładów na działalność B+R w PKB, 
• Wielkość  PKB na jednego mieszkańca, 
• Liczba inkubatorów przedsiębiorczości, 
• Liczba przedsiębiorstw na 1000 ludności, 
• Liczba parków przemysłowych, 
• Liczba i powierzchnia stref aktywności gospodarczej, 
• Liczba inwestorów (w tym zagranicznych), 
• Liczba szkół wyższych, 
• Liczba osób z wyższym wykształceniem, 
• Długość wałów przeciwpowodziowych, 
• Liczba turystów odwiedzających region, 
• Liczba obiektów noclegowych turystyki. 
 

Cel 2: Wzmocnienie funkcji węzłów sieci osadniczej 
• Powierzchnia terenów zrewitalizowanych w miastach, 
• Powierzchnia terenów zainwestowanych w miastach, 
• Pozycja regionu w rankingu atrakcyjności inwestycyjnej województw, 
• Długość nowych linii tramwajowych, 
• Liczba osób korzystających z komunikacji tramwajowej, 
• Długość tras rowerowych, 
• Liczba międzynarodowych targów i wystaw, 
• Liczba inwestorów zagranicznych, 
• Liczba specjalistycznych ośrodków zdrowia, 
• Czas oczekiwania na konsultację medyczną, na specjalistyczną usługę medyczną (w dniach), 
• Liczba campusów, 
• Liczba obiektów kultury, 
• Liczba osób korzystających z obiektów kultury. 

 
Cel 3: Ochrona zasobów środowiska, wzmocnienie systemu obszarów chronionych 

i wielofunkcyjny rozwój terenów otwartych 
• Powierzchnia terenów chronionych w regionie, 
• Powierzchnia terenów leśnych, 
• Liczba ludności obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków, 
• Ładunek zanieczyszczeń odprowadzanych do wód, 
• Liczba zlikwidowanych „dzikich” wysypisk, 
• Liczba osób odwiedzających miejscowości o walorach leczniczych, 
• Liczba noclegów udzielonych w miejscowościach leczniczych, 
• Liczba podmiotów gospodarczych działających na terenach wiejskich, 
• Liczba osób mieszkających na terenach wiejskich utrzymujących się z działalności 

pozarolniczej, 
• Długość sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na wsi, 
• Liczba gospodarstw domowych podłączonych do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, 
• Długość linii kolejowych, 
• Liczba pasażerów i ładunków obsługiwanych przez porty lotnicze w regionie, 
• Długość zmodernizowanych szlaków wodnych.  
 
 



MONITORING PLANU - koncepcja 
 

 111

Cel 4: Rozwój ponadlokalnych systemów infrastruktury 
• Długość autostrad (w tym nowych i zmodernizowanych), 
• Czas przejazdu między węzłowymi ośrodkami regionu leżącymi na przebiegu autostrad, 
• Czas przejazdu między węzłowymi ośrodkami regionu a innymi ośrodkami węzłowymi 

w układzie krajowym, 
• Długość dróg ekspresowych (w tym nowych i zmodernizowanych), 
• Czas przejazdu między węzłowymi ośrodkami regionu leżącymi na przebiegu dróg 

ekspresowych, 
• Długość dróg krajowych (w tym nowych i zmodernizowanych), 
• Liczba kolizji drogowych, 
• Długość linii kolejowych, 
• Liczba pasażerów transportu kolejowego, 
• Długość sieci kanalizacyjnej, 
• Długość sieci przesyłowych energii elektrycznej (w tym zmodernizowanych), 
• Liczba gospodarstw domowych podłączonych do sieci gazowej. 
 

Cel 5: Stymulowanie innowacji w regionalnym systemie zarządzania przestrzenią 
• Liczba opracowanych planów i programów dotyczących zagadnień przestrzennych, 
• Liczba regionalnych konferencji dotyczących realizacji planu zagospodarowania 

przestrzennego, 
• Liczba zorganizowanych konkursów dotyczących przestrzeni publicznych. 
 

Cel 6: Rozwój  współpracy międzyregionalnej  w zakresie planowania przestrzennego 
• Liczba podpisanych porozumień o współpracy transgranicznej w zakresie zasobów 

środowiska i ich ochrony, 
• Liczba transgranicznych projektów realizowanych w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, 
• Długość dróg nowych lub wyremontowanych ułatwiających wymianę transgraniczną, 
• Czas dojazdu do przejścia granicznego, 
• Liczba projektów realizowanych w ramach euroregionów. 

 

SYSTEM MONITORINGU  
Projektowany system monitoringu powinien obejmować: 
a) wyspecjalizowaną komórkę odpowiedzialną za realizację i zarządzanie pracami systemu, 
b) bazę danych, opierającą się na zestandaryzowanych i usystematyzowanych danych 

pochodzących z całego regionu, 
c) ogniwa trwałej współpracy z instytucjami zajmującymi się zbieraniem i przetwarzaniem danych 

(utworzenie bazy danych na temat tych instytucji i zakresu zbieranych przez nich danych oraz 
współpraca z nimi w celu określenia rodzaju i zakresu potrzebnych informacji), 

d) narzędzia pracy w postaci: 
• wskaźników i miar przypisanych poszczególnym rodzajom zadań 
• oprogramowanie pozwalające na bieżąco ujmować i aktualizować posiadane informacje wraz 

z ich lokalizacją w przestrzeni. 
 
Monitoring przestrzeni, projektowany do realizacji w ramach kompleksowego systemu monitorowania 
i ewaluacji regionu, powinien umożliwić przede wszystkim diagnozowanie stanu zagospodarowania 
przestrzennego, określenie stopnia realizacji podstawowych dokumentów planistycznych regionu, 
propozycji korekt zapisów Planu oraz wytycznych do wygenerowania inwestycji celu publicznego.  
Celowym będzie jednocześnie uruchomienie działania Systemu Informacji Przestrzennej 
(Terytorialnej), jako bazy danych pozwalającej zlokalizować posiadane informacje w terenie. 
Usystematyzowanie w ten sposób danych pozwoli szybko uzyskiwać rzetelne informacje o zasobach 
województwa, prezentować je graficznie i prowadzić analizy przestrzenne. Jest to szczególnie istotne 
ze względu na ciągłą konieczność aktualizowania Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa.  
Projektowana i stworzona w przyszłości przez system monitoringu baza danych powinna generować 
dwa rodzaje raportów: finansowe oraz rzeczowe – na temat postępów wdrażania projektów, działań, 
celów i programów. Istotną jej funkcją powinna być także możliwość generowania okresowych 
raportów w uzgodnionym formacie elektronicznym.  
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Rysunek 25: system monitoringu 
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ANEKS 2: SPIS MAP, RYSUNKÓW, TABLIC i FOTOGRAFII zamieszczonych w tekście Planu 
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ANEKS 3: SŁOWNIK PODSTAWOWYCH POJĘĆ 
Słownik zawiera objaśnienia głównych pojęć użytych w tekście Planu bądź takich, których 
przytoczenie może być pomocnym w jego czytaniu. W definiowaniu pojęć wykorzystane zostały różne 
źródła, w tym ważniejsze podano bezpośrednio, a inne obejmuje wykaz literatury. Patrz: ANEKS 1. 
 
Aglomeracja jest to układ osadniczy skupiony wokół głównego ośrodka wielkomiejskiego stanowiący 
koncentrację ściśle powiązanych ze sobą działalności, dla których korzyści odnoszone z lokalizacji w 
gęsto zaludnionych zurbanizowanych obszarach wynikają z powiązań funkcjonalnych i efektów 
zewnętrznych ekonomii skali. Aglomeracje o więcej niż jednym ośrodku centralnym układu 
osadniczego tworzą policentryczne układy osadnicze i niekiedy są określane terminem konurbacja.  
 
