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PODSTAWA PRAWNA KONSULTACJI PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU  
BIELSKA-BIAŁEJ DO 2030 ROKU WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA 

NA ŚRODOWISKO 

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 
z 2022 r., poz. 559, z późn. zm.) podmiotem odpowiedzialnym za opracowanie projektu 
Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku (dalej: Strategia), jest Prezydent Miasta 
Bielska-Białej (art. 10f ust. 2). 

Ramy procesu konsultacji strategii rozwoju gminy zostały określone w przepisach 
ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. 
z 2021 r., poz. 1057, z późn. zm.). 

Podmiot opracowujący projekt strategii rozwoju ogłasza na swojej stronie internetowej 
oraz może ogłaszać w prasie o zasięgu lokalnym, informację o konsultacjach, terminie 
i sposobie przekazywania uwag do projektu oraz terminie i miejscu spotkań 
konsultacyjnych. Ogłoszenie w prasie zawiera dodatkowo informację o adresie strony 
internetowej, na której zamieszczono projekt strategii rozwoju. 

Projekt strategii rozwoju podlega konsultacjom w szczególności z: sąsiednimi gminami 
i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami 
gminy oraz z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Podmioty te uprawnione są do 
przekazania swojej opinii o projekcie w sposób określony w ogłoszeniu, w terminie 
określonym przez podmiot opracowujący projekt, nie krótszym niż 35 dni od dnia 
ogłoszenia na stronie internetowej informacji. Nieprzekazanie opinii w terminie oznacza 
rezygnację z jej przedstawienia. 

W terminie 30 dni od zakończenia konsultacji projektu strategii rozwoju podmiot 
opracowujący projekt przygotowuje sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, 
zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz 
z uzasadnieniem, i zamieszcza je na swojej stronie internetowej. 

Przy opracowywaniu projektu strategii rozwoju stosuje się również przepisy ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.). 



 
 

 

3 
 

Zgodnie z przepisem zawartym w art. 46 ust. 1 tej ustawy projekt strategii rozwoju 
wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, której 
wyniki zawierane są w prognozie oddziaływania na środowisko. 

Organ opracowujący projekt strategii rozwoju gminy zobowiązany jest poddać projekt 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko opiniowaniu przez właściwego 
regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz państwowego wojewódzkiego 
inspektora sanitarnego. Oba organy wydają opinię w terminie 30 dni od dnia otrzymania 
wniosku o wydanie opinii.  

Ponadto organ opracowujący projekt strategii rozwoju zobowiązany jest zapewnić 
możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. 
W tym celu organ podaje do publicznej wiadomości informację m.in. o:  przystąpieniu 
do opracowywania projektu dokumentu i o jego przedmiocie, możliwościach 
zapoznania się z niezbędną dokumentacją oraz o miejscu, w którym jest ona wyłożona 
do wglądu, możliwości składania uwag i wniosków oraz sposobie i miejscu składania 
uwag i wniosków, wskazując jednocześnie co najmniej 21-dniowy termin ich składania. 

Organ opracowujący projekt strategii rozwoju gminy zobowiązany jest wziąć pod 
uwagę ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, opinie 
regionalnego dyrektora ochrony środowiska, a także państwowego wojewódzkiego 
inspektora sanitarnego oraz rozpatruje uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem 
społeczeństwa. 

Jednocześnie przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym nakładają 
na organ opracowujący projekt strategii rozwoju gminy obowiązek przedłożenia go 
zarządowi województwa w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia 
ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej 
w województwie określonych w strategii rozwoju województwa.  Zarząd województwa 
wydaje opinię w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu strategii rozwoju gminy. 
W przypadku braku opinii we wskazanym terminie uznaje się, że strategia rozwoju 
gminy jest spójna ze strategią rozwoju województwa. 

Podstawą prawną przeprowadzonych konsultacji były także art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz § 6 pkt 1 i § 9 ust. 2 Uchwały 
nr XXIII/578/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 października 2020 r. 
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta 
Bielska-Białej (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r. poz. 7474). 
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Niniejsze opracowanie jest sprawozdaniem z przebiegu i wyników konsultacji, 
o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju oraz zawiera odniesienia do uwag i wniosków zgłoszonych w związku 
z udziałem społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, 
o którym mowa w przepisach ustawy dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko. 

 

PRZEBIEG KONSULTACJI PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU BIELSKA-BIAŁEJ DO 2030 

ROKU WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

 

Konsultacje projektu Strategii wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko rozpoczęły 
się w dniu 25 lutego 2022 r. Niemniej jednak pierwsza informacja o planowanym 
procesie konsultacyjnym pojawiła się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Bielsku-Białej 14 lutego 2022 roku. W tym dniu: 

• udostępniono projekt Strategii; 
• przekazano informację o okresie konsultacji (od 25 lutego do 31 marca 

2022 roku); 
• zaproszono mieszkańców na otwarte spotkanie konsultacyjne. 

Jednocześnie podjęto szereg działań ukierunkowanych na rozpowszechnienie 
informacji dotyczących procesu konsultacji: 

• przekazano informację o konsultacjach oraz planowanym spotkaniu, 
dedykowanym Radnym Miejskim (14 lutego 2022 roku); 

• rozesłano e-mailowe zaproszenia na otwarte spotkanie w ramach konsultacji 
projektu Strategii do wszystkich Rad Osiedli, interesariuszy reprezentujących 
stronę społeczną, którzy brali udział w warsztatach strategicznych 
(przeprowadzonych w styczniu i lutym 2021 r.) lub zostali na nie zaproszeni  
(18 lutego 2022 roku); 

• opublikowano informację dotyczącą konsultacji na stronie Magazynu 
Samorządowego (18 lutego 2022 roku). W wersji drukowanej informacja 
pojawiła się na str. 2 w wydaniu z dnia 25 lutego 2022 roku; 

• zamieszczono informację  na temat konsultacji na profilu Facebook Urzędu 
Miejskiego (21 lutego 2022 roku). 

W dniu 23 lutego 2022 roku opublikowany został dokument pn. Prognoza oddziaływania 
na środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku (dalej: Prognoza). 

https://bielsko-biala.pl/bielsko-biala-2030
https://ms.bielsko-biala.pl/aktualnosci/1/strategia-czeka-na-konsultacje
https://www.facebook.com/bielskobiala.profiloficjalny/posts/5529854247075200
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W tym samym dniu ponownie poinformowano, że projekt Strategii  wraz z Prognozą 
zostaną poddane konsultacjom w okresie od 25 lutego do 31 marca br. 

W dniu 25 lutego 2022 roku opublikowano ogłoszenie o konsultacjach projektu 
Strategii wraz z Prognozą. Z ogłoszeniem można było zapoznać się za pośrednictwem: 

• Biuletynu Informacji Publicznej [https://bip.um.bielsko.pl/a,80879,konsultacje-
spoleczne-projektu-strategii-rozwoju-bielska-bialej-do-2030-roku-wraz-z-
prognoza-oddzial.html]; 

• strony internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej - zakładki dedykowane 
konsultacjom społecznym:  

o Konsultacje społeczne/Aktualności [https://bielsko-
biala.pl/index.php/konsultacje/aktualnosci/konsultacje-spoleczne-
projektu-strategii-rozwoju-bielska-bialej-do-2030]; 

o Konsultacje społeczne/Konsultacje z mieszkańcami [https://bielsko-
biala.pl/konsultacje/konsultacje-z-mieszkancami/konsultacje-spoleczne-
projektu-strategii-rozwoju-bielska]; 

o Konsultacje społeczne/ Konsultacje z NGO [https://bielsko-
biala.pl/konsultacje/konsultacje-ngo/konsultacje-spoleczne-projektu-
strategii-rozwoju-bielska-bialej-do-2030]; 

• strony internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej - zakładka poświęcona 
organizacjom pozarządowym – Centrum Organizacji Pozarządowych 
[https://bielsko-biala.pl/centrum-organizacji-pozarzadowych]; 

• funpage’a Facebook Centrum Organizacji Pozarządowych 
[https://www.facebook.com/COPBielskoBiala/]; 

• Magazynu Samorządowego W Bielsku-Białej [wersja online: https://ms.bielsko-
biala.pl/aktualnosci/1/konsultacje-strategii-rozwoju-miasta]; 

• elektroniczną tablicę ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej (ETO).  

Ponadto informacja o konsultacjach została rozesłana mailingiem do organizacji 
pozarządowych oraz Rad Osiedla. 

Informację o rozpoczynających się konsultacjach podały również lokalne portale 
internetowe: 

• bielsko.info [https://www.bielsko.info/wiadomosci/30361-mozna-wyrazic-
opinie-na-temat-projektu-strategii-rozwoju-miasta-bielsko-biala]; 

• beskidzka24.pl [https://beskidzka24.pl/bielsko-biala-porozmawiajmy-o-
przyszlosci/]. 

 

https://bip.um.bielsko.pl/a,80879,konsultacje-spoleczne-projektu-strategii-rozwoju-bielska-bialej-do-2030-roku-wraz-z-prognoza-oddzial.html
https://bip.um.bielsko.pl/a,80879,konsultacje-spoleczne-projektu-strategii-rozwoju-bielska-bialej-do-2030-roku-wraz-z-prognoza-oddzial.html
https://bip.um.bielsko.pl/a,80879,konsultacje-spoleczne-projektu-strategii-rozwoju-bielska-bialej-do-2030-roku-wraz-z-prognoza-oddzial.html
https://bielsko-biala.pl/index.php/konsultacje/aktualnosci/konsultacje-spoleczne-projektu-strategii-rozwoju-bielska-bialej-do-2030
https://bielsko-biala.pl/index.php/konsultacje/aktualnosci/konsultacje-spoleczne-projektu-strategii-rozwoju-bielska-bialej-do-2030
https://bielsko-biala.pl/index.php/konsultacje/aktualnosci/konsultacje-spoleczne-projektu-strategii-rozwoju-bielska-bialej-do-2030
https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-z-mieszkancami/konsultacje-spoleczne-projektu-strategii-rozwoju-bielska
https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-z-mieszkancami/konsultacje-spoleczne-projektu-strategii-rozwoju-bielska
https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-z-mieszkancami/konsultacje-spoleczne-projektu-strategii-rozwoju-bielska
https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-ngo/konsultacje-spoleczne-projektu-strategii-rozwoju-bielska-bialej-do-2030
https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-ngo/konsultacje-spoleczne-projektu-strategii-rozwoju-bielska-bialej-do-2030
https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-ngo/konsultacje-spoleczne-projektu-strategii-rozwoju-bielska-bialej-do-2030
https://bielsko-biala.pl/centrum-organizacji-pozarzadowych
https://www.facebook.com/COPBielskoBiala/
https://ms.bielsko-biala.pl/aktualnosci/1/konsultacje-strategii-rozwoju-miasta
https://ms.bielsko-biala.pl/aktualnosci/1/konsultacje-strategii-rozwoju-miasta
https://www.bielsko.info/wiadomosci/30361-mozna-wyrazic-opinie-na-temat-projektu-strategii-rozwoju-miasta-bielsko-biala
https://www.bielsko.info/wiadomosci/30361-mozna-wyrazic-opinie-na-temat-projektu-strategii-rozwoju-miasta-bielsko-biala
https://beskidzka24.pl/bielsko-biala-porozmawiajmy-o-przyszlosci/
https://beskidzka24.pl/bielsko-biala-porozmawiajmy-o-przyszlosci/
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Opinie i uwagi w ramach konsultacji projektu Strategii wraz z Prognozą można było 
zgłaszać w formie pisemnej bądź elektronicznej: 

• poprzez formularz interaktywny zamieszczony na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w zakładce dedykowanej konsultacjom społecznym; 

• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wrg@um.bielsko-biala.pl oraz  
• za pośrednictwem skrzynki podawczej znajdującej się w Biurze Obsługi 

Interesanta na stanowisku nr 1 w budynku Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, 
przy pl. Ratuszowym 6. 

Ponadto istniała możliwość ustnego zgłaszania uwag. 

Informacja o trwających konsultacjach oraz możliwości przekazania opinii do projektu 
Strategii wraz z Prognozą w dniu 25 lutego 2022 roku została przekazana: 

• sąsiednim gminom: Bestwina, Brenna, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, 
Jaworze, Kozy, Szczyrk, Wilamowice, Wilkowice; 

• związkom jednostek samorządu terytorialnego: Beskidzki Związek Powiatowo-
Gminny, Aglomeracja Beskidzka;  

•  Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. 

 

Z podmiotów wymienionych powyżej odpowiedź zwrotną sporządzający Strategię 
otrzymał od: 

• Burmistrza Czechowic-Dziedzic, który pozytywnie zaopiniował konsultowany 
projekt; 

• Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, którego 
uwagi dotyczące umieszczenia w projekcie Strategii zagadnień odnoszących się 
do lokalnej gospodarki wodnej, w oparciu o zapisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 
Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233, z późn. zm.), zostały zrealizowane. 

Jednocześnie projekt Strategii został przesłany do Zarządu Województwa Śląskiego 
z prośbą o wydanie opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia w tym dokumencie 
ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej 
w województwie śląskim, określonych w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego 
„Śląskie 2030”. Zarząd Województwa Śląskiego nie zajął stanowiska, co zgodnie 
z brzmieniem art. 10f ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oznacza, że strategia 
rozwoju gminy jest spójna ze strategią rozwoju województwa. 

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
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oddziaływania na środowisko w dniu 25 lutego 2022 roku projekt Strategii wraz 
z Prognozą przekazane zostały Śląskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu 
Inspektorowi Sanitarnemu w Katowicach oraz Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony 
Środowiska w Katowicach z wnioskiem o zaopiniowanie. 

W dniu 9 marca 2022 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach 
oraz w dniu 23 marca 2022 roku  Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 
pozytywnie zaopiniowali projekt Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku wraz 
z Prognozą oddziaływania na środowisko. 

Projekt Strategii został również pozytywnie zaopiniowany przez: 

• Radę Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej; 
• Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych w Bielsku-Białej; 
• Radę Seniorów w Bielsku-Białej; 
• Radę ds. Ekologii i Zieleni przy Prezydencie Miasta Bielska-Białej. 

Uwagi, rekomendacje oraz opinie wszystkich osób i podmiotów zgłoszone w trakcie 
konsultacji wraz ze sposobem ich rozpatrzenia przedstawione zostały w poniższych 
tabelach

https://bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/RDO%C5%9A_opinia.pdf
https://bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/%C5%9APWIS.pdf
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CZĘŚĆ A. UWAGI ZGŁOSZONE W FORMIE PISEMNEJ 

 

LP. DATA 
ZGŁOSZENIA ZGŁASZAJĄCY TREŚĆ UWAGI (PROPOZYCJA ZMIANY) UZASADNIENIE UWAGI ODNIESIENIE SIĘ DO ZŁOŻONEJ UWAGI, 

WYJAŚNIENIE 

1. 26.02.2022 Osoba 
prywatna 

Jako mieszkaniec Bielska-Białej z dużym 
zainteresowaniem zapoznałem się 
z projektem Strategii rozwoju naszego 
miasta do 2030 roku. 
Jednoznacznie i w 100% popieram 
znajdujące się w tym dokumencie 
pomysły na prawdziwie europejski model 
rozwoju oraz wyrażam nadzieję, że 
władzom mojego miasta nie zabraknie 
woli, determinacji i środków, by go 
efektywnie zrealizować. 
 

― 
 

Zgłoszenie o charakterze komentarza 
 
Strategia  stanowi odzwierciedlenie 
potrzeb oraz ambicji mieszkańców 
miasta. Co istotne, opracowanie projektu 
Strategii było procesem wieloetapowym, 
szeroko angażującym mieszkańców 
miasta oraz przedstawicieli lokalnych 
instytucji i organizacji. Projekt tego 
dokumentu, jako jeden z pierwszych 
w mieście, powstał w trybie 
współprojektowania. W pracach 
mających na celu sformułowanie Strategii 
czynnie uczestniczyło ponad 1 000 osób, 
z czego ponad połowę stanowili 
mieszkańcy miasta. 
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LP. DATA 
ZGŁOSZENIA ZGŁASZAJĄCY TREŚĆ UWAGI (PROPOZYCJA ZMIANY) UZASADNIENIE UWAGI ODNIESIENIE SIĘ DO ZŁOŻONEJ UWAGI, 

WYJAŚNIENIE 

2. 28.02.2022 
Bielska Wyższa 

Szkoła im. J. 
Tyszkiewicza 

(Rozwój edukacji stopnia wyższego 
i wzrost jej atrakcyjności) 
 1. Prosimy o konkretne informacje 
związane z tym tematem. Nasza 
propozycja: budowa akademika dla 
studentów uczelni niepublicznych, 
wsparcie finansowe w postaci 
stypendiów dla studentów uczelni 
niepublicznych podejmujących realizację  
procesu dydaktycznego w trybie 
stacjonarnym oraz w chwili obecnej 
dofinansowanie edukacji dla studentów 
z Ukrainy 
 
 

Nasi studenci nie mają 
możliwości skorzystania 
z akademików, nie korzystają 
ze wsparcia finansowego 
edukacji w trybie 
stacjonarnym, która 
z wiadomych kryteriów jest 
dużo droższa niż w systemie 
zaocznym co w konsekwencji 
prowadzi do rezygnacji z tej 
formy nauki. Dlatego też 
Miasto powinno wyraźnie 
określić swoją strategię 
w zakresie wsparcia uczelni 
niepublicznych, które 
dostarczają Miastu 
absolwentów zasilających 
przedsiębiorstwa naszego 
regionu. 

Uwaga uwzględniona częściowo  
 
Zadania z zakresu szkolnictwa wyższego 
nie należą do zadań własnych gminy. 
Gmina może w tym zakresie prowadzić 
jedynie działania wspierające, które nie 
wiążą się z wydatkowaniem środków 
publicznych. Wsparcie prywatnych 
uczelni wyższych ze środków publicznych 
stanowi pomoc publiczną.  
 
Nie oznacza to jednakże, że w Strategii 
nie przewidziano działań wspierających 
rozwój bielsko-bialskich szkół wyższych. 
W tym kontekście należy zwrócić uwagę 
na  zapisy obszarów „Życie” (działanie 
3.4) oraz „Ekonomia” (kierunek działania 
4.). 
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LP. DATA 
ZGŁOSZENIA ZGŁASZAJĄCY TREŚĆ UWAGI (PROPOZYCJA ZMIANY) UZASADNIENIE UWAGI ODNIESIENIE SIĘ DO ZŁOŻONEJ UWAGI, 

WYJAŚNIENIE 

2. Wsparcie uczelni niepublicznych 
w sytuacjach kryzysowych jak pandemia 

W sytuacjach kryzysowych 
(pandemia) nie otrzymaliśmy 
wsparcia finansowego z tarcz 
kryzysowych bo nie jesteśmy 
przedsiębiorcami mimo tego, 
że pracujemy jak 
przedsiębiorcy. Uczelnie 
niepubliczne nie otrzymały 
też wsparcie z Ministerstwa 
Nauki i Edukacji. Przepraszam 
otrzymały 40 000 zł Uczelnie, 
które uczą w trybie 
stacjonarnym 100 studentów. 