Cel publiczny jest to zamiar polityki obejmujący dążenia i działania na rzecz dobra publicznego 
uwzględniające zobiektywizowane potrzeby ogółu społeczeństwa. Gdy mowa o celu publicznym 
o znaczeniu ponadlokalnym, rozumie się przez to zamiar polityki  powiatowej lub wojewódzkiej, bądź 
krajowej. Cel publiczny spełniają (ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym; ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: 
1) budowa i utrzymanie dróg publicznych, w tym wodnych, obiektów i urządzeń transportu 

publicznego, części lotniczych lotnisk oraz służących do kierowania, kontroli, nadzoru 
i zabezpieczenia ruchu lotniczego, w tym rejonów podejść a także łączności publicznej 
i sygnalizacji, budowa i utrzymanie linii kolejowych, 

2) budowa i utrzymanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania 
płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych 
do korzystania z tych przewodów i urządzeń, 

3) budowa i utrzymanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, 
gromadzenia, przesyłania i oczyszczania ścieków oraz utylizacji odpadów, 

4) budowa oraz utrzymanie obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska, zbiorników i innych 
urządzeń wodnych służących zaopatrzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed 
powodzią, a także regulacja i utrzymanie wód oraz urządzeń melioracji wodnych, będących 
własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, 

5) opieka nad nieruchomościami stanowiącymi zabytki w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami oraz ochrona Pomników Zagłady w rozumieniu przepisów o ochronie 
terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady, ustanawianie i ochrona miejsc pamięci narodowej, 

6) budowa i utrzymanie pomieszczeń dla urzędów organów władzy, administracji, sądów 
i prokuratury, państwowych szkół wyższych, szkół publicznych poziomu licealnego, publicznych 
szkół artystycznych, obiektów publicznej ochrony zdrowia, domów opieki społecznej i placówek 
opiekuńczo – wychowawczych, obiektów kultury, sportu i rekreacji, 

7) budowa i utrzymanie obiektów i urządzeń niezbędnych na potrzeby obronności państwa i ochrony 
granicy państwowej, a także do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w tym budowa 
i utrzymanie zakładów karnych oraz zakładów dla nieletnich, 

8) poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa, 
9) ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrody, 
10) inne cele publiczne określone w odrębnych ustawach.  
 
Cel rozwoju jest zamiarem polityki przestrzennej lub serii powiązanych ze sobą polityk, które chce się 
osiągnąć. Patrz też: Działanie, Polityka przestrzenna, Zadanie. 
 
Dynamizowanie jest to działanie mające wprowadzać ożywienie, intensyfikowanie, czynienie coś 
dynamicznym. Gdy w Planie jest mowa o dynamizacji przestrzeni województwa, należy przez to 
rozumieć działalność mającą na celu inicjowanie procesów rozwojowych, intensyfikowanie 
gospodarczego rozwoju województwa i podniesienie jego konkurencyjności. Szczególne znaczenie 
wiąże się w tym względzie z tworzeniem miejsc i struktur sprzyjających powstawaniu innowacji 
(naukowych, technologicznych, organizacyjnych i kulturowych). 
 
Działanie jest to pewien cel, który poszukuje zakończenia w formie określonego rodzaju zadań 
i projektów, w tym inwestycji celu publicznego. Patrz też: Cel rozwoju, Zadanie. 
 
Gospodarka przestrzenna jest to całokształt działalności związanych z zagospodarowaniem 
przestrzeni i użytkowaniem gruntów. Obejmuje ona: realizowanie zadań inwestycyjnych przez 
podmioty prywatne, samorządowe lub państwowe; kontrolę ładu przestrzennego w trybie zgodności 
tych działań z prawem; koordynację i regulację przeznaczenia, zagospodarowania i zabudowy 
na podstawie ustaleń planistycznych i badań prowadzonych przez administrację publiczną. 

Inwestycja jest to nakład gospodarczy, którego celem jest stworzenie nowych lub powiększenie 
istniejących środków trwałych. Inwestycje to także przedmiot będący wynikiem działań inwestycyjnych. 
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Inwestycje celu publicznego umieszczone w planie zagospodarowania przestrzennego województwa 
śląskiego – należy przez to rozumieć te inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym 
(powiatowym, wojewódzkim, krajowym), które zostały ustalone w dokumentach przyjętych przez Sejm 
RP, Radę Ministrów, właściwego ministra lub Sejmik Województwa Śląskiego (ustawa z dn. 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). 
 
Infrastruktura  jest to w danym układzie osadniczym podstawowa struktura usług i urządzeń (ogólny 
kapitał społeczny) koniecznych dla bezpośredniego wsparcia działalności produkcyjnej. Obejmuje 
ona: usługi publiczne, transport, telekomunikację, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, publiczne 
urządzenia ochrony środowiska, urządzenia dla rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego. W latach 
osiemdziesiątych w polityce przestrzennej w krajach wysoko rozwiniętych zakres treści terminu 
infrastruktura uległ poszerzeniu. Odtąd oprócz infrastruktury tradycyjnej – zwanej też „ciężką” (drogi 
i autostrady, koleje, zapory itp.), uważanej za warunek konieczny, ale nie wystarczający dla rozwoju 
regionalnego i w związku z tym mającej znaczenie malejące; wyróżnia się infrastrukturę zwaną 
„lekką” lub „miekką”, której znaczenie współcześnie wzrasta, a która obejmuje przekazywanie 
informacji, edukację i kształcenie, jakość środowiska, oferty kulturalne oraz ogólnie inwestycje 
niematerialne. 
 
Jakość przestrzeni jest to zespół cech przestrzeni określonego obszaru obejmujący zagrożenia 
i szanse istniejące w przestrzeni, kształtowane przez szeroki zakres czynników, w tym między innymi 
przez jakość środowiska, architektury i krajobrazu.  
 
Krajowa Sieć Ekologioczna ECONET – PL (Ecological – Network – Poland) ma zgodnie z koncepcją 
Europejskiej Sieci Ekologicznej EECONET tworzyć spójny przestrzennie system obszarów, których 
walory przyrodnicze mają najwyższą rangę krajową i międzynarodową. Stanowią próbę połączenia w 
spójny paneuropejski system obszarów, których walory przyrody i powiązania ekologiczne stanowią 
istotę dziedzictwa przyrodniczego Europy. 
 
Leśny Kompleks Promocyjny – kompleks leśny o znaczeniu ekologicznym, edukacyjnym 
i społecznym ustanowiony w celu rozwoju zrównoważonej gospodarki leśnej oraz ochrony zasobów 
przyrody. 
 
Lokalizacja jest to ustalenie miejsca usytuowania elementu zagospodarowania w przestrzeni. 
 
Ład przestrzenny jest to takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz 
uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, 
społeczno-gospodarcze środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne (ustawa z dn. 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). 
 