Uwaga uwzględniona częściowo 
 
Zadania z zakresu szkolnictwa wyższego 
nie należą do zadań własnych gminy. 
Gmina może w tym zakresie prowadzić 
jedynie działania wspierające, które nie 
wiążą się z wydatkowaniem środków 
publicznych. Wsparcie prywatnych 
uczelni wyższych ze środków publicznych 
stanowi pomoc publiczną. 
 
Jednocześnie należy podkreślić, że 
w Strategii przewidziano wsparcie na 
rzecz bielsko-bialskich szkół wyższych. 
Zapisy odnoszące się do uczelni znajdują 
się w obszarach „Życie” (działanie 3.4) 
oraz „Ekonomia” (kierunek działania 4.). 
Wsparcie opisane w tym dokumencie jest 
adresowane zarówno do uczelni 
publicznych, jak i prywatnych. 

3. 10.03.2022 
Rada Seniorów 

w Bielsku-
Białej 

str. 6 uwarunkowaniami 
 ― 

Uwaga uwzględniona.  
 
Zapis został skorygowany. 

str. 15  prawa kolumna wers 11  
spoza B-B  zamiast  z miast ― 

Uwaga uwzględniona częściowo  
 
Skorygowano zapis na: Niekorzystna 
wiekowo struktura ludności napływającej 
z innych miast 
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ZGŁOSZENIA ZGŁASZAJĄCY TREŚĆ UWAGI (PROPOZYCJA ZMIANY) UZASADNIENIE UWAGI ODNIESIENIE SIĘ DO ZŁOŻONEJ UWAGI, 

WYJAŚNIENIE 

str. 28  wers 4 od dołu 
w tym zakresie będą: ― 

Uwaga uwzględniona 
 
Zapis został skorygowany. 

str. 31  p.6.1  wers 2 
nie rozumiem stwierdzenia  miejskiej 
oferty przemysłów czasu wolnego 

― 

Uwaga uwzględniona 
 
Definicja „przemysłu czasu wolnego” 
została umieszczona w treści dokumentu 
w postaci przypisu. 
 

str. 37 p.4.3.1  wers 2 i 3 
przesunięcie w prawo 
z pozycjonowaniem do wyrazu 
stworzenie 
(analogicznie do p. 4.1 do p. 4.3  -  str. 
52) p.4.3.2 wers 2 jak wyżej 
 

― 
Uwaga uwzględniona 
 
Formatowanie zostało poprawione. 

str. 40 wers 9 
do rozważenia przemieszczeń zamiast 
podróży 

― 

Uwaga nieuwzględniona 
 
O przemieszczaniu się jest mowa we 
wcześniejszym zdaniu. Określenie 
podróży wykorzystano w celu 
niepowielania tego samego wyrażenia. 
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str.43  drugie M2 
dziwi mnie mały przyrost przewidywanej 
liczby osób korzystających z publicznego 
transportu zbiorowego organizowanego 
przez         miasto B-B przy planowanej 
zmianie struktury sposobu poruszania się 
ludności po mieście z komunikacji 
samochodami prywatnymi na rzecz 
komunikacji publicznej 

― 

Uwaga uwzględniona częściowo 
 
Strategia przewiduje preferencje dla 
bardziej ekologicznych form mobilności 
(przede wszystkim ruchu pieszego oraz 
rowerowego). W tym kontekście 
przywołać należy zapisy obszaru 
„Mobilność” (kierunki działań: 1., 2. oraz 
3.).  
 
W kontekście prognozowanej wartości 
docelowej wskaźnika „Liczba osób 
korzystających z publicznego transportu 
zbiorowego organizowanego przez 
Miasto Bielsko-Biała”, należy pamiętać, 
że główną determinantą wpływającą na 
wielkość przewozów w komunikacji 
miejskiej jest wskaźnik motoryzacji (liczba 
samochodów osobowych na 1 000 
ludności). Dane z okresu ostatnich 
dziesięciu lat pokazują negatywną 
tendencję w korzystaniu z publicznego 
transportu zbiorowego zarówno 
w Bielsku-Białej, jak i innych ośrodkach 
miejskich – mimo wyraźnego wzrostu 
kosztów użytkowania transportu 
indywidualnego. Kierunek oraz dynamika 
zmian wartości tego wskaźnika 
w perspektywie historycznej stanowiła 
podstawę prognozy jego wartości 
w 2030 r. 
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ZGŁOSZENIA ZGŁASZAJĄCY TREŚĆ UWAGI (PROPOZYCJA ZMIANY) UZASADNIENIE UWAGI ODNIESIENIE SIĘ DO ZŁOŻONEJ UWAGI, 

WYJAŚNIENIE 
str. 45 wers 24 
sugeruję:  inicjować działania będzie 
również poza,  zamiast  inicjować działania 
będzie również ponad 

― 
Uwaga nieuwzględniona 
 
Obecny zapis jest poprawny. 

str.  81  wers 19 od dołu 
--łączącej   usunąć znak - 
 

― 

Uwaga nieuwzględniona 
 
Zapis budowa ciągu pieszo-rowerowego 
jest poprawny. 

str.  84  wers 12 
niskokosztowy ― 

Uwaga uwzględniona 
 
Zapis został skorygowany. 

str. 94  zespół zadaniowy ds. 
strategii.....  wers 15 
zakresu prac 

― 
Uwaga uwzględniona  
 
Zapis został skorygowany. 

str. 96  p.8  wers 4 
znak  - do usunięcia ― 

Uwaga uwzględniona 
 
Zapis został skorygowany. 

str. 101  druga kropka  wers 2 
usunąć przecinek przed oraz ― 

Uwaga uwzględniona  
 
Zapis został skorygowany. 
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4. 10.03.2022 

Rada 
Działalności 

Pożytku 
Publicznego w 
Bielsku-Białej 

1. Mam 2 uwagi. Pierwsza dotyczy 
okresu (okresów) ewaluacji. Być może 
te informacje są w ustawie, wszakże 
nie miałem zbyt wiele czasu by szukać. 
Jest oczywistym, że w tak długim 
okresie (2022-2030) organ stanowiący 
winien bacznie śledzić jak kształtuje 
się  wykonanie poszczególnych zadań. 

― 

Uwaga uwzględniona 
 
Dla uzyskania pełnego 
i zobiektywizowanego obrazu zmian 
zachodzących w Bielsku-Białej będących 
efektem systematycznego osiągania 
celów wyznaczonych w Strategii, 
wykorzystywane będą procedury 
monitoringu i ewaluacji. Obie metody 
będą stosowane w sposób wzajemnie 
uzupełniający się, co pozwoli na 
uzyskiwanie pełnego opisu sytuacji 
rozwojowej miasta oraz identyfikowanie 
kształtujących ją procesów. 
 
Monitoring Strategii realizowany będzie 
corocznie w oparciu o sformułowany 
w tym dokumencie zestaw mierników. 
Podsumowanie tego procesu 
publikowane będzie w formie raportu 
o stanie miasta, który każdego roku 
(zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym) 
przedstawiany będzie Radzie Miejskiej 
przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej.  
 
Zagadnienie ewaluacji ujęte zostało 
w ramach rozdziału IX: System realizacji  
Strategii. W akapicie dot. „podsystemu 
monitorowania i ewaluacji” wskazano iż 
zakłada się przeprowadzenie: 
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ZGŁOSZENIA ZGŁASZAJĄCY TREŚĆ UWAGI (PROPOZYCJA ZMIANY) UZASADNIENIE UWAGI ODNIESIENIE SIĘ DO ZŁOŻONEJ UWAGI, 

WYJAŚNIENIE 
1. ewaluacji ex-ante ― obligatoryjnej na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 
6 grudnia 2006 roku o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju. Jej celem 
jest dokonanie oceny  trafności, 
przewidywanej skuteczności 
i efektywności realizacji, 
przed uchwaleniem Strategii; 

2. ewaluacji mid-term ― obejmującej 
połowę okresu obowiązywania Strategii. 
Jej celem będzie udzielenie odpowiedzi 
na pytania czy i w jakim zakresie 
Strategia jest realizowana oraz jakie są 
jej efekty krótko- i średnioterminowe; 

3. ewaluacji ex-post ― planowanej po 
zakończeniu wdrażania Strategii, 
koncentrującej się na ocenie stopnia 
realizacji założonych w Strategii celów, 
skuteczności wykorzystywanych na 
potrzeby ich osiągania instrumentów 
i mechanizmów oraz identyfikacji 
efektów długookresowych interwencji 
publicznej realizowanej na podstawie jej 
zapisów. 
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ZGŁOSZENIA ZGŁASZAJĄCY TREŚĆ UWAGI (PROPOZYCJA ZMIANY) UZASADNIENIE UWAGI ODNIESIENIE SIĘ DO ZŁOŻONEJ UWAGI, 

WYJAŚNIENIE 

2. Druga sprawa to zapewne błąd 
w tabeli 8 na stronie 54/Chodzi o ilość 
cudzoziemców, którzy studiują 
w Bielsku Białej nie podano miernika, 
zatem wynika z niej, że w 2030 roku 
będzie studiować 9 studentów. Proszę 
o wyjaśnienie, ewentualnie poprawkę 
wprowadzającą miernik. 

― 

Uwaga uwzględniona 
 
Postanowiono o wykreśleniu 
wspomnianego miernika z projektu 
Strategii ze względu nieotrzymanie 
danych bazowych od wszystkich bielsko-
bialskich uczelni wyższych, co  
uniemożliwia określenie wskaźnika 
docelowego. 

5. 30.03.2022 Osoba 
prywatna 

1. Prognoza str. 88, Wykreślić: pkt 4) 
termiczne przetwarzanie odpadów 
resztkowych z odzyskiem energii 

Szkodliwe dla otoczenia 
i sprzeczne z wytycznymi UE 
oraz prawidłową definicją 
GOZ. 
Narażanie mieszkańców na 
podwyżki cen oraz 
ponoszenie kosztów kar 
i opłat w dłuższej 
perspektywie. 

Uwaga nieuwzględniona 
 
Dotyczy  obowiązującego Planu 
gospodarki odpadami dla województwa 
śląskiego na lata 2016-2022 przyjętego 
uchwałą Nr V/37/7/2017 z dnia 
24 kwietnia 2017 r. przez Sejmik 
Województwa Śląskiego. 
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LP. DATA 
ZGŁOSZENIA ZGŁASZAJĄCY TREŚĆ UWAGI (PROPOZYCJA ZMIANY) UZASADNIENIE UWAGI ODNIESIENIE SIĘ DO ZŁOŻONEJ UWAGI, 

WYJAŚNIENIE 
2. Prognoza str. 116, Wykreślić: kierunek 

4.5. Budowa instalacji termicznego 
przekształcania odpadów jako: 
a) sposobu na zwiększenie wpływu na 
stabilizację opłat za gospodarowanie 
odpadami; b) źródła ciepła i energii 
elektrycznej na potrzeby zasilania 
miejskich systemów energetycznych 
(energetyczne wykorzystanie odpadów 
w układzie wysokosprawnej 
kogeneracji); c) możliwości odzyskania 
terenów przeznaczanych dotychczas 
na potrzeby składowania odpadów 

Szkodliwe dla otoczenia 
i sprzeczne z wytycznymi UE 
oraz prawidłową definicją 
GOZ. 
Narażanie mieszkańców na 
podwyżki cen oraz 
ponoszenie kosztów kar 
i opłat w dłuższej 
perspektywie. 

Uwaga nieuwzględniona 
 
Prognoza  jest opracowaniem 
odnoszącym się stricte do projektu 
Strategii. Ewentualne wykreślenie 
ww. zapisu musiałoby być podyktowane 
zmianą treści projektu Strategii. 
 
Odniesienie się do kwestii podnoszonych 
w niniejszej uwadze zamieszczono 
w odpowiedzi na uwagi dotyczące treści 
Strategii znajdującej się w dalszej części 
sprawozdania. 

3. Prognoza str. 121, Wykreślić: 4) 
działania dotyczącego budowy 
instalacji termicznego przekształcania 
odpadów w ramach 

Szkodliwe dla otoczenia 
i sprzeczne z wytycznymi UE 
oraz prawidłową definicją 
GOZ. 
Narażanie mieszkańców na 
podwyżki cen oraz 
ponoszenie kosztów kar 
i opłat w dłuższej 
perspektywie. 

Uwaga nieuwzględniona 
 
Prognoza jest opracowaniem odnoszącym 
się stricte do projektu Strategii. 
Ewentualne wykreślenie ww. zapisu 
musiałoby być podyktowane zmianą 
treści projektu Strategii. 
 
Odniesienie się do kwestii podnoszonych 
w niniejszej uwadze zamieszczono 
w odpowiedzi na uwagi dotyczące treści 
Strategii znajdującej się w dalszej części 
sprawozdania. 



 
 

 

18 
 

LP. DATA 
ZGŁOSZENIA ZGŁASZAJĄCY TREŚĆ UWAGI (PROPOZYCJA ZMIANY) UZASADNIENIE UWAGI ODNIESIENIE SIĘ DO ZŁOŻONEJ UWAGI, 

WYJAŚNIENIE 

4. Prognoza str. 124, Wykreślić:  
24) Budowa instalacji termicznego 
przekształcania odpadów 
(energetyczne wykorzystanie odpadów 
w układzie wysokosprawnej 
kogeneracji); 

Szkodliwe dla otoczenia 
i sprzeczne z wytycznymi UE 
oraz prawidłową definicją 
GOZ. 
Narażanie mieszkańców na 
podwyżki cen oraz 
ponoszenie kosztów kar 
i opłat w dłuższej 
perspektywie. 

Uwaga nieuwzględniona 
 
Prognoza jest opracowaniem odnoszącym 
się stricte do projektu Strategii. 
Ewentualne wykreślenie ww. zapisu 
musiałoby być podyktowane zmianą 
treści projektu Strategii. 
 
Odniesienie się do kwestii podnoszonych 
w niniejszej uwadze zamieszczono 
w odpowiedzi na uwagi dotyczące treści 
Strategii znajdującej się w dalszej części 
sprawozdania. 

5. Prognoza str. 144, Wykreślić: 4.5. 
Budowa instalacji termicznego 
przekształcania odpadów jako: - 
sposobu na zwiększenie wpływu na 
stabilizację opłat za gospodarowanie 
odpadami; - źródła ciepła i energii 
elektrycznej na potrzeby zasilania 
miejskich systemów energetycznych 
(energetyczne wykorzystanie odpadów 
w układzie wysokosprawnej 
kogeneracji); - możliwości odzyskania 
terenów przeznaczanych dotychczas 
na potrzeby składowania odpadów. 

Szkodliwe dla otoczenia 
i sprzeczne z wytycznymi UE 
oraz prawidłową definicją 
GOZ. 
Narażanie mieszkańców na 
podwyżki cen oraz 
ponoszenie kosztów kar 
i opłat w dłuższej 
perspektywie. 

Uwaga nieuwzględniona 
 
Prognoza  jest opracowaniem 
odnoszącym się stricte do projektu 
Strategii. Ewentualne wykreślenie 
ww. zapisu musiałoby być podyktowane 
zmianą treści projektu Strategii. 
 
Odniesienie się do kwestii podnoszonych 
w niniejszej uwadze zamieszczono 
w odpowiedzi na uwagi dotyczące treści 
Strategii znajdującej się w dalszej części 
sprawozdania. 
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6. Prognoza str. 148, Wykreślić:  
24. Budowa instalacji termicznego 
przekształcania odpadów 
(energetyczne wykorzystanie odpadów 
w układzie wysokosprawnej 
kogeneracji). 

Szkodliwe dla otoczenia 
i sprzeczne z wytycznymi UE 
oraz prawidłową definicją 
GOZ. 
Narażanie mieszkańców na 
podwyżki cen oraz 
ponoszenie kosztów kar 
i opłat w dłuższej 
perspektywie. 

Uwaga nieuwzględniona 
 
Prognoza jest opracowaniem odnoszącym 
się stricte do projektu Strategii. 
Ewentualne wykreślenie ww. zapisu 
musiałoby być podyktowane zmianą 
treści projektu Strategii. 
 
Odniesienie się do kwestii podnoszonych 
w niniejszej uwadze zamieszczono 
w odpowiedzi na uwagi dotyczące treści 
Strategii znajdującej się w dalszej części 
sprawozdania. 

7. Prognoza str. 176, Wykreślić:  4.5. 
Budowa instalacji termicznego 
przekształcania odpadów 

Szkodliwe dla otoczenia 
i sprzeczne z wytycznymi UE 
oraz prawidłową definicją 
GOZ. 
Narażanie mieszkańców na 
podwyżki cen oraz 
ponoszenie kosztów kar 
i opłat w dłuższej 
perspektywie. 

Uwaga nieuwzględniona 
 
Prognoza jest opracowaniem odnoszącym 
się stricte do projektu Strategii. 
Ewentualne wykreślenie ww. zapisu 
musiałoby być podyktowane zmianą 
treści projektu Strategii. 
 
Odniesienie się do kwestii podnoszonych 
w niniejszej uwadze zamieszczono 
w odpowiedzi na uwagi dotyczące treści 
Strategii znajdującej się w dalszej części 
sprawozdania. 
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8. Prognoza str. 225-230, Wykreślić: Do 
kierunków Strategii o potencjalnym 
znaczącym wpływie na jakość 
powietrza i klimat należą także 
działania kierunku 4. obszaru 
Środowisko pn. „Budowa racjonalnego 
i efektywnego systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi”. Na 
szczególną uwagę zasługują działania 
związane ze zmniejszeniem 
zapotrzebowania na energię, np. 
realizacja inwestycji służących 
wdrażaniu gospodarki o obiegu 
zamkniętym (GOZ, pkt.4.4.) oraz 
ograniczeniem wykorzystania stałych 
paliw kopalnych do wytwarzania 
energii, wymieniona w pkt. 4.5. pn. 
„Budowa instalacji termicznego 
przekształcania odpadów komunalnych 
jako: 1) sposobu na zwiększenie 
wpływu na stabilizację opłat za 
gospodarowanie odpadami; 2) źródła 
ciepła i energii elektrycznej na 
potrzeby zasilania miejskich systemów 
energetycznych (energetyczne 
wykorzystanie odpadów w układzie 
wysokosprawnej kogeneracji); 3) 
możliwości odzyskania terenów 
przeznaczonych dotychczas na 
potrzeby składowania odpadów.” 
Planowana Instalacja Termicznego 
Przekształcania Odpadów (dalej – 

Szkodliwe dla otoczenia 
i sprzeczne z wytycznymi UE 
oraz prawidłową definicją 
GOZ. 
Narażanie mieszkańców na 
podwyżki cen oraz 
ponoszenie kosztów kar 
i opłat w dłuższej 
perspektywie. 
Wariant Wapienica będzie 
powodował nawiewanie mas 
powietrza nad miasto zgodnie 
z analizą wielokryterialną. 
Opis jest sprzeczny 
z dokumentem. 
Planowania spalarnia jest 
sprzeczna z europejskim 
kierunkiem gospodarki 
odpadami. 
Miasto obecnie spala ok 6 tyś 
ton nie ma potrzeby 
budowania przeskalowanej 
spalarni na potrzeby nie 
wiadomo czyje. 
 
„Pozostałe warianty zostały 
odrzucone ze względu na 
bliskie sąsiedztwo ogródków 
działkowych, sąsiedztwo 
korytarzy ekologicznych, 
niewielką odległość od 
obszarów chronionych, bliską 

Uwaga nieuwzględniona 
 
Prognoza jest opracowaniem odnoszącym 
się stricte do projektu Strategii. 
Ewentualne wykreślenie ww. zapisu 
musiałoby być podyktowane zmianą 
treści projektu Strategii. 
 
Odniesienie się do kwestii podnoszonych 
w niniejszej uwadze zamieszczono 
w odpowiedzi na uwagi dotyczące treści 
Strategii znajdującej się w dalszej części 
sprawozdania. 
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ITPO) dla Aglomeracji Beskidzkiej ma 
przede wszystkim przyczynić się do 
osiągnięcia polskich i europejskich 
standardów oraz norm ochrony 
środowiska w zakresie 
gospodarowania odpadami na obszarze 
38 gmin Aglomeracji Beskidzkiej. 
Przyczyni się także do zmniejszenia 
wykorzystania paliw kopalnych oraz 
ograniczenia emisji zanieczyszczeń 
powietrza pochodzących ze źródeł 
konwencjonalnych. Poprzez 
ograniczenie ilości składowanych 
odpadów ulegających biodegradacji 
przyczyni się także do ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych ze 
składowiska odpadów. Z dokumentów 
zamieszczonych na stronie 
internetowe Biura Rozwoju Miasta 
(opinie organów do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego nr 244) wynika, że 
w obszarze miasta rozważano 
następujące lokalizacje instalacji 
termicznego przekształcania odpadów 
(ITPO) 1) „Wapienica” w rejonie 
skrzyżowania ulicy Księdza Józefa 
Londzina i ulicy Szyprów; | Strona 226 
Prognoza oddziaływania na 
środowisko dla projektu Strategii 
Rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku 
2) „Lipnik” przy ulicy Krakowskiej, na 

odległość od budynków 
mieszkalnych” – stwierdzenie 
niezgodne z prawdą 
powielane ze stworzonych 
wcześniej dokumentów 
i przekazywane w kolejnych 
dokumentach. 
Ogródki działkowe 
w Wapienicy są najbliżej we 
wszystkich lokalizacjach, to 
samo dotyczy budynków 
mieszkalnych. 
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terenie Zakładu Gospodarki Odpadami 
(w rejonie składowiska odpadów); 3) 
„Okrężna” w rejonie skrzyżowania ulicy 
Okrężnej i ulicy Warszawskiej w 
sąsiedztwie wielkopowierzchniowego 
obiektu handlowego Merkury Market; 
4) w rejonie ul. Pienińskiej obok 
Rodzinnego Ogrodu Działkowego 
„Sarni Stok”; 5) przy ulicy Bestwińskiej 
– obok Oczyszczalni Ścieków 
w Komorowicach. Stwierdzono, że 
najkorzystniejszym wariantem jest 
lokalizacja w Wapienicy, która 
charakteryzuje się następującymi 
cechami: jest to teren nieczynnej 
ciepłowni, na którym prowadzona była 
działalność energetyczna przez wiele 
lat, usytuowanie w strefie 
przemysłowej, brak przeciwwskazań 
wynikających z bliskości siedlisk 
przyrodniczych, korytarzy 
migracyjnych, form ochrony przyrody 
lub obiektów kulturowych, bardzo 
dobre skomunikowanie z innymi 
częściami Miasta Bielsko-Biała 
i Aglomeracji Beskidzkiej, płaskie 
ukształtowanie terenu, znikome 
pokrycie szatą roślinną, uzbrojenie 
terenu w przyłącza do sieci cieplnej, 
elektroenergetycznej, wodociągowej 
i kanalizacyjnej, dogodne usytuowanie 
dla wyprowadzenia mocy cieplnej do 
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sieci w systemie ciepłowniczym. 
Pozostałe warianty zostały odrzucone 
ze względu na bliskie sąsiedztwo 
ogródków działkowych, sąsiedztwo 
korytarzy ekologicznych, niewielką 
odległość od obszarów chronionych, 
bliską odległość od budynków 
mieszkalnych, oraz planowaną budowę 
instalacji fotowoltaicznej w rejonie 
oczyszczalni. Oddziaływanie ITPO na 
środowisko zależeć będzie nie tylko od 
lokalizacji, ale także od przyjętych 
rozwiązań technologicznych 
i zabezpieczeń środowiska, a także 
dyscypliny prowadzenia procesu 
spalania. Odpowiednie rozwiązania 
technologiczne i ochronne będą 
wynikały z oceny oddziaływania na 
środowisko oraz z postępowania 
w sprawie pozwolenia 
zintegrowanego. Obiekt będzie objęty 
obowiązkiem monitorowania 
warunków spalania oraz emisji 
substancji do środowiska. 
Z przywoływanych materiałów wynika, 
że podstawowym paliwem w ITPO 
będzie nieprzetwarzana frakcja 
odpadów, powstała po mechanicznym 
przetworzeniu zmieszanych odpadów 
komunalnych, posiadająca 
odpowiednią do przekształcania 
termicznego wartość opałową (kod 
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odpadu 19 12 12). W mniejszej ilości 
do instalacji będą także trafiać inne 
rodzaje odpadów, tj.: 
wysokokaloryczna frakcja 
energetyczna odpadów komunalnych 
zbieranych w sposób selektywny, 
nienadająca się do recyclingu i odzysku 
materiałowego, stanowiąca 
pozostałość po ich mechanicznym 
przetworzeniu (sortowaniu) – tzw. 
paliwo alternatywne (kod 19 12 10), 
odpady palne powstałe po 
przetwarzaniu odpadów z budowy, 
remontów i demontażu obiektów 
budowlanych (odpady palne z grupy 
odpadów o kodzie 17), palne odpady 
wielkogabarytowe (kod 20 03 07), 
nieznaczne ilości zmieszanych 
(niesegregowanych) odpadów | Strona 
227 Prognoza oddziaływania na 
środowisko dla projektu Strategii 
Rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku 
komunalnych (kod 20 03 01). Do ITPO 
nie będą trafiać odpady niebezpieczne, 
np. medyczne. Planowana wydajność 
instalacji to 100 000 Mg/rok odpadów. 
Potencjalnie alternatywną metodą 
gospodarowania ww. odpadami są 
cementownie. W związku z 
wymaganiami technicznymi, wartość 
opałowa paliwa alternatywnego 
oczekiwana jest na poziomie ok. 
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20MJ/kg, co w przypadku odpadów 
powstałych z przetwarzania odpadów 
komunalnych oznacza konieczność 
„wzbogacania” ich o odpady z tworzyw 
sztucznych lub gumę. Przemysł 
cementowy nie wykazuje 
zainteresowania frakcjami odpadów 
o wartości opałowej odpowiedniej dla 
ITPO (ok. 12 MJ/kg). W celu 
zapewnienia niskoemisyjnego spalania 
w obowiązujących przepisach 
prawnych zostały określone 
szczegółowe wymagania m.in. warunki 
prowadzenia procesu spalania, 
dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń 
w gazach odlotowych oraz wymagania 
w zakresie prowadzenia monitoringu 
emisji zanieczyszczeń do powietrza. 
Stąd w ITPO zastosowane zostaną 
odpowiednie rozwiązania 
zapobiegawcze i ochronne, np.: 
zaawansowane technologie procesu 
spalania odpadów (spalanie odpadów 
na ruszcie schodkowym), wydajna 
instalacja oczyszczania spalin, komin 
o odpowiedniej wysokości i średnicy 
wylotu spalin oraz rozwiązania 
przeciwdziałające rozprzestrzenianiu 
się odoru odpadów z magazynu 
odpadów. W celu zabezpieczenia wód 
przed potencjalnym negatywnym 
oddziaływaniem ścieków 
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technologicznych z instalacji ITPO 
przewiduje się zastosowanie 
bezściekowego systemu oczyszczania 
spalin. Natomiast ścieki sanitarne 
(socjalno-bytowe) będą odprowadzane 
do kanalizacji sanitarnej. Głównym 
odpadem będzie żużel paleniskowy. 
W mniejszej ilości powstawać będą: 
popiół lotny z kotła oraz stały produkt 
uboczny instalacji oczyszczania spalin. 
Odpady te, klasyfikowane jako odpady 
niebezpieczne, będą kierowane do 
zewnętrznych, wyspecjalizowanych 
podmiotów posiadających 
odpowiednie zezwolenia. Ponadto, 
w znikomych ilościach będą 
powstawać w ITPO poeksploatacyjne 
odpady opakowaniowe. Proponowane 
rozwiązania technicznotechnologiczne 
mogą zapewnić ograniczenie 
negatywnego wpływu na środowisko 
do wartości dopuszczalnych. 
Nieznaczne oddziaływanie ITPO na 
środowisko i jego komponenty będzie 
osiągnięte dzięki zastosowaniu 
efektywnych rozwiązań technicznych, 
technologicznych, procesowych 
i funkcjonalnych. W Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
omawiany rejon ten to strefa 
usługowo-wytwórcza – obszary 
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aktywności gospodarczej 
(wytwórczości i usług). Teren po 
elektrociepłowni w dokumencie tym 
został wskazany jako teren 
infrastruktury ciepłowniczej 
i gospodarki odpadami 
z uwzględnieniem termicznego 
przekształcania odpadów. Studium 
uzyskało pozytywną opinię 
Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska oraz Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 
| Strona 228 Prognoza oddziaływania 
na środowisko dla projektu Strategii 
Rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku 
Na omawianym obszarze obowiązuje 
miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego przyjęty 30 czerwca 
2009 roku przez Radę Miejską 
w Bielsku-Białej uchwałą 
nr XLIV/1063/2009 w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów 
położonych w Wapienicy, pomiędzy 
ulicą Bohaterów Monte Cassino, ulicą 
Alabastrową , linią kolejową relacji 
Bielsko-Biała – Cieszyn, a ulicą 
Lajkonika, w obrębach Wapienica 
i Międzyrzecze Górne. W planie tym 
ustalono m.in. obiekty infrastruktury 
ciepłowniczej w tym obiekty 
gospodarki odpadami z odzyskiem 



 
 

 

28 
 

wytwarzanej energii cieplnej. Z uwagi 
na zmianę zakładanej wydajności 
instalacji ITPO przystąpiono do zmiany 
fragmentu ww. planu (uchwała 
NR XXX/729/2021 Rady Miejskiej 
w Bielsku-Białej z dnia 18 marca 
2021 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów 
położonych w Wapienicy, pomiędzy 
ulicą Bohaterów Monte Cassino, ulicą 
Alabastrową, linią kolejową relacji 
Bielsko-Biała – Cieszyn, a ulicą 
Lajkonika, w obrębach Wapienica 
i Międzyrzecze Górne ). W trakcie prac 
nad niniejszą Prognozą na stronie 
internetowej Biura Rozwoju Miasta 
zamieszczono pozytywne opinie 
organów właściwych (Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska oraz 
Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego) do projektu 
ww. planu. W zakresie oddziaływań 
zapisów Strategii na powietrze i klimat 
ocenia się, że polityka zawarta w tym 
dokumencie uwzględnia istniejący stan 
środowiska, problemy z dotrzymaniem 
norm jakości powietrza, a także 
konieczność dostosowania miasta do 
skutków zmian klimatycznych. 
Rozwiązaniom w ww. zakresie 
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LP. DATA 
ZGŁOSZENIA ZGŁASZAJĄCY TREŚĆ UWAGI (PROPOZYCJA ZMIANY) UZASADNIENIE UWAGI ODNIESIENIE SIĘ DO ZŁOŻONEJ UWAGI, 

WYJAŚNIENIE 
przypisano wysoką rangę, 
z uwzględnieniem konieczności 
ograniczenia emisji zanieczyszczeń, 
problemu przewietrzania (wentylacji) 
miasta, a także obszaru kumulacji 
zanieczyszczeń, którym jest 
śródmieście. Prognozuje się, że 
realizacja zapisów Strategii 
z uwzględnieniem ww. aspektów 
spowoduje zmniejszenie poziomu 
zanieczyszczeń w powietrzu oraz 
poprawę klimatu i warunków 
aerosanitarnych. 



 
 

 

30 
 

9. Projekt Strategii str. 45, Wykreślić 
podkreślone: 4.5. W ciągu najbliższej 
dekady w Bielsku-Białej 
konsekwentnie wdrażane będą 
przedsięwzięcia prowadzące do 
zamknięcia obiegu gospodarki 
odpadami. W tym celu podejmowane 
będą działania ukierunkowane na 
przywrócenie do ponownego 
wykorzystania możliwie największej 
oraz racjonalnie uzasadnionej ilości 
odpadów, co z kolei umożliwi 
zastąpienie nimi surowców 
pierwotnych w procesach 
produkcyjnych. Zgodnie z tym 
podejściem pozostałości po 
przetworzeniu odpadów, których nie 
można poddać recyklingowi, będą 
trafiać w pierwszej kolejności do 
odzysku termicznego. Dlatego też w 
ramach Strategii przewidziano 
inwestycję dotyczącą budowy instalacji 
termicznego przekształcania odpadów 
mającą na celu Strona | 46 
energetyczne wykorzystanie odpadów 
w układzie wysokosprawnej 
kogeneracji. Jednocześnie 
kontynuowane będą działania 
zachęcające mieszkańców 
i przedsiębiorców do segregacji 
odpadów oraz ograniczające ich 
powstawanie 

Szkodliwe dla otoczenia 
i sprzeczne z wytycznymi UE 
oraz prawidłową definicją 
GOZ. 
Narażanie mieszkańców na 
podwyżki cen oraz 
ponoszenie kosztów kar 
i opłat w dłuższej 
perspektywie. 
Podkreślony fragment jest 
sprzeczny z Programem 
Ochrony Środowiska oraz 
konsultowanym Programem 
Strategii Rozwoju. Decyzje 
nie zapadły, zapowiadane jest 
referendum, POŚ przewiduje 
opracowanie analizy wpływu 
takiej instalacji tymczasem 
PSR oraz prognoza do PSR 
zakłada powstanie takiej 
instalacji. 

Uwaga uwzględniona częściowo 
 
Dotychczasowa redakcja działania 4.5 
w ramach obszaru „Środowisko”, tj.: 
„Budowa instalacji termicznego 
przekształcania odpadów jako: 
- sposobu na zwiększenie wpływu na 
stabilizację opłat za gospodarowanie 
odpadami; 
- źródła ciepła i energii elektrycznej na 
potrzeby zasilania miejskich systemów 
energetycznych (energetyczne 
wykorzystanie odpadów w układzie 
wysokosprawnej kogeneracji); 
- możliwości odzyskania terenów 
przeznaczanych dotychczas na potrzeby 
składowania odpadów.”, została 
zmodyfikowana w następujący sposób: 
„Podejmowanie działań, 
w uspołecznionym modelu decyzyjnym, 
na rzecz budowy instalacji termicznego 
przekształcania odpadów jako:  
- sposobu na zwiększenie wpływu na 
stabilizację opłat za gospodarowanie 
odpadami; 
- źródła ciepła i energii elektrycznej na 
potrzeby zasilania miejskich systemów 
energetycznych (energetyczne 
wykorzystanie odpadów w układzie 
wysokosprawnej kogeneracji); 
- możliwości odzyskania terenów 
przeznaczanych dotychczas na potrzeby 
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składowania odpadów.”. 
W adekwatny sposób zmieniono zapis na 
str. 45/46. 
 
W kontekście przytoczonych w uwadze 
argumentów należy zwrócić uwagę, że: 
 
1) Dokument Komisji Europejskiej (dalej: 
KE) z 2017 roku „Znaczenie 
przetwarzania odpadów w energię 
w gospodarce o obiegu zamkniętym”, 
przewidział istotne miejsce dla instalacji 
odzysku energii z odpadów komunalnych 
resztkowych w GOZ. 
Procesy termiczne z odzyskiem energii 
elektrycznej i cieplnej (uwzględniając 
hierarchią postępowania z odpadami) są 
domknięciem całego cyklu przetwarzania 
odpadów w GOZ i pozwalają na znaczące 
ograniczenie składowania odpadów. 
Instalacje te są niezbędnym elementem 
systemu gospodarki odpadami, gdyż 
dzięki odzyskowi energii z odpadów 
ograniczają zużycie paliw pierwotnych do 
tego celu oraz globalne emisje CO2. 
 
Istotą gospodarki o obiegu zamkniętym 
jest zwrotny przepływ materiałów 
z jednoczesnym możliwie małym 
wykorzystaniem zasobów naturalnych, 
uwzględniając aspekty środowiskowe. 
Wdrożenie systemu GOZ prowadzi do 
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osiągnięcia korzyści ekonomicznych 
i społecznych oraz ostatecznie do 
budowy systemu, w którym gospodarka, 
społeczeństwo i środowisko są 
skoordynowane w zakresie realizacji 
celów zrównoważonego rozwoju. 
Dlatego coraz częściej dostrzega się rolę 
termicznego przekształcania odpadów 
w GOZ. Odpady, które nie nadają się do 
ponownego użycia, lub z innych 
względów nie mogą zostać poddane 
recyklingowi, mogą zostać termicznie 
przekształcone a w efekcie tego procesu 
dostarczyć: 
- energię elektryczną, 
- ciepło, 
- materiały budowlane. 
Termiczne przekształcanie odpadów 
przynosi korzyści i pomaga 
w uszczelnieniu systemu gospodarki 
o obiegu zamkniętym, rozwijając 
wykorzystanie pozornie nie nadających 
się do ponownego użycia odpadów.  
Ochrona środowiska i ludzi to priorytet 
przy projektowaniu i funkcjonowaniu 
Instalacji Termicznego Przekształcania 
Odpadów. Obiekty te wyposażone są 
w instalacje oczyszczania spalin, które 
wychwytują i unieszkodliwiają 
zanieczyszczenia i toksyczne związki, 
zgodnie z najlepszymi dostępnymi 
technikami (BAT – Best Available 
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Techniques). W efekcie, emisja 
zanieczyszczeń w spalinach jest na 
minimalnym poziomie, o wiele niższym 
od dopuszczalnych wartości określonych 
w Rozporządzeniu Ministra Klimatu 
z dnia 24 września 2020 r. w sprawie 
standardów emisyjnych dla niektórych 
rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw 
oraz urządzeń spalania lub współspalania 
odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1860). 
Spaliny są przez cały czas monitorowane 
przez system analizatorów spalin. 
Instalacje termicznego przekształcania 
odpadów pod względem emisji CO2 oraz 
innych zanieczyszczeń są bardziej 
przyjazne środowisku niż 
elektrociepłownie opalane węglem. Mają 
bardziej restrykcyjne wymagania 
emisyjne, a część termicznie 
przekształcanych odpadów jest biomasą, 
z której emisja CO2 uznawana jest za 
neutralną. 
 