Metropolia jest to wielkomiejska aglomeracja będąca ośrodkiem dynamiki gospodarczej, 
technologicznej i kulturalnej zarówno w regionie, jak i w skali europejskiej. 
Strukturę metropolii wyznaczają procesy i cechy, które decydują o tym, że metropolia (def. 
P.Soldatosa wg. B.Jałowieckiego): 
• Przyjmuje pochodzące z zagranicy czynniki produkcji, 
• Gości zagraniczne firmy, siedziby, i filie międzynarodowych przedsiębiorstw, banków, instytucje 

pozarządowe, naukowe i oświatowe, a także uniwersytety o znacznym udziale studentów 
zagranicznych, a także placówki dyplomatyczne, 

• Eksportuje czynniki produkcji, 
• Jest bezpośrednio połączona siecią transportu i komunikacji z zagranicą, 
• Ma rozbudowaną infrastrukturę, 
• Ma rozwinięty sektor usług nastawiony na zagranicznych klientów; 
• Na jego obszarze znajdują się środki masowego przekazu o zasięgu międzynarodowym, 
• Organizowane są regularne różnego rodzaju międzynarodowe spotkania (kongresy, wystawy, 

imprezy sportowe i artystyczne), 
• Znajdują się instytucje krajowe i regionalne zajmujące się relacjami zagranicznymi i mającymi 

międzynarodową markę, 
• Przez miejskie instytucje publiczne lub prywatne uprawiana jest paradyplomacja, której służy 

członkostwo w organizacjach międzynarodowych. 
 
Metropolizacja jest to przekształcanie się przestrzeni miejskich polegające na zmianie relacji między 
miastem centralnym i jego bezpośrednim otoczeniem w taki sposób, że powiązania między ośrodkami 
otoczenia stają się silniejsze niż ich powiązania z miastem centralnym oraz na nieciągłym sposobie 
użytkowania obszarów zurbanizowanych. Proces metropolizacji kształtuje środowisko przestrzenne, 
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społeczne i gospodarcze metropolii, a cechą jest przekształcenie historycznie ukształtowanej 
hierarchicznej organizacji terytorialnej w organizację sieciową o zasięgu europejskim. 
 
Monitoring przestrzenny jest to tworzenie podstaw informacyjnych stałego diagnozowania procesu 
zmian środowiska. Monitoring obejmuje: gromadzenie informacji, ich przetwarzanie, przekazywanie 
i ostrzeganie, a w tym także programowanie hipotetycznych sytuacji, jakie mogą powstawać przy 
braku właściwych interwencji decyzyjnych lub planistycznych.  
 
Narodowy Plan Rozwoju (NPR) to kompleksowy dokument określający strategię społeczno-
gospodarczą Polski w pierwszych latach członkostwa w Unii Europejskiej. Został przygotowany na 
podstawie wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Rady Nr 1260 z 21 czerwca 1999 r. 
(1260/99/WE) wprowadzającym ogólne przepisy dotyczące funduszy strukturalnych.  
 
Natura 2000 spójna europejska sieć ekologiczna tworzona w nawiązaniu do podstawowych aktów 
prawnych w zakresie ochrony przyrody obowiązujących w Unii Europejskiej tj. 
• dyrektywy Rady 92 / 43 EWG w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dziko żyjącej fauny 
• dyrektywy Rady 79 / 409 EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków 
Głównym celem jest utrzymanie na terytorium państw członkowkich UE różnorodności biologicznej 
poprzez ochronę siedlisk i gatunków flory i fauny. Realizacja sieci wynika ze zobowiązań Polski 
do dostosowania przepisów swojego prawa do standartów unijnych. 
 
Obszar metropolitalny jest to "obszar wielkiego miasta oraz powiązanego z nim funkcjonalnie 
bezpośredniego otoczenia, ustalony w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju” (ustawa z 
dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Z uwagi na dotychczasowy 
brak ustaleń obszarów metropolitalnych w polityce państwa, w Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Śląskiego przyjęte zostały rozwiązania rekomendowane przez Unię 
Metropolii Polskich i wyodrębniające w obszarze województwa śląskiego cztery obszary metropolitalne 
kształtujące razem Skonsolidowany Śląski Obszar Metropolitalny. Patrz też: ANEKS 5. 
 
Obszar problemowy jest to wskazany w planie zagospodarowania przestrzennego województwa 
obszar szczególnego zjawiska z zakresu gospodarki przestrzennej lub występowania konfliktowych 
sytuacji między poszczególnymi rodzajami zagospodarowania przestrzennego, bądź też rażących 
dysproporcji albo też zagrożeń, które ujawniają naruszenie równowagi w zagospodarowaniu 
przestrzennym lub anomalie w życiu społecznym i gospodarczym. Patrz też: ustawa z dn. 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
 
Obszar wsparcia rozumie się przez to obszar wyodrębniony ze względu na występujące w nim 
problemy rozwojowe podlegający określonym działaniom ze strony administracji rządowej i jednostek 
samorządu terytorialnego. Przyjmuje się, że granice obszaru wsparcia nie mogą przecinać granic 
powiatów. Celem wyznaczania obszarów wsparcia w Planie Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Śląskiego jest rozwój określonych obszarów województwa pod kątem wyrównywania 
szans życiowych obywateli bez względu na miejsce ich zamieszkania oraz zmniejszanie zacofania 
obszarów słabo rozwiniętych i mających niekorzystne warunki rozwoju oraz stwarzanie warunków dla 
dynamizowania rozwoju i podnoszenia konkurencyjności województwa śląskiego. 
 
Ochrona jest to działalność mająca na celu zachowanie, zabezpieczenie przed zniszczeniem. 
Gdy w Planie jest mowa o ochronie i wzmacnianiu systemu obszarów chronionych, należy przez 
to rozumieć działalność mającą na celu zachowanie, właściwe wykorzystanie oraz odnawianie 
zasobów i cennych składników przyrody ożywionej i nieożywionej oraz krajobrazu.  
 
Park przemysłowy (lub park biznesu i handlu) - jest to instrument polityki lokalizacji przemysłu, 
w formie terenu wyposażonego w urządzenia i usługi (infrastruktura) odpowiadające przede wszystkim 
wymogom cieszących się prestiżem przedsiębiorstw o wysko wyspecjalizowanej działalności i mający 
na celu nakłonić przemysł (handel) do lokowania się właśnie w tego rodzaju miejscu. Patrz też: Park 
technologiczny.  
 
Park technologiczny (lub biegun technologii lub park naukowy) - jest to instrument polityki rozwoju 
regionalnego, obejmujący zorganizowane w sieci organizacje o kompetencjach naukowych (biura 
pozostające w związku z wyższymi uczelniami, laboratoria naukowe i pracownie), których głównym 
celem jest wytwarzanie zaawansowanych technologii i świadczenie usług na rzecz przedsiębiorstw 
w regionie (transfer technologii do przemysłu). Parki technologiczne znajdują się zwykle 
w podmiejskim otoczeniu dużych aglomeracji miejskich, charakteryzującym się wysokimi walorami 
środowiska. Patrz też: Park przemysłowy. 
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Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jest to instrument polityki przestrzennej 
województwa, przez który polityka ta jest wyrażana i realizowana. Plan sporządza się dla obszaru 
w granicach administracyjnych województwa. Plan jest uchwalany przez sejmik województwa. 
Charakter i zakres tego opracowania określa ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 
 
Planowanie przestrzenne jest to publiczna polityka i te działania, przez które wpływa się 
na rozmieszczenie funkcji w przestrzeni i ich wzajemne powiązania. Planowanie przestrzenne 
w województwie określa ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
 
Planowanie regionalne jest to planowanie dla regionu. Najczęściej jest podejmowane przez władze 
regionalne – organy samorządu województwa i wówczas sejmik województwa podejmuje uchwałę 
o przystąpieniu do sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego województwa. Zasadniczo 
jest to planowanie strategiczne, ale z różnymi stopniami integracji planowania użytkowania terenu 
i planowania sektorowego. 
 