ITPO, dzięki zastosowanej 
wielostopniowej filtracji gazów 
poprocesowych, nie będzie wpływała 
negatywnie na jakość powietrza 
w Bielsku-Białej i okolicach. 
Aktualne prawodawstwo unijne, 
a szczególnie idee Europejskiego 
Zielonego Ładu, Gospodarki o obiegu 
zamkniętym i także rozporządzenie 
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Parlamentu Europejskiego w sprawie 
taksonomii w żadnym wypadku nie 
ograniczają idei budowy i finansowania 
ze środków publicznych odpowiednio 
zaprojektowanych, wysokosprawnych 
energetycznie oraz zrównoważonych 
środowiskowo instalacji termicznego 
przekształcania odpadów komunalnych. 
 
2) Doświadczenia krajowe wskazują, że 
termiczne przekształcanie frakcji 
powstającej po procesach przetwarzania 
odpadów komunalnych, z jednoczesnym 
odzyskiem energii, może stanowić klucz 
do zahamowania tendencji wzrostowej 
cen przetwarzania odpadów 
komunalnych. 
 
Nawet jeśli spalanie odpadów zostałoby 
obciążone opłatami emisyjnym w ramach 
Europejskiego Systemu Handlu Emisjami, 
wpływ tego wzrostu kosztów dla 
mieszkańców Bielska-Białej będzie 
neutralny, bowiem jeśli te odpady nie 
zostaną przekształcone termicznie we 
własnej instalacji, to i tak zostaną 
wywiezione do spalenia w przemyśle 
cementowniczym czy potencjalnie innych 
ITPO, które również będą ponosiły taką 
samą opłatę. 
Ewentualne kary za nieosiągnięcie 
poziomu odzysku i recyklingu nie będą 
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LP. DATA 
ZGŁOSZENIA ZGŁASZAJĄCY TREŚĆ UWAGI (PROPOZYCJA ZMIANY) UZASADNIENIE UWAGI ODNIESIENIE SIĘ DO ZŁOŻONEJ UWAGI, 

WYJAŚNIENIE 
powiązane z funkcjonowaniem ITPO 
z uwagi na fakt, iż do ITPO nie będą 
trafiać odpady nadające się do 
recyklingu. Do ITPO będą trafiały 
odpady, które nie nadają się do 
recyklingu tj. balast po mechanicznej 
obróbce odpadów, paliwo alternatywne 
RDF, wielkogabaryty po usunięciu 
surowców wtórnych, odpady balastowe 
z kompostowni. 
 
3) Program Ochrony Środowiska zawiera 
zapis „Opracowanie dokumentacji dot. 
oceny oddziaływania na środowisko dla 
planowanej budowy instalacji 
termicznego przekształcania odpadów 
w Bielsku-Białej.”  
W związku z powyższym nie występuje 
sprzeczność między Strategią, 
a projektem POŚ. 



 
 

 

36 
 

10. Projekt Strategii str. 48, 
Wykreślić:4.5. Budowa instalacji 
termicznego przekształcania 
odpadów jako: − sposobu na 
zwiększenie wpływu na stabilizację 
opłat za gospodarowanie odpadami; 
− źródła ciepła i energii elektrycznej 
na potrzeby zasilania miejskich 
systemów energetycznych 
(energetyczne wykorzystanie 
odpadów w układzie 
wysokosprawnej kogeneracji); − 
możliwości odzyskania terenów 
przeznaczanych dotychczas na 
potrzeby składowania odpadów 

Szkodliwe dla otoczenia 
i sprzeczne z wytycznymi UE 
oraz prawidłową definicją 
GOZ. 

Uwaga uwzględniona częściowo 
 
Dotychczasowa redakcja działania 4.5 
w ramach obszaru „Środowisko”, tj.: 
„Budowa instalacji termicznego 
przekształcania odpadów jako: 
- sposobu na zwiększenie wpływu na 
stabilizację opłat za gospodarowanie 
odpadami; 
- źródła ciepła i energii elektrycznej na 
potrzeby zasilania miejskich systemów 
energetycznych (energetyczne 
wykorzystanie odpadów w układzie 
wysokosprawnej kogeneracji); 
- możliwości odzyskania terenów 
przeznaczanych dotychczas na potrzeby 
składowania odpadów.”, została 
zmodyfikowana w następujący sposób: 
„Podejmowanie działań, 
w uspołecznionym modelu decyzyjnym, 
na rzecz budowy instalacji termicznego 
przekształcania odpadów jako:  
- sposobu na zwiększenie wpływu na 
stabilizację opłat za gospodarowanie 
odpadami; 
- źródła ciepła i energii elektrycznej na 
potrzeby zasilania miejskich systemów 
energetycznych (energetyczne 
wykorzystanie odpadów w układzie 
wysokosprawnej kogeneracji); 
- możliwości odzyskania terenów 
przeznaczanych dotychczas na potrzeby 



 
 

 

37 
 

składowania odpadów.”. 
W podobnym tonie zmieniono zapis na 
str. 45/46. 
 
W kontekście przytoczonych w uwadze 
argumentów należy zwrócić uwagę, że 
dokument KE z 2017 roku „Znaczenie 
przetwarzania odpadów w energię w 
gospodarce o obiegu zamkniętym”, 
przewidział istotne miejsce dla instalacji 
odzysku energii z odpadów komunalnych 
resztkowych w GOZ. 
 
Procesy termiczne z odzyskiem energii 
elektrycznej i cieplnej (uwzględniając 
hierarchią postępowania z odpadami) są 
domknięciem całego cyklu przetwarzania 
odpadów w GOZ i pozwalają na znaczące 
ograniczenie składowania odpadów. 
 
Instalacje te są niezbędnym elementem 
systemu gospodarki odpadami, gdyż 
dzięki odzyskowi energii z odpadów 
ograniczają zużycie paliw pierwotnych do 
tego celu oraz globalne emisje CO2. 
 
Istotą gospodarki o obiegu zamkniętym 
jest zwrotny przepływ materiałów 
z jednoczesnym możliwie małym 
wykorzystaniem zasobów naturalnych, 
uwzględniając aspekty środowiskowe. 
Wdrożenie systemu GOZ prowadzi do 
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osiągnięcia korzyści ekonomicznych 
i społecznych oraz ostatecznie do 
budowy systemu, w którym gospodarka, 
społeczeństwo i środowisko są 
skoordynowane w zakresie realizacji 
celów zrównoważonego rozwoju. 
Dlatego coraz częściej dostrzega się rolę 
termicznego przekształcania odpadów 
w GOZ. Odpady, które nie nadają się do 
ponownego użycia, lub z innych 
względów nie mogą zostać poddane 
recyklingowi, mogą zostać termicznie 
przekształcone a w efekcie tego procesu 
dostarczyć: 
- energię elektryczną, 
- ciepło, 
- materiały budowlane. 
Termiczne przekształcanie odpadów 
przynosi korzyści i pomaga 
w uszczelnieniu systemu gospodarki 
o obiegu zamkniętym, rozwijając 
wykorzystanie pozornie nie nadających 
się do ponownego użycia odpadów.  
 
Ochrona środowiska i ludzi to priorytet 
przy projektowaniu i funkcjonowaniu 
Instalacji Termicznego Przekształcania 
Odpadów. Obiekty te wyposażone są 
w instalacje oczyszczania spalin, które 
wychwytują i unieszkodliwiają 
zanieczyszczenia i toksyczne związki, 
zgodnie z najlepszymi dostępnymi 
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technikami (BAT – Best Available 
Techniques). W efekcie, emisja 
zanieczyszczeń w spalinach jest na 
minimalnym poziomie, o wiele niższym 
od dopuszczalnych wartości określonych 
w Rozporządzeniu Ministra Klimatu 
z dnia 24 września 2020 r. w sprawie 
standardów emisyjnych dla niektórych 
rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw 
oraz urządzeń spalania lub współspalania 
odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1860). 
Spaliny są przez cały czas monitorowane 
przez system analizatorów spalin. 
Instalacje termicznego przekształcania 
odpadów pod względem emisji CO2 oraz 
innych zanieczyszczeń są bardziej 
przyjazne środowisku niż 
elektrociepłownie opalane węglem. Mają 
bardziej restrykcyjne wymagania 
emisyjne, a część termicznie 
przekształcanych odpadów jest biomasą, 
z której emisja CO2 uznawana jest za 
neutralną. 
ITPO, dzięki zastosowanej 
wielostopniowej filtracji gazów 
poprocesowych, nie będzie wpływała 
negatywnie na jakość powietrza 
w Bielsku-Białej i okolicach. 
Aktualne prawodawstwo unijne, 
a szczególnie idee Europejskiego 
Zielonego Ładu, Gospodarki o obiegu 
zamkniętym i także rozporządzenie 
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LP. DATA 
ZGŁOSZENIA ZGŁASZAJĄCY TREŚĆ UWAGI (PROPOZYCJA ZMIANY) UZASADNIENIE UWAGI ODNIESIENIE SIĘ DO ZŁOŻONEJ UWAGI, 

WYJAŚNIENIE 
Parlamentu Europejskiego w sprawie 
taksonomii w żadnym wypadku nie 
ograniczają idei budowy i finansowania 
ze środków publicznych odpowiednio 
zaprojektowanych, wysokosprawnych 
energetycznie oraz zrównoważonych 
środowiskowo instalacji termicznego 
przekształcania odpadów komunalnych. 
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11. Projekt Strategii str. 68, Wykreślić:  
24. Budowa instalacji termicznego 
przekształcania odpadów 
(energetyczne wykorzystanie 
odpadów w układzie 
wysokosprawnej kogeneracji); 

Narażanie mieszkańców na 
podwyżki cen oraz 
ponoszenie kosztów kar 
i opłat w dłuższej 
perspektywie 

Uwaga uwzględniona częściowo 
 
Dotychczasowa redakcja działania 4.5 
w ramach obszaru „Środowisko”, tj.: 
„Budowa instalacji termicznego 
przekształcania odpadów jako: 
- sposobu na zwiększenie wpływu na 
stabilizację opłat za gospodarowanie 
odpadami; 
- źródła ciepła i energii elektrycznej na 
potrzeby zasilania miejskich systemów 
energetycznych (energetyczne 
wykorzystanie odpadów w układzie 
wysokosprawnej kogeneracji); 
- możliwości odzyskania terenów 
przeznaczanych dotychczas na potrzeby 
składowania odpadów.”, została 
zmodyfikowana w następujący sposób: 
„Podejmowanie działań, 
w uspołecznionym modelu decyzyjnym, 
na rzecz budowy instalacji termicznego 
przekształcania odpadów jako:  
- sposobu na zwiększenie wpływu na 
stabilizację opłat za gospodarowanie 
odpadami; 
- źródła ciepła i energii elektrycznej na 
potrzeby zasilania miejskich systemów 
energetycznych (energetyczne 
wykorzystanie odpadów w układzie 
wysokosprawnej kogeneracji); 
- możliwości odzyskania terenów 
przeznaczanych dotychczas na potrzeby 
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składowania odpadów.”. 
Doświadczenia krajowe wskazują, że 
termiczne przekształcanie frakcji 
powstającej po procesach przetwarzania 
odpadów komunalnych, z jednoczesnym 
odzyskiem energii, może stanowić klucz 
do zahamowania tendencji wzrostowej 
cen przetwarzania odpadów 
komunalnych, a co za tym idzie do 
ustabilizowania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Nawet jeśli spalanie odpadów zostałoby 
obciążone opłatami emisyjnym w ramach 
Europejskiego Systemu Handlu Emisjami, 
wpływ tego wzrostu kosztów dla 
mieszkańców Bielska-Białej będzie 
neutralny, bowiem jeśli te odpady nie 
zostaną przekształcone termicznie we 
własnej instalacji, to i tak zostaną 
wywiezione do spalenia w przemyśle 
cementowniczym czy potencjalnie innych 
ITPO, które również będą ponosiły taką 
samą opłatę. 
Ewentualne kary za nieosiągnięcie 
poziomu odzysku i recyklingu nie będą 
powiązane z funkcjonowaniem ITPO 
z uwagi na fakt, iż do ITPO nie będą 
trafiać odpady nadające się do 
recyklingu. Do ITPO będą trafiały 
odpady, które nie nadają się do 
recyklingu tj. balast po mechanicznej 
obróbce odpadów, paliwo alternatywne 
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LP. DATA 
ZGŁOSZENIA ZGŁASZAJĄCY TREŚĆ UWAGI (PROPOZYCJA ZMIANY) UZASADNIENIE UWAGI ODNIESIENIE SIĘ DO ZŁOŻONEJ UWAGI, 

WYJAŚNIENIE 
RDF, wielkogabaryty po usunięciu 
surowców wtórnych, odpady balastowe 
z kompostowni. 

12. Projekt Strategii edukacja, 
Uruchomienie filii wyższych uczelni 
w mieście 

Miasta sąsiadujące z BB 
przejęły funkcję ośrodków 
studenckich oraz zaplecza 
kadr. 

Uwaga uwzględniona częściowo 
 
Zadania z zakresu szkolnictwa wyższego 
nie należą do zadań własnych gminy. 
Gmina może w tym zakresie prowadzić 
jedynie działania wspierające, które nie 
wiążą się z wydatkowaniem środków 
publicznych. Wsparcie prywatnych 
uczelni wyższych ze środków publicznych 
stanowi pomoc publiczną. 
 
Jednocześnie należy podkreślić, że 
w Strategii przewidziano wsparcie na 
rzecz bielsko-bialskich szkół wyższych. 
Zapisy odnoszące się do uczelni znajdują 
się w obszarach „Życie” (działanie 3.4) 
oraz „Ekonomia” (kierunek działania 4.). 
Wsparcie opisane w tym dokumencie jest 
adresowane zarówno do uczelni 
publicznych, jak i prywatnych. 
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13. Projekt Strategii kultura 
i dziedzictwo Budowa muzeum 
historii miasta Bielska-Białej 

Budowa przestrzeni do 
odbudowania lokalnej 
tożsamości historycznej. 

Uwaga nieuwzględniona 
 
Działania ukierunkowane na 
wzmacnianie lokalnej tożsamości zostały 
przewidziane w Strategii. Dotyczy to 
w szczególności działania 6.2 w ramach 
obszaru „Życie”- Tworzenie oferty 
kulturalnej czerpiącej z historii oraz 
tradycji Bielska-Białej. 
 
W Bielsku-Białej działa Muzeum 
Historyczne z siedzibą w Zamku Książąt 
Sułkowskich z oddziałami Stara Fabryka 
i Dom Tkacza. Muzeum to posiada 
bardzo bogate zbiory dotyczące historii 
miasta oraz jego dziedzictwa 
włókienniczego i industrialnego, ponadto 
jedna z wystaw stałych Muzeum jest 
poświęcona historii miasta. W związku 
z powyższym tworzenie nowej odrębnej 
jednostki muzealnej w mieście jest 
niecelowe i niewłaściwe z punktu 
widzenia wydatkowania środków 
publicznych. 
 
W związku z powyższym należy zwrócić 
uwagę na przyjęte w Strategii podejście 
w zakresie wsparcia o charakterze 
infrastrukturalnym bielsko-bialskich 
instytucji kultury, zgodnie z którym 
będzie ono miało selektywny charakter, 
co oznacza, iż działania w tym zakresie 
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LP. DATA 
ZGŁOSZENIA ZGŁASZAJĄCY TREŚĆ UWAGI (PROPOZYCJA ZMIANY) UZASADNIENIE UWAGI ODNIESIENIE SIĘ DO ZŁOŻONEJ UWAGI, 

WYJAŚNIENIE 
podejmowane będą wyłącznie 
w odniesieniu do tych podmiotów, 
w przypadku których będzie to 
uzasadnione zapotrzebowaniem 
i zainteresowaniem świadczonymi przez 
nie usługami. Takie podejście 
zagwarantuje nie tylko większą 
efektywność wydatkowania środków 
publicznych, ale również pozwoli na 
skuteczne włączenie sektora kultury 
w zachodzące w mieście procesy 
rozwojowe. Podejście to znalazło swoje 
odzwierciedlenie w działaniu 6.1. (obszar 
„Życie”), które ukierunkowane jest na 
wzmacnianie potencjału instytucji kultury 
jako kluczowego elementu miejskiej 
oferty przemysłów czasu wolnego, 
skierowanej zarówno do mieszkańców, 
jak i turystów, z uwzględnieniem 
selektywnego podejścia do tworzenia 
nowej oraz modernizacji istniejącej 
infrastruktury kultury. 
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14. Projekt Strategii środowisko, 
Przyjęcie strategii zmniejszenia, 
a najlepiej zlikwidowania wniosków 
o zniszczenie siedlisk i wycinkę 
drzew. Zmiana myślenia (to nie jest 
trudne), że urbanistyka powinna 
dostosować się do środowiska, a nie 
na odwrót. Przyjęcie założenia, że 
zasoby naturalne mają 
pierwszeństwo przed betonozą. 

Chyba nie trzeba tłumaczyć, 
dlaczego należy walczyć 
o każde drzewo, które rośnie 
kilkadziesiąt lat, i dlaczego 
rośliny jednoroczne oraz 
świeże nasadzenia nie spełnią 
tej funkcji – dopiero po 
długim okresie czasu. 

Uwaga uwzględniona częściowo 
 
Możliwość usunięcia drzewa wynika 
z art. 83 ust. 1 i art. 83 f ustawy 
o ochronie przyrody. Natomiast jeżeli 
inwestycja wymaga zniszczenia siedlisk 
lub ostoi, inwestor powinien wystąpić 
o stosowne zezwolenie do Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska. 
 
Należy również pamiętać, iż jedną 
z kluczowych zasad realizacji Strategii jest 
zasada zrównoważonego rozwoju 
zakładająca, że rozwój społeczno-
gospodarczy, w którym następuje proces 
integrowania działań politycznych, 
gospodarczych i społecznych, będzie 
odbywać się z zachowaniem równowagi 
przyrodniczej oraz trwałości 
podstawowych procesów 
przyrodniczych, w celu zagwarantowania 
możliwości zaspokajania podstawowych 
potrzeb społeczności lokalnej tak 
obecnego, jaki przyszłych pokoleń. 
 
W ramach obszaru „Środowisko” 
sformułowany został kierunek działania 
ukierunkowany na uwzględnienie 
zasobów przyrodniczych Bielska-Białej 
w procesach zrównoważonego rozwoju. 
U jego podstaw leży przekonanie, 
zgodnie z którym bogate i zróżnicowane 
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LP. DATA 
ZGŁOSZENIA ZGŁASZAJĄCY TREŚĆ UWAGI (PROPOZYCJA ZMIANY) UZASADNIENIE UWAGI ODNIESIENIE SIĘ DO ZŁOŻONEJ UWAGI, 

WYJAŚNIENIE 
zasoby przyrodnicze przesądzają 
o wyjątkowości Bielska-Białej, nie tylko 
jako miejsca zamieszkania, ale również 
jako przestrzeni oferującej szeroką paletę 
możliwości aktywnego spędzania czasu 
wolnego przez mieszkańców oraz 
turystów. Jednocześnie zasoby te 
stanowią jedną z przewag 
konkurencyjnych miasta wpływających 
na jego rozwój gospodarczy. Mając na 
uwadze ową dwoistą rolę zasobów 
przyrodniczych w funkcjonowaniu 
Bielska-Białej, konieczne staje się 
wypracowanie takiego modelu 
zarządzania nimi, który z jednej strony 
zapewni ich ochronę oraz racjonalne 
użytkowanie, zaś z drugiej, przy 
respektowaniu zasady zrównoważonego 
rozwoju, pozwoli na ich włączenie 
w procesy rozwojowe.   
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15. Projekt Strategii obszary miejskie 
Rewitalizacja obszarów miejskich – 
wpisanie z nazwy ulicy 11 listopada. 

Pojęcie rewitalizacji tego 
obszaru przewija się od lat – 
czas wpisać w długoletnią 
prognozę. 
 
Wyludnianie się centrum 
miasta (bez względu na 
powody) jest faktem, czego 
dowodem jest ul. 11 listopada 
– nie ma w PSR żadnego 
rozwiązania, które miałoby 
odwrócić ten trend lub jemu 
zapobiec. 

Uwaga uwzględniona częściowo  
 
Aktualnie w Bielsku-Białej nie ma 
wyznaczonego obszaru 
rewitalizacji.  31 grudnia 2021 r. przestał 
obowiązywać „Program Rewitalizacji 
Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na 
lata 2014-2021 (kontynuacja PROM 
2007-2013)”.  
 
Ulica 11 Listopada znajduje 
się   w obszarze zdegradowanym 
wskazanym w projekcie Strategii. 
Strategia jest dokumentem długoletnim - 
będzie obowiązywać do roku 2030.  
 
W projekcie Strategii, rewitalizacja 
została wskazana jako:  
• Lokalny obszar strategicznej 

interwencji;  
• jeden z kierunków działań w ramach 

obszaru „Życie”: Kompleksowa 
rewitalizacja obszarów miejskich;  

• jedno z działań (obszar „Życie”): 
Opracowanie gminnego programu 
rewitalizacji (GPR) na podstawie 
ustawy z dnia   
9 października 2015 r.   
o rewitalizacji. 
 

W związku z powyższym, do prac nad 
GPR, w tym: do prac nad delimitacją 
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LP. DATA 
ZGŁOSZENIA ZGŁASZAJĄCY TREŚĆ UWAGI (PROPOZYCJA ZMIANY) UZASADNIENIE UWAGI ODNIESIENIE SIĘ DO ZŁOŻONEJ UWAGI, 

WYJAŚNIENIE 
obszaru rewitalizacji, przygotowaniem 
GPR, do zgłaszania i realizowania 
konkretnych rozwiązań /projektów 
zostaną włączeni wszyscy interesariusze 
(w szczególności: mieszkańcy obszaru 
rewitalizacji, przedsiębiorcy, ngo 
i wszyscy zainteresowani działaniami 
rewitalizacyjnym).  
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16. Projekt Strategii str. 9, RELACJE 
URZĄD MIEJSKI - ORGANIZACJE 
POZARZĄDOWE Silne i liczne 
organizacje pozarządowe Pozytywne 
zmiany we współpracy urzędu 
miejskiego z organizacjami 
pozarządowymi 

Transparentność ciał 
doradczych, jasne i czytelne 
kryteria powoływania 
i funkcjonowania.  
Mamy ponad 500 organizacji 
– w ciałach doradczych 
(radach, komisjach itp.) 
powoływane są te same, 
w wąskim panelu, brak 
dywersyfikacji.  
Zachowanie w ciałach 
doradczych zdrowych 
proporcji – reprezentant 
urzędu i reszta to organizacje 
pozarządowe. 
Wykluczenie mediów z ciał 
doradczych – pełnią inną 
funkcję społeczną. 

Uwaga uwzględniona częściowo 
 
Czym innym są organizacje pozarządowe 
wskazane w treści uwagi, czym innym 
ciała doradcze przy Prezydencie Miasta 
wskazane w uzasadnieniu. Wśród ciał 
doradczych są zarówno takie, których 
zasady tworzenia określone zostały 
ustawowo (np. Rada Działalności Pożytku 
Publicznego czy Powiatowa Społeczna 
Rada ds. Osób Niepełnosprawnych) oraz 
takie, które nie mają umocowania 
ustawowego (np. Rada Gospodarcza). 
W przypadku tych drugich decyzja o ich 
powstaniu oraz sposobie ich 
powoływania należy w pełni do 
Prezydenta Miasta.  
 
Strategia, jako dokument o charakterze 
kierunkowym, nie określa szczegółowego 
trybu powołania Komitetu ds. Rozwoju 
Bielska-Białej w perspektywie 2030 r. 
Regulacje te zostaną doprecyzowane 
w zarządzeniu Prezydenta Miasta 
Bielska-Białej. W tym kontekście 
pamiętać jednak należy, iż podejmując 
wszelkie działania służące realizacji 
Strategii, w tym również te związane 
z powołaniem Komitetu, organy 
samorządu miejskiego zobowiązały się do 
stosowania zasady partnerstwa 
i współpracy. Zasada ta gwarantuje, że 
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cele rozwojowe sformułowane dla 
Bielska-Białej w perspektywie najbliższej 
dekady realizowane będą przy aktywnym 
udziale partnerów Strategii, opierającym 
się na trwałych i partnerskich relacjach, 
zaufaniu oraz wzajemnym szacunku, 
ukierunkowanych na świadome 
i usystematyzowane współdziałanie ludzi, 
instytucji i organizacji. 
 
Z kolei w kontekście ustawowych ciał 
doradczych warto przywołać regulacje 
prawne oraz doświadczenia związane 
z funkcjonowaniem w Bielsku-Białej 
Rady Działalności Pożytku Publicznego 
w Bielsku-Białej. Zgodnie z art.  41f 
ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, w skład Rady Gminnej 
wchodzą m.in. przedstawiciele organizacji 
pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3, 
prowadzących działalność na terenie 
odpowiednio powiatu lub gminy, 
stanowiących co najmniej połowę 
członków. Tryb powoływania członków 
oraz organizację i tryb działania Rady 
Działalności Pożytku Publicznego został 
określony w uchwale Rady Miejskiej 
w Bielsku-Białej.  
Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami, 
sześciu członków Rady Pożytku, 
reprezentujących organizacje, wybierają 
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LP. DATA 
ZGŁOSZENIA ZGŁASZAJĄCY TREŚĆ UWAGI (PROPOZYCJA ZMIANY) UZASADNIENIE UWAGI ODNIESIENIE SIĘ DO ZŁOŻONEJ UWAGI, 

WYJAŚNIENIE 
spośród zgłoszonych kandydatów 
przedstawiciele organizacji. Prezydent 
Miasta ogłasza nabór kandydatów na 
członków Rady, organizacje zgłaszają 
kandydatów i dokonują wyboru. 
Odbywa się to w trakcie Zebrania 
Organizacji, gdzie następuje prezentacja 
kandydatów oraz głosowanie na 
członków Rady Pożytku. Wyjątkiem jest 
sytuacja, kiedy organizacje zgłoszą tylko 
sześciu  kandydatów - wówczas 
wyborów nie przeprowadza się, a za 
wybranych uznaje się zgłoszonych 
kandydatów.  
Taka sytuacja dotychczas nie miała 
miejsca -  zarówno  
na I, jaki i II kadencję organizacje zgłosiły 
większą liczbę kandydatów niż miejsc 
w Radzie. W związku z tym odbyło się 
Zebranie Organizacji i przeprowadzono 
wybory. Mając powyższe na uwadze 
należy zauważyć, że sposób 
powoływania członków Rady Pożytku 
z ramienia sektora pozarządowego jest 
transparentny, a rola organu 
wykonawczego została ograniczona 
wyłącznie do zatwierdzenia wyboru 
dokonanego przez organizacje 
pozarządowe. 
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LP. DATA 
ZGŁOSZENIA ZGŁASZAJĄCY TREŚĆ UWAGI (PROPOZYCJA ZMIANY) UZASADNIENIE UWAGI ODNIESIENIE SIĘ DO ZŁOŻONEJ UWAGI, 

WYJAŚNIENIE 

17. Projekt Strategii Udział powierzchni 
prawnie chronionej wzrost z 23% na 
25% 

Wzrost o 2% w perspektywie 
do 2030 jest iluzoryczny. 

Uwaga nieuwzględniona 
 
Miernik opiera się na definicji ustawowej 
form ochrony przyrody (art. 6 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody). Przyrost o 1,42% odpowiada 
178 ha. Od kilku lat w Bielsku-Białej 
wielkość tego typu powierzchni nie ulega 
zmianom, co daje podstawę do uznania, 
iż osiągnięcie zakładanej wartości 
docelowej będzie wyzwaniem. 
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18. Projekt Strategii str. 67-68 33 
Kluczowe inwestycje w prawie 
połowie dotyczą inwestycji 
drogowych (nawet jeśli w sposób 
uzasadniony łączą się z innymi np. 
budowa centrum przesiadkowego) 

Takie proporcje zubażają 
pozostałe obszary równie 
kluczowe. Kwestie 
klimatyczne i środowiskowe 
zostały zmarginalizowane. 

Uwaga uwzględniona częściowo 
 
Dokument Strategii należy odczytywać 
kompleksowo. Zagadnieniom dot. 
środowiska dedykowany został w całości 
jeden z obszarów tematycznych – 
„Środowisko”. W rysunku modelu 
struktury funkcjonalno-przestrzennej, 
który przedstawia stan docelowy 
systemu powiązanych ze sobą 
elementów zagospodarowania, 
funkcjonujących w granicach miasta, 
przedstawiona i opisana została m.in. 
strefa środowiska przyrodniczego. 
W ustaleniach i rekomendacjach 
w zakresie kształtowania i prowadzenia 
polityki przestrzennej kwestie 
środowiskowe ujęte są w większości 
punktów. O priorytetowym traktowaniu 
spraw środowiska przez tutejszy 
samorząd świadczy także fakt 
umieszczenia w Strategii obszaru 
strategicznej interwencji (OSI) 
dedykowanemu systemowi zieleni 
miasta.  Warto również zaznaczyć, że do 
końca 2030 roku przewiduje się m.in. 
utworzenie 8 nowych parków 
kieszonkowych i linearnych (jest to jeden 
ze wskaźników w ramach obszaru 
„Życie”). 
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Należy pamiętać, iż jedną z kluczowych 
zasad realizacji Strategii jest zasada 
zrównoważonego rozwoju zakładająca, 
że rozwój społeczno-gospodarczy, 
w którym następuje proces integrowania 
działań politycznych, gospodarczych 
i społecznych, będzie odbywać się 
z zachowaniem równowagi przyrodniczej 
oraz trwałości podstawowych procesów 
przyrodniczych, w celu zagwarantowania 
możliwości zaspokajania podstawowych 
potrzeb społeczności lokalnej tak 
obecnego, jak i przyszłych pokoleń. 
 
W ramach obszaru „Środowisko” 
sformułowany został kierunek działania 
ukierunkowany na uwzględnienie 
zasobów przyrodniczych Bielska-Białej 
w procesach zrównoważonego rozwoju. 
U jego podstaw leży przekonanie, 
zgodnie z którym bogate i zróżnicowane 
zasoby przyrodnicze przesądzają 
o wyjątkowości Bielska-Białej, nie tylko 
jako miejsca zamieszkania, ale również 
jako przestrzeni oferującej szeroką paletę 
możliwości aktywnego spędzania czasu 
wolnego przez mieszkańców oraz 
turystów. Jednocześnie zasoby te 
stanowią jedną z przewag 
konkurencyjnych miasta wpływających 
na jego rozwój gospodarczy. Mając na 
uwadze ową dwoistą rolę zasobów 
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LP. DATA 
ZGŁOSZENIA ZGŁASZAJĄCY TREŚĆ UWAGI (PROPOZYCJA ZMIANY) UZASADNIENIE UWAGI ODNIESIENIE SIĘ DO ZŁOŻONEJ UWAGI, 

WYJAŚNIENIE 
przyrodniczych w funkcjonowaniu 
Bielska-Białej, konieczne staje się 
wypracowanie takiego modelu 
zarządzania nimi, który z jednej strony 
zapewni ich ochronę oraz racjonalne 
użytkowanie, zaś z drugiej, przy 
respektowaniu zasady zrównoważonego 
rozwoju, pozwoli na ich włączenie 
w procesy rozwojowe.  
 
Warto także zauważyć, że Bielsku-Białej 
funkcjonuje już dokument Plan Adaptacji 
Miasta Bielska-Białej do zmian klimatu do 
roku 2030, który jako program 
operacyjny odnosi się wprost do kwestii 
klimatycznych. 
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19. Projekt Strategii komunikacja  
Program nie zawiera sprecyzowanych 
konkretów dot. wprowadzenia 
np. wspólnych biletów na różne 
środki komunikacji. 

Kursy są likwidowane – 
zamiast w drugą stronę. 

Uwaga uwzględniona częściowo 
 
Strategia rozwoju gminy traktowana jest 
jako podstawowy i najważniejszy 
dokument samorządu lokalnego, 
kierujący wytyczne dla dokumentów 
wdrożeniowych i planowania 
przestrzennego. Tak rozumiana strategia 
ma za zadanie przedstawiać podejście 
zintegrowane. 
 
Strategia  określa wizję rozwoju, cele 
strategiczne oraz kierunki działania. 
W obszarze „Mobilność” wskazane 
zostały kierunki działania:  
- 2.3.Współpraca ponadlokalna na rzecz 
integracji systemu transportowego 
Bielska-Białej oraz systemu 
komunikacyjnego  
w Aglomeracji Beskidzkie oraz  
- 3.5 Stworzenie zintegrowanej oferty 
biletowej umożliwiającej łatwe oraz 
atrakcyjne korzystanie z różnych form 
transportu.   
 
Przedstawienie konkretnych rozwiązań, 
przedsięwzięć wynikających 
z określonych kierunków działania będzie 
zawarte w dokumentach niższego rzędu 
w zakresie rozwoju, w szczególności 
w planie zrównoważonego rozwoju 
publicznego transportu zbiorowego.  
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20. Projekt Strategii komunikacja 
Program nie zawiera sprecyzowanych 
konkretów – planów dot. np. 
komunikacyjnego połączenia miasta 
z konkretną gminą. 

Kursy są likwidowane – 
rozszerzenie połączeń 
zamiast likwidacji. 

Uwaga uwzględniona częściowo 
 
Strategia rozwoju gminy traktowana jest 
jako podstawowy i najważniejszy 
dokument samorządu lokalnego, 
kierujący wytyczne dla dokumentów 
wdrożeniowych i planowania 
przestrzennego. Tak rozumiana strategia 
ma za zadanie przedstawiać podejście 
zintegrowane. 
 
Strategia określa wizję rozwoju, cele 
strategiczne oraz kierunki działania. 
W obszarze „Mobilność” wskazane 
zostały kierunki działania:  
- 2.3.Współpraca ponadlokalna na rzecz 
integracji systemu transportowego 
Bielska-Białej oraz systemu 
komunikacyjnego  
w Aglomeracji Beskidzkie oraz  
- 3.5 Stworzenie zintegrowanej oferty 
biletowej umożliwiającej łatwe oraz 
atrakcyjne korzystanie z różnych form 
transportu.   
 
Przedstawienie konkretnych rozwiązań, 
przedsięwzięć wynikających 
z określonych kierunków działania będzie 
zawarte w dokumentach niższego rzędu 
w zakresie rozwoju, w szczególności 
w planie zrównoważonego rozwoju 
publicznego transportu zbiorowego.  
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21. Projekt Strategii środowisko 
Utworzenie otuliny dla Doliny 
Gościnnej. 

Zanim lobby deweloperskie 
przebierające nogami 
u wejścia do doliny zdecyduje 
o likwidacji tego terenu. 

Uwaga uwzględniona częściowo 
 
Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe 
zgodnie z ustawą o ochronie przyrody nie 
posiadają możliwości utworzenia otuliny. 
Zakazy obowiązują na terenie samego 
zespołu, ale wszystko co może mieć 
wpływ na formę ochrony jest 
analizowane na etapie uzyskiwania 
decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. 
 
Należy również pamiętać, iż jedną 
z kluczowych zasad realizacji Strategii jest 
zasada zrównoważonego rozwoju 
zakładająca, że rozwój społeczno-
gospodarczy, w którym następuje proces 
integrowania działań politycznych, 
gospodarczych i społecznych, będzie 
odbywać się z zachowaniem równowagi 
przyrodniczej oraz trwałości 
podstawowych procesów 
przyrodniczych, w celu zagwarantowania 
możliwości zaspokajania podstawowych 
potrzeb społeczności lokalnej tak 
obecnego, jaki przyszłych pokoleń. 
 
W ramach obszaru „Środowisko” 
sformułowany został kierunek działania 
ukierunkowany na uwzględnienie 
zasobów przyrodniczych Bielska-Białej 
w procesach zrównoważonego rozwoju. 
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LP. DATA 
ZGŁOSZENIA ZGŁASZAJĄCY TREŚĆ UWAGI (PROPOZYCJA ZMIANY) UZASADNIENIE UWAGI ODNIESIENIE SIĘ DO ZŁOŻONEJ UWAGI, 

WYJAŚNIENIE 
U jego podstaw leży przekonanie, 
zgodnie z którym bogate i zróżnicowane 
zasoby przyrodnicze przesądzają 
o wyjątkowości Bielska-Białej, nie tylko 
jako miejsca zamieszkania, ale również 
jako przestrzeni oferującej szeroką paletę 
możliwości aktywnego spędzania czasu 
wolnego przez mieszkańców oraz 
turystów. Jednocześnie zasoby te 
stanowią jedną z przewag 
konkurencyjnych miasta wpływających 
na jego rozwój gospodarczy. Mając na 
uwadze ową dwoistą rolę zasobów 
przyrodniczych w funkcjonowaniu 
Bielska-Białej, konieczne staje się 
wypracowanie takiego modelu 
zarządzania nimi, który z jednej strony 
zapewni ich ochronę oraz racjonalne 
użytkowanie, zaś z drugiej, przy 
respektowaniu zasady zrównoważonego 
rozwoju, pozwoli na ich włączenie 
w procesy rozwojowe.   
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22. Projekt Strategii środowisko 
Utrzymywanie terenów zielonych 
w stanie możliwie niezmienionych 
z zachowaniem siedlisk 
i bioróżnorodności. 