Polityka przestrzenna jest to świadome oddziaływanie władz publicznych na gospodarkę 
przestrzenną w sposób spójny z ustalonymi celami, zmierzające do harmonizowania interesu 
publicznego z interesami prywatnymi. Podstawowym dokumentem określającym aktualną politykę 
przestrzenną województwa śląskiego jest Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Śląskiego do roku 2015. W tym Planie polityka przestrzenna województwa wyrażana jest przez: /i/ 
działania własne samorządu województwa i wspólne z rządem i innymi samorządami; /ii/ koordynację 
działań różnych podmiotów, w tym zwłaszcza samorządów terytorialnych; /iii/ formułowanie 
rekomendacji adresowanych do polityki przestrzennej państwa realizowanej przez radę Ministrów 
i inne organa administracji rządowej. 
 
Polityka regionalna (prowadzona w regionie przez organy władzy regionalnej) jest to celowa 
działalność organów władzy publicznej zmierzająca do rozwoju regionalnego, rozumianego jako 
optymalne wykorzystanie zasobów regionu do trwałego wzrostu gospodarczego i podnoszenia jego 
konkurencyjności. Polityka regionalna województwa śląskiego ma na celu wzmocnienie pozycji 
województwa w terytorialnej organizacji kraju.  
 
Prognoza oddziaływania na środowisko jest to opracowanie wymagane przy sporządzaniu planu 
zagospodarowania przestrzennego, w tym Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Śląskiego. Opracowanie zawiera analizę stanu środowiska przyrodniczego i ocenę możliwych jego 
przekształceń pod wpływem realizacji ustaleń planu. Zakres opracowania określa ustawa z dn. 27 
kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska. 
 
Projekt jest to skonkretyzowana projekcja określonego zamierzenia (zadania) przyjmująca postać 
dokumentacji zawierającej tekst lub rysunek lub tekst i rysunek. Patrz też: Zadanie. 
 
Region jest to część obszaru kraju wyodrębniana dla celów planistycznych i charakteryzująca się 
określonymi właściwościami geograficzno-przyrodniczymi, gospodarczo-społecznymi lub historyczno-
kulturowymi. Z założenia plany zagospodarowania przestrzennego województw są planami 
regionalnymi.  
 
Restrukturyzacja jest to zmiana struktury czegoś, na przykład zmiana struktury przestrzennej 
regionu, polegająca na takim uporządkowaniu przestrzennej struktury, które charakteryzuje ład 
przestrzenny. Patrz:  Ład przestrzenny. 
 
Rozwój regionalny jest to działanie podejmowane przez i z woli aktorów regionalnej sceny 
(samorządów, podmiotów gospodarczych, stowarzyszeń i in.) na podstawie refleksji dotyczącej 
waloryzacji zasobów regionu i uwzględniającej specyfikę terytorialną, mające na celu zmianę 
w strukturze przestrzennej regionu, rozumianą jako środek, poprzez który mogą być osiągane 
standardy ludzkiej egzystencji.  
 
Stopień urbanizacji jest to ocena stanu umiastowienia jednostki terytorialnej dokonywana w oparciu 
wielorakie kryteria, na przykład prawne, fizjonomiczne, ekonomiczne, infrastrukturalne, socjalne, 
kulturalne i wielkościowe. Stopień urbanizacji województwa śląskiego określa się procentowym 
wskaźnikiem liczby mieszkańców miast w stosunku do ogółu mieszkańców województwa śląskiego 
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stanowiących sto procent. Wskaźnik ten wynosi około 80% i jest wyższy od średniej wielkości 
krajowej.  
 
Strategia rozwoju jest to opracowanie planistyczne, którego celem jest określenie sposobu realizacji 
wizji w warunkach stanu zdiagnozowanego. Ilekroć w Planie jest mowa o strategii rozwoju 
województwa śląskiego, rozumie się przez to opracowanie pt.: "Strategia Rozwoju Województwa 
Śląskiego na lata 2000-2015". Urząd  Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowice 2000 r. 
 
Struktura przestrzenna jest to układ elementów przestrzennych danego obszaru obejmujący ich 
wzajemne relacje funkcjonalne i przestrzenne. Struktura przestrzenna jest kształtowana przez 
lokalizacje i popyt ludności na teren, miejsca pracy i infrastrukturę. Na przykład, codzienne dojazdy 
ludności do pracy i transport dóbr, korzystają z istniejącej infrastruktury, ale i  wywołują potrzebę jej 
rozbudowy, co z kolei wywiera wpływ na wybory lokalizacyjne, jakie dokonują osoby prywatne jak 
i firmy. W konsekwencji następują zmiany istniejącej struktury przestrzennej obszaru.  
Zmiany struktury przestrzennej mogą polegać nie tylko na rozbudowie struktury w wyniku jej 
powiększania o coraz to nowe lokalizacje, ale i na porzucaniu przez ludzi i firmy określonych 
lokalizacji, co czyni istniejącą strukturę przestrzenną dysfunkcjonalną i wywołuje potrzebę jej zmiany - 
restrukturyzacji (Patrz: Restrukturyzacja). Problem restrukturyzacji przestrzeni jw. Sposób szczególny 
dotyczy województwa śląskiego w kontekście przekształceń przemysłu oraz zagospodarowania 
terenów poprzemysłowych i zdegradowanych.  

Stymulowanie jest to pobudzanie do działania. Gdy w Planie jest mowa o stymulowaniu innowacji 
w regionalnym systemie zarządzania przestrzenią, należy przez to rozumieć pobudzanie 
do wprowadzania nowości w zarządzaniu przestrzenią, wprowadzania nowych metod i procedur.  

Suburbanizacja określa proces dekoncentracji ludności, polegający na odpływie ludności z obszarów 
centralnych aglomeracji na ich peryferie i na obszary bardziej oddalone.  

Środowisko jest to ogół elementów przyrodniczych, w tym także przekształconych w wyniku 
działalności człowieka, a w szczególności takich jak: powierzchnia ziemi, kopaliny, wody, powietrze, 
zwierzęta i rośliny, krajobraz i klimat (ustawa z dn. 20 czerwca 2001 r. prawo ochrony środowiska).  
 
Wspieranie rozwoju jest terytorialnie ukierunkowaną działalnością o charakterze udzielania pomocy. 
Patrz też: Obszar wsparcia. 
 
Zadanie jest to skonkretyzowane działanie, które poszukuje określonego pożądanego zakończenia 
w określonym czasie (Patrz też: Cel rozwoju, Działanie, Projekt). Zadania rządowe i samorządowe 
określone w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego stanowią 
konkretyzację ustaleń Planu służącą realizacji ponadloklanych celów publicznych, które należy podjąć 
w ramach polityki przestrzennej państwa lub samorządu województwa.  
 
Zagospodarowanie przestrzenne jest to stan przestrzeni i rezultat działań indywidualnych 
i zbiorowych podejmowanych w celu zaspokojenia różnych potrzeb mieszkańców i użytkowników 
danego obszaru. 
Może być to także czynność planowanego rozmieszczenia na danym obszarze różnych funkcji 
(działalności), takich jak mieszkanie, praca, wypoczynek oraz infrastruktura. 
  
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego to jeden z siedmiu programów 
operacyjnych, które posłużą do realizacji Narodowego Planu Rozwoju/Podstaw Wsparcia Wspólnoty 
na lata 2004-2006 (NPR/CSF). Program ten rozwija cele NPR, określając priorytety, kierunki 
i wysokość środków przeznaczonych na realizację polityki regionalnej państwa, które będą 
uruchamiane z udziałem funduszy strukturalnych w pierwszym okresie członkostwa Polski w Unii 
Europejskiej. 
 