Czy ktoś może powstrzymać 
betoniarza, który regularnie 
niezgodnie z przepisami 
betonuje wszystko co nie jest 
idealnie płaskie lub proste?  
To jest ten dokument, 
w który takie założenia 
powinny być wpisane. Za 8 
lat może już nic nie zostać. 

Uwaga uwzględniona częściowo 
 
Jednym z kierunków działań Strategii 
(w obszarze „Środowisko”) jest 
Uwzględnienie zasobów przyrodniczych 
Bielska-Białej w procesach 
zrównoważonego rozwoju. Planowane jest 
przeprowadzenie waloryzacji 
przyrodniczej miasta. Dokument ten 
wskaże miejsca szczególnie cenne 
przyrodniczo, które należy chronić. 
 
Należy również pamiętać, iż jedną 
z kluczowych zasad realizacji Strategii jest 
zasada zrównoważonego rozwoju 
zakładająca, że rozwój społeczno-
gospodarczy, w którym następuje proces 
integrowania działań politycznych, 
gospodarczych i społecznych, będzie 
odbywać się z zachowaniem równowagi 
przyrodniczej oraz trwałości 
podstawowych procesów 
przyrodniczych, w celu zagwarantowania 
możliwości zaspokajania podstawowych 
potrzeb społeczności lokalnej tak 
obecnego, jaki przyszłych pokoleń. 
 
W ramach obszaru „Środowisko” 
sformułowany został kierunek działania 
ukierunkowany na uwzględnienie 
zasobów przyrodniczych Bielska-Białej 
w procesach zrównoważonego rozwoju. 
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LP. DATA 
ZGŁOSZENIA ZGŁASZAJĄCY TREŚĆ UWAGI (PROPOZYCJA ZMIANY) UZASADNIENIE UWAGI ODNIESIENIE SIĘ DO ZŁOŻONEJ UWAGI, 

WYJAŚNIENIE 
U jego podstaw leży przekonanie, 
zgodnie z którym bogate i zróżnicowane 
zasoby przyrodnicze przesądzają 
o wyjątkowości Bielska-Białej, nie tylko 
jako miejsca zamieszkania, ale również 
jako przestrzeni oferującej szeroką paletę 
możliwości aktywnego spędzania czasu 
wolnego przez mieszkańców oraz 
turystów. Jednocześnie zasoby te 
stanowią jedną z przewag 
konkurencyjnych miasta wpływających 
na jego rozwój gospodarczy. Mając na 
uwadze ową dwoistą rolę zasobów 
przyrodniczych w funkcjonowaniu 
Bielska-Białej, konieczne staje się 
wypracowanie takiego modelu 
zarządzania nimi, który z jednej strony 
zapewni ich ochronę oraz racjonalne 
użytkowanie, zaś z drugiej, przy 
respektowaniu zasady zrównoważonego 
rozwoju, pozwoli na ich włączenie 
w procesy rozwojowe.   
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6. 30.03.2022 

Fundacja 
Promocji 
Koncepcji 

Kreatywnych 
„Implementum” 

Amerykański naukowiec prof. Richard 
Florida jako pierwszy przeprowadził 
badania nad związkiem urbanistyki 
z rozwojem gospodarczym (opartym na 
nowych technologiach) współczesnych 
miast. Swoje badania opublikował 
w książce (Narodziny klasy kreatywnej), 
która odbiła się echem na całym świecie, 
a w Polsce została zignorowana. 
 
W jednym ze swoich wywiadów 
naukowiec powiedział: „Miasta na całym 
świecie często upadają, bo ich włodarze 
nie są otwarci na przemiany 
rzeczywistości, a nawet nie są względem 
nich tolerancyjni. Najlepiej by było, 
gdyby po prostu je respektowali i starali 
się rozumieć i uwzględniać w swoich 
działaniach. Miasto na papierze, 
w diagnozie, wygląda, jakby spełniało 
warunki stabilności, miało lokalne 
potencjały i podstawy do tego, żeby się 
rozwijać, a jednak upada. Zbyt często 
okazuje się, że dzieje się tak, bo rządzi 
nim sieć ludzi od lat ustawionych 
w lokalnej rzeczywistości, którzy 
adaptują nowoczesny język, mowę 
gospodarki i kultury kreatywnej, ale 
trzymają i uprawiają władzę w ten sam 
sposób, niezmienny od lat. 
W rzeczywistości więc nie tworzą oni 
warunków do rozwoju ekosystemu, który 

 

Niniejsze zgłoszenie ma 
w przeważającym stopniu charakter 
komentarza. Odniesienie do poruszonych 
w zgłoszeniu uwag znajduje się poniżej. 
 
W kwestii wskaźników bazowych 
i docelowych miernika: Udział nowo 
zarejestrowanych podmiotów sektora 
kreatywnego w liczbie nowo 
zarejestrowanych podmiotów ogółem - 
średnia trzyletnia uwagę uznaje się za 
niezasadną. Ww. wskaźniki wyliczono na 
podstawie danych z bazy REGON. 
Podstawą do wyliczeń była przyjęta 
przez Ministerstwo Gospodarki 
klasyfikacja działalności sektora 
kreatywnego według Polskiej Klasyfikacji 
Działalności Gospodarczej. Analiza dla lat 
2018-2020 wykazała, że roczna wartość 
wskaźnika wahała się w przedziale od 
4,4% do 6,2%, co wskazuje, że przyjęta 
wartość wskaźnika docelowego  jest 
prawidłowa. Ewentualna korekta 
możliwa będzie np. na podstawie 
wniosków po wykonaniu ewaluacji 
średniookresowej (mid-term). 
 
W sprawie dot. „systemu taksówek 
powietrznych” uwagę uznaje się za 
częściowo uwzględnioną. Miasto Bielsko-
Biało sprzyja wszelkim innowacyjnym 
przedsięwzięciom co wynika choćby 
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ułatwiłby realizację potencjałów 
mieszkańców i inwestorów, 
dotychczasowych oraz nowych”. 
 
Strategia Rozwoju Bielska-Białej jest 
w ocenie Fundacji jest dokumentem, 
który można ocenić jako bardzo 
przeciętny. Przyjęte założenie nie 
odbiegają od tych, które są planowane 
w innych miastach. Jak widać miasto 
adoptuje nowoczesny język, mowę 
gospodarki kreatywnej, ale nie stara się 
zaproponować rozwiązania unikatowe 
adekwatne do posiadanego potencjału. 
 
Paryż już dziś pracuje nad systemem 
taksówek powietrznych, których 
premiera ma się odbyć w 2024 roku 
podczas Olimpiady. Dlaczego Bielsko-
Biała nie może być miastem, które 
w swoje Strategii jako pierwsze w Polsce 
ogłosi, że również chce przeprowadzić 
takie transport oraz zapoczątkować 
zmiany prawa w tym zakresie (jeżeli takie 
są konieczne)? Koszt zakupu takiego 
testowego drona wynosić może około 
miliona złotych. Przy czym wg wyliczeń 
analityków, taki dron jest jedynym 
środkiem transportu, który może na 
siebie zarabiać, a zakup może się zwrócić 
w okresie nawet 3 lat. Oczami wyobraźni 
można zobaczyć baner reklamowy: wleć 

z zapisów projektu Strategii (patrz m.in. 
działania 1.4. oraz 2.2., 2.4., 2.7. (obszar 
„Ekonomia”) a także 6.1. (obszar „Życie”), 
odnoszące się m.in. do przemysłów czasu 
wolnego, branży IT, lokalnej sceny 
startupowej), należy zaznaczyć, że nie 
jest to zadanie własne gminy.  
 
Należy również zwrócić uwagę, że 
w obszarze „Mobilność” wskazane 
zostały działania:  
- 2.1. Działania na rzecz poprawy 
atrakcyjności sieci komunikacji miejskiej 
w Bielsku-Białej polegające 
w szczególności na optymalizacji tras 
i przebiegu linii, synchronizacji rozkładów 
jazdy oraz zwiększeniu częstotliwości 
kursowania oraz  
- 3.6 Rozbudowa terytorialna 
i funkcjonalna Inteligentnego Systemu 
Transportowego.   
 
W ramach ww. działań mogą być 
realizowane konkretne przedsięwzięcia 
rozwojowe z dziedziny zaawansowanych 
technologii (np. latające taksówki), o ile 
wcześniej przejdą one odpowiednie 
badania, testy, a w szczególności 
homologacje. 
 
Jeżeli chodzi o przeznaczenie 1% 
wartości inwestycji na szeroko rozumiane 
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sobie na górę – z dworca PKP na 
Szyndzielnię w kilka minut!. (Taki dron 
lata jedynie po zaporsrmowanej trasie.) 
 
Sztuczna inteligencja rozwija się 
w niesamowitym tempie. W Strategii to 
określenie nie pada ani razu (podobnie 
jak transport autonomiczny, 
elektromobilość itd). A przecież jej 
możliwości można wykorzystać do 
opracowania w Bielsku-Białej pierwszego 
w Europie systemu elastycznej 
komunikacji miejskiej, opartej na 
całkowitej rezerwacji miejsc w 
autobusach oraz dopasowaniu kursów 
i wielkości pojazdów do tych rezerwacji. 
To aplikacja, która łączyć może 
prezentację wizji jaką proponuje Apple, 
z systemem zarządzania jaki zna każdy 
z Ubiera oraz standardami obsługi 
pasażera linii lotniczych (najlepiej 
Emirates Airline). Taki system to 
inwestycja, której bilans pozwala 
oszczędzać miliony i zachęci do 
porzucenia samochodu na rzecz 
komunikacji autobusowej. 
 
Strategia zakłada również dosłownie 
minimalny wzrost podmiotów z sektora 
kreatywnego (z 5,35% do 6%). Ten 
sektor ma ścisły związek z kulturą. 
Dlaczego Bielsko-Biała nie może być 

elementy kultury to decyzja taka jest 
w gestii Rady Miejskiej i odpowiednich 
uchwał łącznie z uchwałami 
budżetowymi dla każdego zadania. 
W zamówieniu publicznym zlecający nie 
może przenieść takiego zobowiązania na 
wykonawcę. Jeżeli chodzi o inne aspekty 
związane, np. z robotami budowlanymi 
na obiektach, artystycznymi mozaikami 
itp. to do wartości łącznej zamówienia 
130 000 zł, nie stosuje się ustawy Prawo 
zamówień publicznych i tutaj występuje 
pewna swoboda w kreowaniu umowy. 
Jeśli chodzi o zamówienia, w których 
istnieje obowiązek stosowania tych 
przepisów to , o ile w opisie przedmiotu 
zamówienia (projekcie budowlanym) 
występują jakieś elementy artystyczne 
(drzwi witraże itp.) można zapisami SWZ 
zobowiązać wykonawcę by do realizacji 
zadania skierował osoby posiadające 
odpowiednie uprawnienia bądź 
kwalifikacje. W sytuacji gdy dokumenty 
postępowania (OPZ, SWZ) nie przewidują 
takich sytuacji istnieje zagrożenie 
sankcjami wynikającymi z kontroli np. 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 
(dyscyplina finansów publicznych) lub 
Instytucji Zarządzającej w przypadku 
zamówień dofinansowanych 
(pomniejszenie środków) w związku ze 
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pierwszym miastem w Polsce, które 
zastosuje model francuski, polegając na 
przeznaczeniu 1% każdej inwestycji na 
element związany z kulturą? Innymi 
słowy. Miasto remontuje jakiś budynek. 
1% budżetu przeznacza się na element 
artystyczny. Czyli nie kupujemy 
przykładowo drzwi wejściowych 
u producenta, ale takie zamawiamy 
u artysty - rzeźbione z witrażem. Nie 
kładziemy na klatce schodowej kafelek, 
tylko artystyczną mozaikę. Przy 
obecnych cenach materiałów 
i pracowników (ich brakach), zatrudnienie 
artystów do części prac może kosztować 
dokładnie tyle samo, ile zapłata firmie 
budowlanej. Te miliony, które zostaną 
skierowane do artystów mogą wywołać 
dynamiczny wzrost sektora kultury, 
a więc i kreatywności. 
 
Dlaczego Bielsko-Biała nie może być 
miastem, gdzie każda inwestycja nie 
będzie banalna i oczywista, ale 
wzbogacona o coś pomysłowego, 
innowacyjnego? Jak zaprezentowane 
huśtawki na przystankach autobusowych 
lub gra na przejściu dla pieszych. To nie 
są rzeczy drogie. Kolejny 1% na 
innowacje przy inwestycjach też nie 
„rozwali” finansów miasta, a przyczyni się 

zbyt wysoko postawionymi  warunkami 
udziału lub kryteriami oceny. 
 
W odniesieniu do ‘klasy kreatywnej” 
należy zauważyć, termin ten, choć nie 
użyty bezpośrednio w treści projektu 
Strategii, zawiera się m.in. w ramach 
kierunków działania: 1.4. oraz 2.2., 2.4., 
2.7. (obszar Ekonomia) a także 6.1. 
(obszar Życie), odnoszących się m.in. do 
przemysłów czasu wolnego, branży IT, 
lokalnej sceny startupowej. 
 
W kwestii „promowania dokumentu 
Strategii i jej konsultacji” uwagę uznaje się 
za niezasadną. Podkreśla się, że proces 
tworzenia ww. dokumentu został 
zapoczątkowany w 2020 r. od szeroko 
promowanych dziewięciu, w pełni 
otwartych dla mieszkańców, spotkań. 
Pomimo komplikacji spowodowanych 
pandemią Covid-19 dalsze prace również 
przebiegały w sposób umożliwiający 
włączenie się w nie różnych 
interesariuszy. Cały proces można 
prześledzić na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w zakładce Bielsko-
Biała 2030 (lub poprzez adres 
bielskobiala2030.pl). Pierwsza wzmianka 
o konsultacjach pojawiła się na 
wspomnianej zakładce 14 lutego br. 
Informacje pojawiła się również na 
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do niespotykanego w kraju rozwoju 
przemysłu kreatywnego. 
 
Strategia w żadnym momencie nie 
wspomina o tak zwanej klasie kreatywnej 
(która łączy kulturę z technologiami). Ten 
termin stworzył wspomniany już na 
wstępie prof. Florida. Komisja Europejska 
w opublikowanych badaniach (Monitor 
miast kultury i kreatywności) wskazała, 
że miasta stawiające na kulturę i 
kreatywność rozwijają się najszybciej i 
przyciągają najlepszych. W rankingu 
polskie miasta znajdują się na szokująco 
odległych miejscach. W Polsce cały czas 
myślimy, że do rozwoju miasta przyczyni 
się przede wszystkim infrastruktura 
drogowa (a nie przestrzeń kreatywna). 
Tworzymy zachowawcze strategie, a 
jedynie klęski lub katastrofy wymuszają 
jakieś progresywne zmiany. To nie 
obwodnica za pół miliarda da kopa 
rozwojowego Bielsku-Białej. Tylko klasa 
kreatywna. Bo przecież przekornie 
można zapytać: co droga jest w stanie 
wymyśleć? 
 
Strategia jako dokument i konsultacje 
społeczne z nią związane były 
promowane wyjątkowo słabo przez 
urzędników samorządowych. A przecież 
to bardzo ważny dokument. Fundacja o 

zakładce Konsultacje społeczne, 
dedykowanej wszystkim konsultacjom w 
Mieście, na stronach BIP, a także na 
profilu Urzędu na Facebooku oraz w 
Magazynie Samorządowym (wydanie on-
line oraz drukowane). O konsultacjach 
poinformowane zostały Rady Osiedli. 
Informował o nich również portal 
bielsko.info. 
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LP. DATA 
ZGŁOSZENIA ZGŁASZAJĄCY TREŚĆ UWAGI (PROPOZYCJA ZMIANY) UZASADNIENIE UWAGI ODNIESIENIE SIĘ DO ZŁOŻONEJ UWAGI, 

WYJAŚNIENIE 
konsultacjach dowiedziała się dosłownie 
w ostatnim momencie, dlatego jej uwagi 
są tak ubogie i jedynie sygnalizują o 
pewnych pominiętych kwestiach1. 
 

 
1 Wnioskujący po rozmowie z pracownikiem Wydziału Strategii i Rozwoju Gospodarczego w trakcie osobistej wizyty w tut. Urzędzie wycofał się z ostatniej uwagi. 
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7. 

31.03.2022 
(uzupełniona 
wersja uwag 
przesłanych 
15.03.2022) 

Osoba 
prywatna 

1. Ekonomia/Ludzie/Życie - Powołanie 
(o ile nie istnieje) dedykowanej 
inwestorom komórki (Wydziału) 
Urzędu Miasta Bielska-Białej 

Najwyższym priorytetem 
strategii powinno być 
zapobieżenie tendencji 
wyludniania się miasta oraz 
pogłębiającej się jego 
degradacji i marginalizacji. 
Przyczyna - dramatyczny 
bilans demograficzny. Wg 
danych GUS z końca 2020 r. 
liczba mieszkańców po raz 
pierwszy spadła poniżej 170 
tyś. oraz coraz gorzej wygląda 
struktura wieku. W dalszym 
ciągu postępuje proces 
starzenia się społeczeństwa. 
Odsetek seniorów w wieku 
65 lat i więcej rośnie 
z każdym rokiem, a ubywa 
ludzi młodych.  
Ludzie wędrują tam gdzie 
mają szanse zarabiać, gdzie 
mają szanse na rozwój 
i godne warunki pracy i płacy, 
czy realizację własnych 
marzeń (stąd dodanie saldo 
migracji notują takie miasta 
jak Warszawa, Kraków, 
Gdańsk czy Wrocław). 
 Bielsko-Biała potrzebuje 
inwestycji globalnych 
podmiotów, które zaoferują 
perspektywiczne warunki 

Uwaga uwzględniona częściowo 
 
Strategia w ramach obszaru Zarządzanie 
zawiera kierunek 1: Rozwój usług 
publicznych o wysokiej jakości 
i dostępności i m.in. działanie 1.1. Dalsza 
profesjonalizacja usług publicznych 
świadczonych przez urząd miejski 
oraz miejskie jednostki organizacyjne na 
rzecz mieszkańców, przedsiębiorców 
i inwestorów.  
 