Zrównoważony rozwój jest to "taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces 
integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi 
przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania 
możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno 
współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń" (ustawa z dn. 20 czerwca 2001 r. prawo ochrony 
środowiska). 
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WAŻNIEJSZE SKRÓTY UŻYTE W TEKŚCIE 
 
AGC – Umowa Europejska o głównych międzynarodowych liniach kolejowych sporządzona 

w Genewie 31.05.1985 r.  
AGR – Umowa Europejska o głównych drogach samochodowych 
AGTC – Umowa Europejska o głównych międzynarodowych liniach kolejowych transportu 

kombinowanego 
GZWP - Główny Zbiornik Wód Podziemnych 
MGPiPS – Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
MI – Ministerstwo Infrastruktury 
MPL – Międzynarodowy Port Lotniczy  
MRiRW – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
MTiGM - Ministwrstwo Transportu i Gospodarki Morskiej 
NPR – Narodowy Plan Rozwoju 
NSRR – Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego 
OECD - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 
RDLP – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych  
SPO – Sektorowy Program Operacyjny 
TER – Porozumienie Ministrów T i GM Polski i Słowacji z 29.11.1995 r. w sprawie linii kolejowych 
ZPORR –Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 
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ANEKS 4: POWIĄZANIA PLANU ZE STRATEGIĄ ROZWOJU WOJEWÓDZTWA  
  
 
 

STRATEGIA                               
ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 

NA LATA 2000-2015 
Priorytety Strategii Rozwoju Województwa: 

PLAN ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA 

ŚLĄSKIEGO 
 Cele Polityki Przestrzennej Województwa: 

A.  
Wzrost wykształcenia mieszkańców  
oraz rozwój ich zdolności adaptacyjnych  
do zmian społecznych i gospodarczych 

I. 

Dynamizacja i restrukturyzacja przestrzeni 
województwa 

 
B. 
Umacnianie solidarności  i więzi międzyludzkich, 
poprawa stanu zdrowia oraz bezpieczeństwa  
socjalnego i publicznego mieszkańców 

II. 

Wzmocnienie funkcji węzłów sieci osadniczej 

 

C. 
Rozwijanie współpracy międzyregionalnej w pasie 
Polski Południowej i w skali międzynarodowej 

III. 

Ochrona zasobów środowiska, wzmocnienie 
systemu obszarów chronionych i wielofunkcyjny 
rozwój terenów otwartych 

D. 
Rozbudowa oraz unowocześnienie systemu 
transportowego i komunikacyjnego 

IV. 

Rozwój ponadlokalnych systemów infrastruktury 

E. 
Wzrost innowacyjności i konkurencyjności 
gospodarki, w tym małych i średnich 
przedsiębiorstw 

V. 

Stymulowanie innowacji w regionalnym systemie 
zarządzania przestrzenią 

 
F. 
Poprawa jakości środowiska przyrodniczego           
i kulturowego,  w tym zwiększenie atrakcyjności 
terenu 

VI. 
Rozwój współpracy międzyregionalnej w zakresie 
planowania przestrzennego 

 
 

STRATEGIA PLAN 
 

A. 
 

 
I. 

 
B. 
 

 
II. 

 
C. 

 

 
III. 

 
D. 

 

 
IV. 

 
E. 
 

 
V. 

 
F. 

 

 
VI. 
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ANEKS 5: OBSZARY METROPOLITALNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SKONSOLIDOWANY ŚLĄSKI OBSZAR METROPOLITALNY  
 
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego wyodrębniono cztery obszary 
metropolitalne zbudowane z grup powiatów powiązanych społecznymi, gospodarczymi i kulturowymi 
więzami, co odpowiada przyjętemu w "Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015" 
podziałowi na cztery obszary polityki rozwoju:  
• Centralny Obszar Metropolitalny - wiodący obszar metropolitalny, z Aglomeracją Górnośląską w 

centrum, 
• Południowy Obszar Metropolitalny - wspomagający obszar metropolitalny, z Aglomeracją Bielską, 
• Północny Obszar Metropolitalny - wspomagający obszar metropolitalny, z Aglomeracją 

Częstochowską, 
• Zachodni Obszar Metropolitalny - wspomagający obszar metropolitalny, z Aglomeracją Rybnicką. 
Wymienione powyżej cztery obszary metropolitalne kształtują Skonsolidowany Śląski Obszar 
Metropolitalny i jeden z dwóch biegunów Europolu Śląsko-Krakowskiego - bipolarnego układu 
wielkomiejskich aglomeracji o znaczeniu europejskim. 
Każdy obszar metropolitalny tworzą dwie podstawowe strefy: 
A.  metropolia - miasto centralne lub aglomeracja funkcjonalnie powiązanych miast (wielkomiejska 

aglomeracja), 
B.  otoczenie. 

W obrębie strefy A. - metropolii, wyróżnić można dodatkowo: 1.ścisłe centrum /centra, rozwijające 
główne funkcje metropolitalne i będące jądrem obszaru śródmiejskiego; 2.obszar śródmiejski; 3. 
otoczenie strefy śródmiejskiej. 
Przyjmuje się, że dla obszarów metropolitalnych zostaną sporządzone plany zagospodarowania 
przestrzennego obszaru metropolitalnego o problematyce, która stanowić będzie rozwinięcie 
i uszczegółowienie polityki przestrzennej województwa przedstawionej w Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Śląskiego. Plany te będą opracowaniami wieloskalowymi, 
odpowiadającymi zróżnicowaniu społeczno-przestrzennemu obszaru metropolitalnego, 
projektowanymi w sposób umożliwiający ekonomicznie uzasadniony podział środków wspierania 
rozwoju regionalnego i lokalnego. Z uwagi na wielkość Centralnego Obszaru Metropolitalnego, dla 
celów planistycznych dopuszcza się możliwość jego podziału na mniejsze podregiony. 
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ANEKS 6: PROCES SPORZĄDZANIA PLANU 
Wobec ustawowego obowiązku sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego województwa, 
spoczywającego na samorządzie województwa, 23 kwietnia 2001 r. Sejmik Województwa Śląskiego 
podjął uchwały dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego województwa: 
• Uchwałę nr I/33/11/01 w sprawie zasad organizowania prac z zakresu planowania 

przestrzennego; 
• Uchwałę nr I/33/12/01 w sprawie trybu prac nad planem zagospodarowania przestrzennego 

województwa;  
• Uchwałę nr I/33/13/01 w sprawie działań wobec układu przestrzeni chronionych; 
• Uchwałę nr I/33/15/01 w sprawie kontynuowania prac nad koncepcją modelu przestrzennego 

zintegrowanego systemu infrastruktury transportowo-przesyłowej Górnego Śląska. 

Zarząd Województwa Śląskiego, zobowiązany do realizacji uchwał Sejmiku, przyjął uchwałę 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Śląskiego (Uchwała Zarządu nr 1213/265/2001 z 7 sierpnia 2001r.). 
Stosownie do tej uchwały powiadomił o przystąpieniu do sporządzania planu gminy i powiaty 
Województwa Śląskiego, województwa ościenne, gminy i powiaty ościenne oraz odpowiednie organy 
i instytucje właściwe do opiniowania i uzgadniania Planu. Zawiadomienie o przystąpieniu do 
sporządzenia planu ukazało się również w prasie - w „Dzienniku Zachodnim” i „Gazecie Wyborczej” 
oraz na stronie internetowej Województwa Śląskiego – Uwww.silesia-region.pl U. 
Wnioski i opinie nadesłane przez samorządy, instytucje i organy biorące udział w procesie 
opiniowania i uzgadniania Planu zostały przekazane podległym Biurom Planowania Przestrzennego 
w Bielsku-Białej i Częstochowie, celem dokonania syntezy i analizy na potrzeby dalszych prac. 

W związku z koniecznością dostosowania przyjętego trybu prac do wymogów ustawowych Sejmik 
Województwa Śląskiego uchylił dotychczas obowiązujące uchwały Sejmiku dotyczące Planu i przyjął 
uchwałę w sprawie nowego trybu prac nad planem zagospodarowania przestrzennego województwa 
(Uchwała nr II/5/4/2003 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 lutego 2003r.). 
Realizując  uchwałę Sejmiku Województwa Śląskiego nr II/5/4/2003 z dnia 17.02.2003 r. dotyczącą 
trybu prac nad planem zagospodarowania przestrzennego województwa, Zarząd Województwa 
Śląskiego powołał Konsultanta Planu, odpowiedzialnego za metodologiczną stronę procesu budowy 
planu. Z rekomendacji Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej funkcja ta została 
powierzona Zbigniewowi J. Kamińskiemu. 
Korzystając z doświadczeń zdobytych podczas prac nad „Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego 
na lata 2000-2015” do  prac nad planem Zarząd Województwa Śląskiego powołał: 
• Komitet Sterujący (Uchwała nr 809/56/II/2003 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 

26.06.2003r.) 
• Zespół Zadaniowy (Uchwała nr 807/56/II/2003 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 

26.06.2003r.)  
• Ekspertów spoza województwa (Uchwała nr 81056/II/2003 Zarządu Województwa Śląskiego 

z dnia 26.06.2003r.) 
• Zespół Syntezy i Redakcji współpracujący z Zespołem Projektantów opracowującym Plan 

(Uchwała nr 808/56/II/2003 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 26.06.2003r.). 

Wraz z wejściem w życie z dniem 11 lipca 2003r. ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, która zastąpiła ustawę z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu 
przestrzennym, został podjęty proces intensywnego planowania. W dniu 18 lipca 2003r. Marszałek 
Województwa Śląskiego publicznie zainicjował intensywne prace nad Planem, organizując Forum ds. 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego. W listopadzie odbyły się 
subregionalne konferencje przeglądowe w Częstochowie, Bielsku-Białej, Rybniku i Katowicach 
a podsumowania wyników konferencji dokonano na II Forum ds. Planu, w dniu 12 grudnia 2003r. 
Wydarzeniom tym towarzyszyły liczne informacje ukazujące się w regionalnej prasie, radio i telewizji. 

Procedura sporządzania Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego oparta 
była na szerokim udziale społeczeństwa w procesie sporządzania planu i obejmowała: 
• Szerokie poinformowanie społeczeństwa, poprzez stosowne ogłoszenia, obwieszczenia 

i zawiadomienia, o podjęciu przez sejmik województwa uchwały o przystąpieniu do sporządzania 
planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz zebranie wniosków do Planu; 

• Informowanie o ogólnych celach i projektowanych ustaleniach z Planu, poprzez organizowanie 
cyklu konferencji informacyjno-konsultacyjnych (forum społeczno-gospodarcze), udział 
w spotkaniach roboczych oraz poprzez Internet; 

• Sporządzenie Projektu Planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i rozpowszechnienie 
tych informacji;  
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• Opiniowanie i uzgadnianie Projektu Planu, uzyskiwanie opinii Wojewódzkiej Komisji 
Urbanistyczno-Architektonicznej,  

• Przedstawienie Sejmikowi Województwa informacji o zaawansowaniu prac nad planem, dyskusje 
w komisjach Sejmiku oraz przedstawienie Sejmikowi Województwa Projektu Planu 
do uchwalenia. 
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ANEKS 7: UCZESTNICY PRAC NAD PLANEM  
 

Komitet Sterujący ds. Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego: 
Michał CZARSKI – Marszałek Województwa Śląskiego – Przewodniczący Komitetu 
Marian JAROSZ – Członek Zarządu Województwa Śląskiego 
Wiesław MARAS - Członek Zarządu Województwa Śląskiego 
Paweł WIECZOREK – Członek Komisji Rozwoju i  Zagospodarowania Przestrzennego 
Tadeusz FUDAŁA – Członek Komisji Rozwoju i  Zagospodarowania Przestrzennego 
Michał WÓJCIK – Członek Komisji Rozwoju i  Zagospodarowania Przestrzennego 
Marian GAJDA - Członek Komisji Ochrony Środowiska 
Tadeusz MAZANEK – Członek Komisji Rolnictwa 

Konsultant Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego  
Zbigniew J. KAMIŃSKI ( P

∗
PKT-010) 

Eksperci: 
Maciej BORSA 
Bartłomiej KOLIPIŃSKI 
Janusz KORZEŃ 
Konsultanci z UE (z Północnej Nadrenii-Westfalii)   - Joachim DIEHL  

- Waldemar WIECZOREK   

Zespół Zadaniowy ds. Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego: 
Zbigniew J. KAMIŃSKI – Konsultant Planu – Kierownik Zespołu 
Andrzej BAKSIK - Wydział Zagospodarowania Przestrzennego 
Ewa BURCHAT- BŁACHUTA - Wydział Zagospodarowania Przestrzennego 
Maciej DUSZA - Wydział Zagospodarowania Przestrzennego 
Piotr SZNAJDER - Wydział Infrastruktury i Ochrony Środowiska 
Grażyna ZDUŃCZUK-STUDNICKA - Wydział Polityki Gospodarczej 
Jerzy ZIORA - Wydział Polityki Gospodarczej 
Jacek STUMPF - Wydział Komunikacji i Transportu  
Jacek KUDŁA - Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami 
Elżbieta BIEŃKOWSKA - Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich  
Krystyna BRZOZOWSKA-EYMAR - Wydział Współpracy Międzynarodowej 
Grzegorz DOMAGALSKI - Wydział Terenów Wiejskich 
Jerzy MOTŁOCH - Wydział Terenów Wiejskich 
Tadeusz GLÜCKSMAN - Wydział Inwestycji 
Barbara KOPICERA - Wydział Finansowy 
Łucja GINKO - Wydział Kultury 
Lucyna EKKERT - Wydział Edukacji i Nauki 
Janusz PIOTROWSKI - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 
Piotr TATARA - Wydział Promocji Regionu, Turystyki i Sportu  
Bolesław OSIECKI - Wydział Promocji Regionu, Turystyki i Sportu 
Halina TRZESZCZYŃSKA - Biuro Planowania Przestrzennego w Częstochowie 
Marek PRZEDZIŃSKI - Biuro Planowania Przestrzennego w Częstochowie 
Jolanta PRAŻUCH – Śląski Wojewódzki Konserwator Przyrody 
Jacek OWCZAREK - Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków 
Justyna GORGOŃ – ekspert europejskiej pomocy w zakresie zrównoważonego rozwoju 
Zygmunt KONOPKA – Wydział Polityki Rozwoju UW 
Andrzej SZCZEPONEK – Wydział Zarządzania Kryzysowego UW 
Wojciech BEBLO – ekspert ds. oddziaływania na środowisko 
Marek SZCZEPAŃSKI – Uniwersytet Śląski 
Adam ROSTAŃSKI – Uniwersytet Śląski  
Kazimierz SZABLA – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach 
Teresa ŻABIŃSKA – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 
Adam WRÓBEL - Związek Międzygminny ds. ekologii w Żywcu 
Adam MARKOWSKI - Związek Gmin Jurajskich 
Ferdynand MORSKI – Śląski Związek Gmin i Powiatów  
Tadeusz NAJDZIEŃ – DTŚ 
Marian PULINA – Uniwersytet Śląski  
Piotr TRYBUŚ - INKOM 
Krystyna CZAPLICKA-KOLARZ- ekspert ds. zagospodarowania terenów górniczych 
                                                      