Tereny inwestycyjne typu green field 
zostały całkowicie zagospodarowane 
w latach poprzednich. Dotychczas na 
lokalnym rynku nie było również 
nowoczesnych przestrzeni biurowych 
w których można byłoby lokować 
inwestorów z zakresu usług dla biznesu. 
W związku z tym, że takie powierzchnie 
pojawiły się w ostatnim czasie 
i planowane są kolejne inwestycje w tym 
zakresie Urząd podejmie się wyzwania 
pozyskania inwestorów. Komórką 
dedykowaną obsłudze inwestorów 
będzie Wydział Strategii i Rozwoju 
Gospodarczego. W celu monitorowania 
tego zadania zdefiniowano miernik jego 
realizacji: Pozyskanie nowych inwestorów 
z zakresu usług biznesowych. Wskaźnik 
docelowy (na rok 2030) wynosi minimum 
5. Ich liczba uzależniona jest od 
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pracy. Tylko takie stanowiska 
będą w stanie zatrzymać 
mieszkańców oraz skłonić do 
powrotu tych, którzy 
z różnych przyczyn opuścili 
miasto (wśród nich 
podejmujący studia w innych 
niż bielskich ośrodkach 
akademickich) oraz 
przyciągnąć do siebie 
mieszkańców z innych 
regionów kraju. 
Moją propozycją jest 
powołanie (o ile nie istnieje) 
dedykowanej inwestorom 
komórki Urzędu Miasta 
Bielska-Białej (tego typu 
jednostki funkcjonują np. w 
Katowicach czy w Warszawie 
i patrząc na skalę inwestycji 
w tych miastach, ich 
obecność przynosi wymierne 
korzyści). 
Głównym celem takiego 
Wydziału byłoby przyciąganie 
nowych globalnych 
inwestorów z sektora 
nowoczesnych usług 
biznesowych (centra usług 
BPO, SSC/GBS, IT, R&D), 
wspieranie ich w fazie 
przygotowania i realizacji 

dostępności powierzchni biurowych na 
rynku.  
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inwestycji, a także 
kompleksowa obsługa 
poinwestycyjna. 
Do zakresu działania takiej 
jednostki (Wydziału) byłoby 
w szczególności: 
1. Podejmowanie działań 
mających na celu przyciąganie 
inwestorów krajowych 
i zagranicznych do miasta, 
w szczególności globalnych 
podmiotów reprezentujących 
sektor nowoczesnych usług 
biznesowych. 
2. Wspieranie inwestorów 
w fazie przygotowania, 
realizacji inwestycji oraz 
opieka poinwestycyjna, w 
tym: 
- doradztwo dla inwestorów; 
- nadzorowanie i koordynacja 
prac związanych z 
przygotowaniem 
kompleksowej informacji dla 
inwestorów - pomoc 
w lokalizacji inwestycji; 
- przygotowanie ofert 
inwestycyjnych oraz 
prezentacji obrazujących 
potencjał inwestycyjny 
miasta; 
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- organizacja spotkań 
inwestorów 
z przedstawicielami władz 
miasta; 
- współpraca z komórkami 
organizacyjnymi Urzędu, 
biurami nieruchomości 
i pozostałymi podmiotami 
w zakresie wyszukiwania 
nieruchomości dla 
inwestorów; 
- prowadzenie negocjacji 
z inwestorami, współudział 
w przygotowywaniu 
niezbędnych dokumentów 
(listy intencyjne, umowy 
cywilnoprawne); 
- monitorowanie postępów 
projektu.    
3. Pomoc w procedurach 
inwestycyjnych w ramach 
Urzędu dla inwestorów 
z sektora mikro, małych 
i średnich przedsiębiorstw 
(w tym start-upów), poprzez 
m.in.: pomoc w procedurach 
związanych z zakładaniem 
działalności gospodarczej 
oraz w innych procedurach 
administracyjnych 
związanych z realizacją 
inwestycji na terenie miasta.  



 
 

 

73 
 

4. Prowadzenie działań 
promujących Bielsko-Białą 
jako miasto oferujące 
atrakcyjne warunki do 
podejmowania działalności 
gospodarczej i inwestycyjnej, 
w tym: 
- opracowywanie we 
współpracy z Wydziałem 
Promocji prezentacji 
promocyjnych miasta oraz 
innych materiałów 
promocyjnych dla 
inwestorów; 
- uczestniczenie w różnego 
rodzaju wydarzeniach 
skierowanych na przyciąganie 
inwestorów do miasta, w tym 
w konferencjach i targach 
krajowych oraz 
międzynarodowych.  
5. Prowadzenie bazy danych 
o terenach inwestycyjnych 
w Bielsku-Białej oraz 
udzielanie informacji 
o warunkach inwestowania 
w mieście. 
6. Współpraca w zakresie 
przyciągania inwestorów do 
Bielska-Białej z: Polską 
Agencją Inwestycji i Handlu, 
Katowicką Specjalna Strefą 



 
 

 

74 
 

Ekonomiczną, 
polskozagranicznymi izbami 
przemysłowo-handlowymi, 
firmami doradczymi i 
konsultingowymi oraz innymi 
instytucjami pośredniczącymi 
w przyciąganiu inwestorów.  
7. Oferowanie 
kompleksowego wsparcia 
w zakresie tworzenia 
środowiska dla rozwoju start-
upów, 
w tym: 
- doradztwo biznesowe dla 
podmiotów planujących 
założenie start-up, w tym 
pomoc w poszukiwaniu 
źródeł finansowania 
projektów, doradztwo 
marketingowe; 
- pomoc w poszukiwaniu 
kooperantów; 
- współpraca z parkami 
naukowo-technologicznymi; 
- wspieranie i 
współorganizowanie 
wydarzeń związanych ze 
start-upami; 
- promocja start-upów na 
różnych wydarzeniach, w tym 
na konferencjach, czy targach 
międzynarodowych; 
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- promowanie Bielska-Białej 
jako miasta przyjaznego start-
upom. 
8. Zbieranie, 
systematyzowanie informacji 
dotyczącej inwestycji 
prywatnych w Bielsku-Białej, 
analizowanie ich wpływu na 
rozwój miasta, analizowanie 
ryzyka planowanych 
strategicznych inwestycji 
prywatnych. 
9. Bieżąca współpraca, w tym 
prowadzenie spotkań 
i wymiana informacji na temat 
lokalnego środowiska 
gospodarczego w Bielsku-
Białej z instytucjami 
lokalnymi, regionalnymi, 
krajowymi 
i międzynarodowymi 
prowadzącymi działania na 
rzecz wsparcia podmiotów 
gospodarczych z sektora 
nowoczesnych usług 
biznesowych, sektora 
przemysłu oraz lokalnych 
przedsiębiorców z sektora 
mikro, małych i średnich firm 
ze szczególnym 
uwzględnieniem 
innowacyjnych podmiotów. 
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10. Zbieranie, analizowanie 
i syntetyzowanie informacji 
dotyczących innowacyjności 
zarówno potencjalnych 
inwestorów, jak 
i przedsiębiorstw, w tym 
mikro, małych i średnich, 
działających w Bielsku-Białej, 
ze szczególnym 
uwzględnieniem branż 
zaawansowanych technologii. 
11. Inicjowanie działań 
identyfikujących kierunki 
rozwoju innowacyjności 
w Bielsku-Białej z 
określeniem potrzebnych 
form wsparcia dla 
przedsiębiorstw branż 
zaawansowanych technologii, 
w szczególności mikro, 
małych i średnich firm. 
12. Pośredniczenie 
w nawiązywaniu kontaktów 
pomiędzy przedsiębiorstwami 
z branży zaawansowanych 
technologii, w tym mikro, 
małymi i średnimi firmami, 
a instytucjami wspierania 
biznesu, uczelniami wyższymi, 
jednostkami badawczo-
rozwojowymi, centrami 
transferu technologii, parkami 
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technologicznymi, 
instytucjami sektora 
samorządowego i rządowego 
w celu integrowania 
lokalnego środowiska 
innowacyjnego. 
13. Pozyskiwanie inwestorów 
z sektora budownictwa - 
Bielsko-Biała potrzebuje 
nowych mieszkań 
i biurowców (np. dla tych 
ostatnich widziałbym 
wieżowce-nowe dominanty 
miasta, które dodałyby nieco 
świeżości, nowoczesności 
i wielkomiejskości na 
zdegradowanym terenie 
z wielkim potencjałem 
pomiędzy Lenko a Sferą). To 
niezbędne do tego, aby 
region się rozwijał. 
Potencjalni inwestorzy muszą 
otrzymać odpowiednie 
zaplecze zarówno 
mieszkaniowe, jak też 
biurowe. 
14. Prowadzenie rozmów 
z wieloma podmiotami 
odpowiedzialnymi za rozwój 
sektora BSS, IT oraz R&D 
w Polsce, podpisanie 
porozumienia z Polską 
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Agencją Inwestycji i Handlu. 
Nawiązanie intensywnej 
współpracy z organizacją 
ABSL, która zrzesza firmy 
z sektora usług dla biznesu. 
Kluczowe w tej kwestii jest 
budowanie wizerunku 
i promowanie Bielska-Białej – 
oraz szerzej – aglomeracji 
bielskiej, jako miejsca, które 
firmy z wyżej wskazanych 
branż będą rozważały 
w kontekście lokalizacji 
swoich oddziałów. 
 
Jako wskaźnik wartości 
docelowej określiłbym 
pozyskanie rokrocznie 
2 globalnych inwestorów 
z sektora nowoczesnych 
usług biznesowych 
lokujących swoje siedziby 
w Bielsku-Białej (dla 
przykładu w Katowicach 
w latach 2010-2020 
powstało 50 nowych centrów 
biznesowych wg raportu 
ABSL). 
 
Inwestycje globalnych marek 
w obszarach biznesowych 
(centra usług BPO, SSC/GBS, 
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IT, R&D) lokujących 
w nowoczesnych 
powierzchniach biurowych 
wpłyną na: 
- dodatkowe wpływy z tytułu 
podatków dla miasta, a to 
przyczyni się do większych 
możliwości inwestycyjnych 
miasta  
- atrakcyjne miejsca 
pracy/płacy 
- chęć podjęcia pracy wśród 
mieszkańców u takich 
pracodawców przez co 
zahamowany zostanie proces 
wyludniania się miasta 
- atrakcyjne stanowiska pracy 
przyczynią się do napływu 
ludzi z innych regionów kraju, 
którzy zachęceni zwiążą swą 
przyszłość z miastem 
- więcej ludzi to więcej 
wydawanych pieniędzy co 
pozytywnie wpłynie zarówno 
dla okolicznych biznesów jak 
i dla kasy miasta 
- powstanie kolejnych 
inwestycji, gdyż zgodnie 
z prawem przyciągania, 
inwestycje przyciągają się 
wzajemnie 
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- kolejne inwestycje to 
kolejne miejsca pracy, 
dodatkowe dochody dla 
miasta, dalszy napływ 
ludności chcący zamieszkać 
w regionie itd. 
 
Bez zintensyfikowania działań 
zmierzających do 
przyciągnięcia światowych 
podmiotów lokujących tu 
swoje oddziały, nie ma co 
myśleć o rozwoju miasta, 
o zatrzymaniu procesu jego 
marginalizacji oraz 
odwrócenia ujemnego salda 
migracyjnego, stąd wg mnie 
jest to najistotniejszy punkt 
w  strategii. 
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2. Ekonomia - Rozwój strefy usług dla 
biznesu i nowoczesnych powierzchni 
biurowych 

W nawiązaniu do 
poprzedniego punktu uwagi 
do strategii, wyodrębnienie 
obszaru, uporządkowanie tej 
przestrzeni i otwarcie na 
potrzeby inwestycyjne, które 
można zabudować wysokiej 
jakości powierzchniami 
biurowymi zlokalizowanymi 
w wieżowcach. Takim 
potencjalnym terenem, na 
który zwróciłbym uwagę, to 
obszar z wielkim potencjałem, 
sąsiadujący z dworcem PKP 
od Lenko po Sferę. Atutem 
takiej lokalizacji jest centrum 
miasta, bliskość dworców 
kolejowego oraz 
autobusowego, 
z bezpośrednimi połączeniami 
z największymi miastami 
w Polsce, dogodny dojazd 
środkami transportu 
komunikacji miejskiej. Działki 
na wskazanym terenie 
spełniają wszystkie 
wymagania do tego, aby 
zrealizować na nich wieżowce 
z powierzchnią biurową 
atrakcyjną dla potencjalnych 
najemców. Jej przyszła 
zabudowa zdeterminuje 

Uwaga częściowo uwzględniona 
 
Wskazany w uwadze obszar (rejon 
dworca PKP, Lenko i Sfery) jest, zgodnie 
z modelem funkcjonalno-przestrzennym, 
położony w strefie śródmiejskiej, 
a opisane funkcje (usługi dla biznesu, 
powierzchnie biurowe) mieszczą się 
w funkcjach centrotwórczych, 
wskazanych dla tej strefy. Natomiast 
model w projekcie Strategii nie odnosi się 
do gabarytów obiektów budowlanych 
("wieżowce"). Ustalenia dotyczące 
parametrów zabudowy są zawarte 
w dokumentach planistycznych: studium 
uikzp oraz mpzp. Studium zawiera ogólne 
wytyczne w zakresie wysokości 
budynków. Obowiązujący dokument jest 
udostępniony na stronie internetowej 
Biura Rozwoju Miasta, a projekt nowego 
studium jest w końcowej fazie prac 
planistycznych. Omawiany obszar nie jest 
obecnie objęty obowiązującym mpzp. 
Projekt planu miejscowego (nr 134) jest 
w trakcie opracowania i będzie podlegał 
konsultacjom społecznym, zgodnie 
z przepisami. 
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charakter tej części miasta. 
Obecnie wskazany teren jest 
zdegradowany i zamiast być 
rozpoznawalną wizytówką 
miasta z nowoczesną, 
wielkomiejską zabudową 
wysokościowców, z nową 
dominantą, od kilkudziesięciu 
lat straszy, podupada 
i popada w coraz większy 
nieład prowadzący do chaosu 
przestrzennego.  
Podobne działania związane 
z lokalizacją pod nowoczesne 
obiekty biurowe są 
prowadzone w wielu 
miastach w Polsce, takich jak 
Kraków - nowe kompleksy 
biurowe znajdujące się na 
bardzo zaawansowanym 
etapie, Radom, w którym 
włodarze miasta rozpoczęli 
procedurę planistyczną dla 
tego typu inwestycji na 
obszarze na którym 
dopuszczalne są konstrukcje 
o wysokości 70m - 
ograniczone ze względu na 
bliskość lotniska (dla Bielska-
Białej we wskazanej 
lokalizacji nie ma żadnych 
przeciwskazań aby 
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wprowadzać jakiekolwiek 
ograniczenia co do 
maksymalnej wysokości 
budynków), Rybnik który 
konsekwentnie kontynuuje 
działania zmierzające do 
rozwoju usług biznesu 
i nowoczesnych powierzchni 
biurowych na wydzielonym 
obszarze w sąsiedztwie 13- 
kondygnacyjnego biurowca. 
Swoją drogą to wstyd dla 
miasta Bielska-Białej, że przez 
minione lata, w okresie 
burzliwego rozwoju i napływu 
zagranicznych inwestycji, 
miasto przespało ten okres 
i teraz przychodzi nam 
wzorować się np. na .... 
wymienionym Rybniku! 
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3. Mobilność - Odsetek niskoemisyjnego 
lub zeroemisyjnego taboru w ogólnej 
liczbie taboru miejskiej komunikacji 
publicznej - Zwiększenie docelowego 
wskaźnika do 50% 

Określona wartość docelowa 
w przedstawionej strategii to 
nie jest żadne wyzwanie, ale 
wymóg wobec przyjętej 
ustawy o elektromobilności, 
gdyż z tego co mi wiadomo 
miasta o liczbie mieszkańców 
co najmniej 50 tys. są 
zobligowane do zapewnienia 
udziału autobusów 
zeroemisyjnych we flocie na 
poziomie 30% do ... 1 stycznia 
2028 r. 

Uwaga nieuwzględniona 
 
Wskazany w Strategii 30% poziom taboru 
jako „Odsetek niskoemisyjnego lub 
zeroemisyjnego taboru w ogólnej liczbie 
taboru miejskiej komunikacji publicznej” 
należy uznać za poprawny, realny do 
osiągnięcia oraz wynikający z regulacji 
ustawowych. 
 
Obecnie na stanie taborowym Miejskiego 
Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-
Białej Sp. z o.o. (128 pojazdów w ruchu) 
– nie ma żadnych autobusów 
zeroemisyjnych, zatem przyjęcie poziomu 
30%, tj. zakup 39 szt. pojazdów 
zeroemisyjnych (elektrycznych lub 
wodorowy), których koszt wraz 
z infrastrukturą do ładowania wyniesie 
ok. 120-130 mln zł netto (148-160 mln zł 
brutto) – jest wydatkiem wyjątkowo 
wysokim do poniesienia w tak krótkim 
czasie. 
 
Dlatego też nie zakłada się zwiększenia 
poziomu pojazdów zeroemisyjnych – do 
osiągnięcia w perspektywie Strategii, niż 
został wskazany. 
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31.03.2022 
Rada ds. 
Ekologii i 
Zieleni 

Str. 14, tabela nr 1. Zaproponowano aby 
w obszarze dot. walorów środowiska 
naturalnego uwzględnić następujące 
potencjały rozwoju:  
- bogate zasoby przyrodnicze, 
- duża ilość obszarów prawnie 
chronionych tj. Natura 2000, parki 
krajobrazowe, zespoły przyrodniczo-
krajobrazowe, 
- liczne pomniki przyrody, 
- atrakcyjna lokalizacja Miasta w 
otoczeniu Beskidu Śląskiego i Beskidu 
Małego, 
Natomiast w obszarze dot. odporności na 
zmiany klimatyczne zaproponowano aby 
uwzględnić potencjały rozwoju: 
- realizacja obiektów małej retencji, 
- zarządzanie energią w obiektach 
gminnych w sposób zrównoważony, 
- ochrona istniejących terenów 
zielonych, 
- termomodernizacja budynków, 
- działania edukacyjne związane 
z ochroną środowiska, 
- zwiększenie wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii 

― 
 

Uwaga uwzględniona częściowo 
 
Podstawą sformułowania wymienionych 
w tabeli potencjałów i wyzwań był 
Raport charakteryzujący najważniejsze 
zjawiska kształtujące sytuację w Bielsku-
Białej na potrzeby opracowania Strategii 
Rozwoju Miasta, będący efektem 
przeprowadzonej diagnozy Miasta. Przez 
wskazane w tabeli „bogate zespoły 
przyrodnicze” rozumie się m.in. 
wskazywane przez Radę tereny prawnie 
chronione Natura 2000, parki 
krajobrazowe, zespoły przyrodniczo-
krajobrazowe, liczne pomniki przyrody 
i atrakcyjną lokalizację (str. 63 Raportu). 
Z kolei w zakresie wnioskowanego 
uzupełnienia zapisów o wymienione 
w opinii potencjały, należy zauważyć, że 
w przytoczonym Raporcie nie zostały one 
wskazane. 
 