TP

∗
PT Członek  Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w Katowicach o odpowiednim numerze 
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Forum ds. Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego: 
• Jednostki samorządu terytorialnego z obszaru województwa oraz samorządu gospodarczego 

i zawodowego: 
Prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie gmin  
Starostowie powiatów  
Śląski Związek Gmin i Powiatów 
Stowarzyszenie Gmin Górniczych 
Związek Gmin Jurajskich w Ogrodzieńcu 
Związek Gmin Dorzecza Górnej Odry  
Związek Międzygminny ds. ekologii w Żywcu 
Związek Subregionu Zachodniego 
Stowarzyszenie „Region Beskidy” 
Związek Powiatów Polskich 
Konwent Starostów Powiatów Ziemskich Województwa Śląskiego 
Konwent  Prezydentów Miast Aglomeracji Katowickiej 
Euroregion „Śląsk Cieszyński” 
Euroregion „Silesia” 
Euroregion „Beskidy”  
Izba Rzemieślnicza  oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach 
Izba Rzemieślnicza i Małej Przedsiębiorczości w Częstochowie 
Izba Rzemieślnicza w Bielsku-Białej 
Śląska Izba Rolnicza w Katowicach 
Wojewódzki Urząd Pracy 
KZK GOP w Katowicach 
Zarząd Dróg Wojewódzkich 

• Jednostki administracji rządowej: 
Państwowa Agencja Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego S.A. 
Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Mikołowie 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie 
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 
Zarząd Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego 

• Jednostki organizacji pozarządowych: 
Politechnika Śląska w Gliwicach 
Uniwersytet Śląski 
Akademia Ekonomiczna 
Śląska Akademia Medyczna w Katowicach 
Regionalna Konferencja Rektorów  
Zintegrowany Instytut Naukowo-Techniczny 
Społeczna Rada Kultury 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
Polski Klub Ekologiczny w Katowicach Okręg Górnośląski 
Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne GAJA  
Śląsko-Dąbrowskie Towarzystwo Gospodarcze  
Górnośląskie Towarzystwo Gospodarcze 
Fundusz Górnośląski S.A. w Katowicach 
Górnośląska Izba Turystyki w Katowicach 
Górnośląska Agencja Poszanowania Energii GRAPE sp. z o.o. 
Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. w Katowicach 
Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego 
Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw 
Rada Dyrektorów  Ośrodków Doradztwa Rolniczego Województwa Śląskiego 
Dyrekcja Okręgu Infrastruktury  Kolejowej w Katowicach 
Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa w Katowicach 
Górnośląski Bank Gospodarczy S.A 
Bank Śląski S.A. 
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Katowicach 
Telekomunikacja Polska S.A. Okręg Katowice 
Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii FEWE w Katowicach 
Towarzystwo Urbanistów Polskich TUP 
Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP 
Rada OPZZ  Województwa Śląskiego w Katowicach 
NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Katowicach 
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• Przedstawiciele województw sąsiednich: 
Marszałek Województwa Łódzkiego 
Marszałek Województwa Małopolskiego 
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego 
Marszałek Województwa Opolskiego 

• Przedstawiciele organizacji międzynarodowych sąsiednich państw w oparciu o porozumienia z 
Krajem Żylińskim i Morawsko-Śląskim 

Zespół Syntezy i Redakcji ds. Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Śląskiego: 
Zbigniew J. KAMIŃSKI - Konsultant Planu  
Ewa BURCHAT-BŁACHUTA - Wydział Zagospodarowania Przestrzennego  
Andrzej BAKSIK- Wydział Zagospodarowania Przestrzennego  
Katarzyna MATEJA – Wydział Zagospodarowania Przestrzennego 
Mariusz RACZEK - Wydział Zagospodarowania Przestrzennego 
Adam SZMAJDUCH - Wydział Zagospodarowania Przestrzennego  
Tomasz PĘSZOR - Wydział Zagospodarowania Przestrzennego 
Joanna MIŚKA - Wydział Zagospodarowania Przestrzennego 
Joanna PIPAŁA-TRZECIAK - Wydział Zagospodarowania Przestrzennego 
Maria PYTEL - Wydział Zagospodarowania Przestrzennego 
Monika KRAS - Wydział Zagospodarowania Przestrzennego 
Halina TRZESZCZYŃSKA – Biuro Planowania Przestrzennego w Częstochowie 
Marek PRZEDZIŃSKI - Biuro Planowania Przestrzennego w Częstochowie 
Jan KOHUT - Biuro Planowania Przestrzennego w Bielsku-Białej 
Jerzy PARUSEL – Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska 
Eugeniusz PADUCH – Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego 

Zespół Projektantów Planu 

• UBiuro Planowania Przestrzennego w Częstochowie: 
Zespół projektantów : 
Halina TRZESZCZYŃSKA – dyrektor BPP do lutego 2004r. 
Marek PRZEDZIŃSKI – dyrektor BPP od lutego 2004r. (KT-301) 
Izabella MASZCZYŃSKA 
Leon RĘKAS (KT-182) 
Danuta ŻELEŹNIAK 
Krystyna PUSZCZYK  - pracownik BPP do lutego 2004 r. 
Izabela PIESYK 
Jadwiga ŚWIERCZYŃSKA - pracownik BPP do lutego 2004r.(KT-26) 
Gerta BIELIŃSKA 
Renata GAJECKA 
Anna KARNIEWSKA (KT-026) - pracownik BPP do lutego 2004 r. 
Opracowanie komputerowe : 
Leon RĘKAS 
Izabela PIESYK 
Gerta BIELIŃSKA 
Renata GAJECKA 
Klaudia STARCZEWSKA 
Barbara BANACH 
Anna RÓŻYCKA 
Zbigniew DUDA 
Łukasz NOCOŃ 
Irena JESIONOWSKA 
Rafał MICHALSKI 
Magda CISZEWSKA  

• UBiuro Planowania Przestrzennego w Bielsku-Białej: 
Jan KOHUT – dyrektor BPP 
Iwona GÓRSKA 
Joanna KARCZMAREK-MIKUSZEWSKA 
Andrzej MELZER 
Ryszard POLEWKA 
Danuta ROMAŃCZYK 
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• UCentrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska: 
Jerzy PARUSEL – dyrektor CDPGŚ 
Renata BULA 
Agnieszka HENEL 
Alicja MISZTA 
Dorota SERWECIŃSKA 
Agnieszka WOWER 
Zdzisław WIELAND 

• UŚląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego: 
Eugeniusz PADUCH – dyrektor ŚCDK 
Eugeniusz TOMCZAK , 
Alicja GAŁECKA-PADUCHOWA, 
Małgorzata DAGNY GĄTKOWSKA, 
Gabriela BOŻEK, 
Ewa MACKIEWICZ, 
Aleksandra GONIEWICZ, 
Martyna WALKER 

Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna  
Ryszard JURKOWSKI – przewodniczący 
Tomasz TACZEWSKI - wiceprzewodniczący 
Andrzej ADAMCZYK 
Wiesław CHMIELEWSKI 
Krzysztof GASIDŁO 
Stanisław GAWLAS 
Elżbieta GRZELAK 
Maciej KACZKOWSKI 
Zbigniew J.KAMIŃSKI 
Zygmunt KONOPKA 
Tomasz STUDNIAREK 

Radni Sejmiku Województwa Śląskiego: 
Józef BERGER 
Jędrzej JĘDRYCH 
Alojzy LYSKO 
Tadeusz MAZANEK 
Henryk SZCZERBA 
Zbigniew WIECZOREK 
Stanisław ZAPAŁA 
Jan BORZYMOWSKI 
Ludgarda BUZEK 
Marian MACIEJCZYK 
Maria PAŃCZYK-POŹDZIEJ 
Dariusz STASZYŃSKI 
Paweł WIECZOREK 
Tadeusz FUDAŁA 
Marian GAJDA 

Małgorzata OCHĘDUSZKO-
LUDWIK 
Antoni SOSNOWSKI 
Czesław ŻELICHOWSKI 
Leszek CZERWIŃSKI 
Jadwiga HYRCZYK-FRANCZYK 
Grzegorz JANIK 
Irena PIERCHAŁA 
Bernard SZWEDA 
Piotr ZIENC 
Alfred BRUDNY 
Janusz GAŁKOWSKI 
Jan OLBRYCHT 
Rajmund POLLAK 
Karol STASICA 

Marek TROMBSKI 
Antoni WALECZEK 
Longin DOBRAKOWSKI 
Jerzy KŁUDKA 
Janusz KRAKOWIAN 
Grzegorz MAKOWSKI 
Krzysztof NOWAK 
Andrzej DOBRZAŃSKI 
Jolanta KOPIEC 
Michał URBAN 
Grzegorz SZPYRKA 
Michał WÓJCIK 
Eugeniusz MIKOŁAJCZYK 
Antoni PIECHNICZEK

 

Zarząd Województwa Śląskiego: 
Michał CZARSKI – Marszałek Województwa Śląskiego  
Jan GRELA – Wicemarszałek Województwa Śląskiego 
Sergiusz KARPIŃSKI - Wicemarszałek Województwa Śląskiego 
Marian JAROSZ – Członek Zarządu Województwa Śląskiego 
Wiesław MARAS - Członek Zarządu Województwa Śląskiego 
 
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego mógł w obecnym kształcie powstać 
także dzięki spontanicznemu i bezinteresownemu udziałowi wielu osób i instytucji, których wszystkich 
w tym miejscu nie sposób wymienić, a którym za ich wkład należy się podziękowanie. 

 
 
 
 



 

 133

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M A P Y 


	WPROWADZENIE
	PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA PLANU
	CEL, ZAKRES, FORMUŁA I FUNKCJE PLANU

	Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego j
	Plan ma charakter:
	1. PODSTAWOWE ELEMENTY SIECI OSADNICZEJ
	PODSUMOWANIE

	2. POWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE I INFRASTRUKTURALNE
	2.1. SYSTEM TRANSPORTOWY
	2.2. SYSTEMY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
	PODSUMOWANIE



	3. ZASOBY ŚRODOWISKA
	3.1. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I OBSZARY JEGO OCHRONY
	3.2. ŚRODOWISKO KULTUROWE I OBSZARY OCHRONY DZIEDZICTWA KULT
	3.3. OBSZARY OCHRONY UZDROWISK
	3.4. WYPOCZYNEK i TURYSTYKA


	4. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
	4.1. WYSTĘPOWANIE ZAGROŻEŃ
	Tereny produkcji, magazynowania oraz przeładunku materiałów 
	Trasy drogowe i kolejowe, po których przewożone są materiały

	4.2. INFRASTRUKTURA DO ZWALCZANIA ZAGROŻEŃ


	5. OBSZARY PROBLEMOWE
	5.1. OBSZARY PROBLEMOWE W SFERZE SPOŁECZNEJ I GOSPODARCZEJ
	5.2. OBSZARY PROBLEMOWE W SFERZE INFRASTRUKTURY
	5.3. OBSZARY PROBLEMOWE W SFERZE KULTURY
	5.3.3. Obszary negatywnego oddziaływania górnictwa węgla kam



	1. WIZJA PRZYSZŁOŚCI PRZESTRZENI WOJEWÓDZTWA
	2. PODSTAWOWE ZASADY POLITYKI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA
	3. CELE i KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA
	DYNAMIZACJA I RESTRUKTURYZACJA PRZESTRZENI WOJEWÓDZTWA
	WZMOCNIENIE FUNKCJI WĘZŁÓW SIECI OSADNICZEJ
	OCHRONA ZASOBÓW ŚRODOWISKA, WZMOCNIENIE SYSTEMU OBSZARÓW CHR
	ROZWÓJ PONADLOKALNYCH SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY
	STYMULOWANIE INNOWACJI W REGIONALNYM SYSTEMIE ZARZĄDZANIA PR
	ROZWÓJ WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ W ZAKRESIE PLANOWANIA PR


	tworzenie relacji eliminujących zasadnicze bariery rozwoju i
	ZASADY REALIZACJI PLANU
	Partnerstwo

	NARZĘDZIA REALIZACJI PLANU
	ZADANIA O ZNACZENIU PONADLOKALNYM, UWZGLĘDNIONE W DOKUMENTAC

	Pyrzowice - Dąbrowa Górnicza-Bielsko Biała - Cieszyn
	(Kołobrzeg - Poznań)  – Lubliniec - Tarnowskie Góry –   (węz
	Bielsko Biała- Zwardoń
	(węzeł ”Pyrzowice” na A1) –Siewierz – Zawiercie -Szczekociny
	INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU PONADLOKALNYM, UWZGL

	Zwardoń  - Myto
	Katowice – Dąbrowa Górnicza
	Miasta aglomeracji
	Chorzów
	Katowice
	WNIOSKI I REKOMENDACJE
	3.1. REKOMENDACJE I WNIOSKI DO POLITYKI PRZESTRZENNEJ PAŃSTW
	WNIOSKI DO POLITYKI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTW SĄSIEDNICH ORAZ
	WNIOSKI DO POLITYKI PRZESTRZENNEJ SAMORZĄDÓW LOKALNYCH


	liczba osób przekraczający przejście graniczne
	liczba samochodów ciężarowych (masa ładunków)
	MIERNIKI
	MONITOROWANIE I EWALUACJA
	MIERNIKI DO MONITOROWANIA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENN
	SYSTEM MONITORINGU
	Projektowany system monitoringu powinien obejmować:





	ANEKS 1: LITERATURA i WYKORZYSTANE MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE
	ANEKS 2: SPIS MAP, RYSUNKÓW, TABLIC i FOTOGRAFII zamieszczon
	ANEKS 3: SŁOWNIK PODSTAWOWYCH POJĘĆ
	Aglomeracja jest to układ osadniczy skupiony wokół głównego 
	Leśny Kompleks Promocyjny – kompleks leśny o znaczeniu ekolo
	Lokalizacja jest to ustalenie miejsca usytuowania elementu z
	Ład przestrzenny jest to takie ukształtowanie przestrzeni, k
	Metropolia jest to wielkomiejska aglomeracja będąca ośrodkie
	Strukturę metropolii wyznaczają procesy i cechy, które decyd
	Przyjmuje pochodzące z zagranicy czynniki produkcji,
	Gości zagraniczne firmy, siedziby, i filie międzynarodowych 
	Eksportuje czynniki produkcji,
	Jest bezpośrednio połączona siecią transportu i komunikacji 
	Ma rozbudowaną infrastrukturę,
	Ma rozwinięty sektor usług nastawiony na zagranicznych klien
	Na jego obszarze znajdują się środki masowego przekazu o zas
	Organizowane są regularne różnego rodzaju międzynarodowe spo
	Znajdują się instytucje krajowe i regionalne zajmujące się r
	Przez miejskie instytucje publiczne lub prywatne uprawiana j
	Metropolizacja jest to przekształcanie się przestrzeni miejs
	Monitoring przestrzenny jest to tworzenie podstaw informacyj
	Zadanie jest to skonkretyzowane działanie, które poszukuje o
	ANEKS 4: POWIĄZANIA PLANU ZE STRATEGIĄ ROZWOJU WOJEWÓDZTWA
	ANEKS 5: OBSZARY METROPOLITALNE
	ANEKS 6: PROCES SPORZĄDZANIA PLANU
	ANEKS 7: UCZESTNICY PRAC NAD PLANEM
	M A P Y