Cały Raport dostępny jest na stronie 
internetowej Urzędu w zakładce Bielsko-
Biała 2030 lub przez adres 
bielskobiala2030.pl. 
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CZĘŚĆ B. UWAGI ZGŁOSZONE USTNIE W DNIU 28.02.2022 R. W TRAKCIE OTWARTEGO SPOTKANIA KONSULTACYJNEGO ON-LINE 

 

LP. ZGŁASZAJĄCY  TREŚĆ UWAGI (PROPOZYCJA ZMIANY) ODNIESIENIE SIĘ DO ZŁOŻONEJ UWAGI, WYJAŚNIENIE 

1. 
Bielska Wyższa 

Szkoła im. J. 
Tyszkiewicza 

Konieczność zapisania w Strategii rozwiązań na 
rzecz wsparcia prywatnych szkół wyższych. 

Uwaga uwzględniona częściowo  
 
Zadania z zakresu szkolnictwa wyższego nie należą do zadań własnych 
gminy. Gmina może w tym zakresie prowadzić jedynie działania wspierające, 
które nie wiążą się z wydatkowaniem środków publicznych. Wsparcie 
prywatnych uczelni wyższych ze środków publicznych stanowi pomoc 
publiczną.  
 
Nie oznacza to jednakże, że w Strategii nie przewidziano działań 
wspierających rozwój bielsko-bialskich szkół wyższych. W tym kontekście 
należy zwrócić uwagę na  zapisy obszarów „Życie” (działanie 3.4) oraz 
„Ekonomia” (kierunek działania 4.). 
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2. Osoba prywatna 

W Strategii zbyt wąsko opisane zastały opisane 
działania w zakresie gospodarki odpadami. 
W zasadzie jedynym rozwiązaniem planowanym 
w tym zakresie jest budowa instalacji 
termicznego przetwarzania odpadów (spalarni). 
W projekcie brak rozwiązań wspierających 
rozwój gospodarki zero-waste. Wyrażono 
zdecydowany sprzeciw wobec budowy spalarni 
na terenie Bielska-Białej. 

Uwaga uwzględniona częściowo 
 
Dotychczasowa redakcja działania 4.5 w ramach obszaru „Środowisko”, tj.: 
„Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów jako: 
- sposobu na zwiększenie wpływu na stabilizację opłat za gospodarowanie 
odpadami; 
- źródła ciepła i energii elektrycznej na potrzeby zasilania miejskich 
systemów energetycznych (energetyczne wykorzystanie odpadów 
w układzie wysokosprawnej kogeneracji); 
- możliwości odzyskania terenów przeznaczanych dotychczas na potrzeby 
składowania odpadów.”, została zmodyfikowana w następujący sposób: 
„Podejmowanie działań, w uspołecznionym modelu decyzyjnym, na rzecz 
budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów jako:  
- sposobu na zwiększenie wpływu na stabilizację opłat za gospodarowanie 
odpadami; 
- źródła ciepła i energii elektrycznej na potrzeby zasilania miejskich 
systemów energetycznych (energetyczne wykorzystanie odpadów 
w układzie wysokosprawnej kogeneracji); 
- możliwości odzyskania terenów przeznaczanych dotychczas na potrzeby 
składowania odpadów.”. 

Brak rozwiązań dotyczących centrum miasta 
zwłaszcza odnoszących się do przyszłości ulicy 
11 Listopada. 

 

Uwaga uwzględniona 
 
Ulica 11 Listopada została stanowi część obszaru zdegradowanego 
zidentyfikowanego w projekcie Strategii. Na potrzeby wyprowadzenia tego 
obszaru ze stanu kryzysowego opracowany zostanie gminny program 
rewitalizacji (patrz zapisy obszaru „Życie”, działanie 7.3). W dokumencie tym 
opisane zostaną szczegółowe działania oraz projekty rewitalizacyjne 
adresowane do tego obszaru (w tym do ul. 11 Listopada). 
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Sprzeciw wobec betonowaniu terenów zielonych 
zlokalizowanych na terenie miasta (np. Dolina 
Gościnna, Lasek Bathelta). 

 

Uwaga uwzględniona częściowo 
 
Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe zgodnie z ustawą o ochronie przyrody 
nie posiadają możliwości utworzenia otuliny. Zakazy obowiązują na terenie 
samego zespołu, ale wszystko co może mieć wpływ na formę ochrony jest 
analizowane na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. 
 
Należy również pamiętać, iż jedną z kluczowych zasad realizacji Strategii jest 
zasada zrównoważonego rozwoju zakładająca, że rozwój społeczno-
gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, 
gospodarczych i społecznych, będzie odbywać się z zachowaniem 
równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów 
przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania 
podstawowych potrzeb społeczności lokalnej tak obecnego, jak 
i przyszłych pokoleń. 
 
W ramach obszaru „Środowisko” sformułowany został kierunek działania 
ukierunkowany na uwzględnienie zasobów przyrodniczych Bielska-Białej 
w procesach zrównoważonego rozwoju. U jego podstaw leży przekonanie, 
zgodnie z którym bogate i zróżnicowane zasoby przyrodnicze przesądzają 
o wyjątkowości Bielska-Białej, nie tylko jako miejsca zamieszkania, ale 
również jako przestrzeni oferującej szeroką paletę możliwości aktywnego 
spędzania czasu wolnego przez mieszkańców oraz turystów. Jednocześnie 
zasoby te stanowią jedną z przewag konkurencyjnych miasta wpływających 
na jego rozwój gospodarczy. Mając na uwadze ową dwoistą rolę zasobów 
przyrodniczych w funkcjonowaniu Bielska-Białej, konieczne staje się 
wypracowanie takiego modelu zarządzania nimi, który z jednej strony 
zapewni ich ochronę oraz racjonalne użytkowanie, zaś z drugiej, przy 
respektowaniu zasady zrównoważonego rozwoju, pozwoli na ich włączenie 
w procesy rozwojowe.   
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Za niewystarczającą uznano wartość docelową 
wskaźnika „Udział powierzchni prawnie 
chronionych w ogólnej powierzchni miasta” 
(wzrost 23,58% do 25%). 

 

Uwaga nieuwzględniona 
 
Miernik opiera się na definicji ustawowej form ochrony przyrody (art. 6 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody). Przyrost o 1,42% 
odpowiada 178 ha. Od kilku lat w Bielsku-Białej wielkość tego typu 
powierzchni nie ulega zmianom, co daje podstawę do uznania, iż osiągnięcie 
zakładanej wartości docelowej będzie wyzwaniem. 

Konieczne jest zapisanie w Strategii konkretnych 
działań Miasta na rzecz rozwoju szkolnictwa 
wyższego w Bielsku-Białej, np. ściąganie do 
miasta filii znanych uczelni). 

Uwaga uwzględniona 
 
W Strategii przewidziano wsparcie na rzecz bielsko-bialskich szkół wyższych. 
Zapisy odnoszące się do uczelni znajdują się w obszarach „Życie” (działanie 
3.4) oraz „Ekonomia” (kierunek działania 4.). 
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W projekcie Strategii występuje wewnętrzna 
sprzeczność: lista kluczowych inwestycji 
przedstawionych w modelu struktury 
funkcjonalno-przestrzennej nie odzwierciedla 
kierunków działań opisanych w tekście strategii 
(na liście inwestycji dominują zadania, których 
adresatem są kierowcy, np. budowa dróg, 
parkingów). Na liście brak zadania odnoszącego 
się do tzw. komunikacji beskidzkiej, które w 
większym zakresie koresponduje z wizją Bielska-
Białej 2030. 

Uwaga uwzględniona częściowo 
 
Dokument Strategii należy odczytywać kompleksowo. Zagadnieniom dot. 
środowiska dedykowany został w całości jeden z obszarów tematycznych – 
„Środowisko”. W rysunku modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej, 
który przedstawia stan docelowy systemu powiązanych ze sobą elementów 
zagospodarowania, funkcjonujących w granicach miasta, przedstawiona 
i opisana została m.in. strefa środowiska przyrodniczego. W ustaleniach 
i rekomendacjach w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki 
przestrzennej kwestie środowiskowe ujęte są w większości punktów. Warto 
również zaznaczyć, że w Bielsku-Białej funkcjonuje dokument "Plan 
Adaptacji Miasta Bielska-Białej do zmian klimatu do roku 2030", który jako 
program operacyjny odnosi się wprost do kwestii klimatycznych. 
 
Należy również pamiętać, iż jedną z kluczowych zasad realizacji Strategii jest 
zasada zrównoważonego rozwoju zakładająca, że rozwój społeczno-
gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, 
gospodarczych i społecznych, będzie odbywać się z zachowaniem 
równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów 
przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania 
podstawowych potrzeb społeczności lokalnej tak obecnego, jak 
i przyszłych pokoleń. 
 
W ramach obszaru „Środowisko” sformułowany został kierunek działania 
ukierunkowany na uwzględnienie zasobów przyrodniczych Bielska-Białej 
w procesach zrównoważonego rozwoju. U jego podstaw leży przekonanie, 
zgodnie z którym bogate i zróżnicowane zasoby przyrodnicze przesądzają 
o wyjątkowości Bielska-Białej, nie tylko jako miejsca zamieszkania, ale 
również jako przestrzeni oferującej szeroką paletę możliwości aktywnego 
spędzania czasu wolnego przez mieszkańców oraz turystów. Jednocześnie 
zasoby te stanowią jedną z przewag konkurencyjnych miasta wpływających 
na jego rozwój gospodarczy. Mając na uwadze ową dwoistą rolę zasobów 
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przyrodniczych w funkcjonowaniu Bielska-Białej, konieczne staje się 
wypracowanie takiego modelu zarządzania nimi, który z jednej strony 
zapewni ich ochronę oraz racjonalne użytkowanie, zaś z drugiej, przy 
respektowaniu zasady zrównoważonego rozwoju, pozwoli na ich włączenie 
w procesy rozwojowe.   

Procedura wyboru członków do Komitetu 
Rozwoju Bielska-Białej w perspektywie 2030 
powinien być otwarty, demokratyczny i 
transparentny. 

Uwaga uwzględniona częściowo 
 
Czym innym są organizacje pozarządowe wskazane w treści uwagi, czym 
innym ciała doradcze przy Prezydencie Miasta wskazane w uzasadnieniu. 
Wśród ciał doradczych są zarówno takie, których zasady tworzenia 
określone zostały ustawowo (np. Rada Działalności Pożytku Publicznego czy 
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych) oraz takie, które 
nie mają umocowania ustawowego (np. Rada Gospodarcza). W przypadku 
tych drugich decyzja o ich powstaniu oraz sposobie ich powoływania należy 
w pełni do Prezydenta Miasta.  
 
Strategia, jako dokument o charakterze kierunkowym, nie określa 
szczegółowego trybu powołania Komitetu ds. Rozwoju Bielska-Białej 
w perspektywie 2030 r. Regulacje te zostaną doprecyzowane w zarządzeniu 
Prezydenta Miasta Bielska-Białej. W tym kontekście pamiętać jednak należy, 
iż podejmując wszelkie działania służące realizacji Strategii, w tym również te 
związane z powołaniem Komitetu, organy samorządu miejskiego 
zobowiązały się do stosowania zasady partnerstwa i współpracy. Zasada ta 
gwarantuje, że cele rozwojowe sformułowane dla Bielska-Białej 
w perspektywie najbliższej dekady realizowane będą przy aktywnym udziale 
partnerów Strategii, opierającym się na trwałych i partnerskich relacjach, 
zaufaniu oraz wzajemnym szacunku, ukierunkowanych na świadome 
i usystematyzowane współdziałanie ludzi, instytucji i organizacji. 
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Postulat stworzenia nowej miejskiej instytucji 
kultury w postaci Muzeum Historii Bielska-Białej. 

Uwaga nieuwzględniona 
 
W Bielsku-Białej działa Muzeum Historyczne z siedzibą w Zamku Książąt 
Sułkowskich z oddziałami Stara Fabryka i Dom Tkacza. Muzeum to posiada 
bardzo bogate zbiory dotyczące historii miasta oraz jego dziedzictwa 
włókienniczego i industrialnego, ponadto jedna z wystaw stałych Muzeum 
jest poświęcona historii miasta. W związku z powyższym tworzenie nowej 
odrębnej jednostki muzealnej w mieście jest niecelowe i niewłaściwe 
z punktu widzenia wydatkowania środków publicznych. 
 
W związku z powyższym należy zwrócić uwagę na przyjęte w Strategii 
podejście w zakresie wsparcia o charakterze infrastrukturalnym bielsko-
bialskich instytucji kultury, zgodnie z którym będzie ono miało selektywny 
charakter, co oznacza, iż działania w tym zakresie podejmowane będą 
wyłącznie w odniesieniu do tych podmiotów, w przypadku których będzie to 
uzasadnione zapotrzebowaniem i zainteresowaniem świadczonymi przez nie 
usługami. Takie podejście zagwarantuje nie tylko większą efektywność 
wydatkowania środków publicznych, ale również pozwoli na skuteczne 
włączenie sektora kultury w zachodzące w mieście procesy rozwojowe. 
Podejście to znalazło swoje odzwierciedlenie w działaniu 6.1. (obszar 
„Życie”), które ukierunkowane jest na wzmacnianie potencjału instytucji 
kultury jako kluczowego elementu miejskiej oferty przemysłów czasu 
wolnego, skierowanej zarówno do mieszkańców, jak i turystów, 
z uwzględnieniem selektywnego podejścia do tworzenia nowej oraz 
modernizacji istniejącej infrastruktury kultury. 

3. Osoba prywatna 

W ramach Strategii należy zapisać działania na 
rzecz wsparcia innowacji firm w oparciu o ich 
zasoby badawczo-rozwojowe. Innowacyjność 
bielsko-bialskich przedsiębiorstw będzie 
stanowić argument przyciągający do miasta 
fachowców. 

Uwaga uwzględniona 
 
Postulowane wsparcie zostało przewidziane w obszarze „Ekonomia” 
(kierunek działania 2.). 
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4. Osoba prywatna 
Postulat przywrócenia tzw. projektów 
osiedlowych w ramach budżetu obywatelskiego 
oraz forma wzmacniania potencjału rad osiedli. 

Uwaga uwzględniona częściowo 
 
W ramach obszaru „Ludzie” (kierunki działań 5. i 6.) przewidziano działania 
ukierunkowane na rzecz doskonalenia budżetu obywatelskiego oraz wsparcie 
potencjału rad osiedli. Kwestia racjonalnego i sprawiedliwego podział 
środków w ramach budżetu obywatelskiego pomiędzy poszczególne osiedla 
stanowi istotne zagadnienie z punktu widzenia skuteczności budżetu, które 
powinno zostać rozstrzygnięte na poziomie regulaminu budżetu, a nie 
strategii rozwoju, która koncentruje się przede wszystkim na priorytetach 
działań. 
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5. Osoba prywatna 

Sprzeciw wobec zapisom odnoszącym się do 
budowy spalarni w Bielsku-Białej. Realizacja tego 
zadania uniemożliwi osiągnięcie pozostałych 
celów opisanych w Strategii (m.in. związanych ze 
zwiększenie potencjału rezydencjonalnego 
miasta, ograniczeniem emisji zanieczyszczeń 
i hałasu, rozwój turystyki). Alternatywą dla 
spalarni powinny stanowić m.in. biogazownie, 
edukacja ekologiczna, podejście zerowaste. 

Uwaga uwzględniona częściowo 
 
Dotychczasowa redakcja działania 4.5 w ramach obszaru „Środowisko”, tj.: 
„Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów jako: 
- sposobu na zwiększenie wpływu na stabilizację opłat za gospodarowanie 
odpadami; 
- źródła ciepła i energii elektrycznej na potrzeby zasilania miejskich 
systemów energetycznych (energetyczne wykorzystanie odpadów 
w układzie wysokosprawnej kogeneracji); 
- możliwości odzyskania terenów przeznaczanych dotychczas na potrzeby 
składowania odpadów.”, została zmodyfikowana w następujący sposób: 
„Podejmowanie działań, w uspołecznionym modelu decyzyjnym, na rzecz 
budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów jako:  
- sposobu na zwiększenie wpływu na stabilizację opłat za gospodarowanie 
odpadami; 
- źródła ciepła i energii elektrycznej na potrzeby zasilania miejskich 
systemów energetycznych (energetyczne wykorzystanie odpadów 
w układzie wysokosprawnej kogeneracji); 
- możliwości odzyskania terenów przeznaczanych dotychczas na potrzeby 
składowania odpadów.”. 
 
Ponadto należy zwrócić uwagę, że dokument KE z 2017 roku „Znaczenie 
przetwarzania odpadów w energię w gospodarce o obiegu zamkniętym”, 
przewidział istotne miejsce dla instalacji odzysku energii z odpadów 
komunalnych resztkowych w GOZ. 
Procesy termiczne z odzyskiem energii elektrycznej i cieplnej (uwzględniając 
hierarchią postępowania z odpadami) są domknięciem całego cyklu 
przetwarzania odpadów w GOZ i pozwalają na znaczące ograniczenie 
składowania odpadów. 
Instalacje te są niezbędnym elementem systemu gospodarki odpadami, gdyż 
dzięki odzyskowi energii z odpadów ograniczają zużycie paliw pierwotnych 
do tego celu oraz globalne emisje CO2. 
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Istotą gospodarki o obiegu zamkniętym jest zwrotny przepływ materiałów 
z jednoczesnym możliwie małym wykorzystaniem zasobów naturalnych, 
uwzględniając aspekty środowiskowe. Wdrożenie systemu GOZ prowadzi do 
osiągnięcia korzyści ekonomicznych i społecznych oraz ostatecznie do 
budowy systemu, w którym gospodarka, społeczeństwo i środowisko są 
skoordynowane w zakresie realizacji celów zrównoważonego rozwoju. 
Dlatego coraz częściej dostrzega się rolę termicznego przekształcania 
odpadów w GOZ. Odpady, które nie nadają się do ponownego użycia, lub 
z innych względów nie mogą zostać poddane recyklingowi, mogą zostać 
termicznie przekształcone a w efekcie tego procesu dostarczyć: 
- energię elektryczną, 
- ciepło, 
- materiały budowlane. 
 
Termiczne przekształcanie odpadów przynosi korzyści i pomaga 
w uszczelnieniu systemu gospodarki o obiegu zamkniętym, rozwijając 
wykorzystanie pozornie nie nadających się do ponownego użycia odpadów.  
Ochrona środowiska i ludzi to priorytet przy projektowaniu i funkcjonowaniu 
Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów. Obiekty te wyposażone są 
w instalacje oczyszczania spalin, które wychwytują i unieszkodliwiają 
zanieczyszczenia i toksyczne związki, zgodnie z najlepszymi dostępnymi 
technikami (BAT – Best Available Techniques). W efekcie, emisja 
zanieczyszczeń w spalinach jest na minimalnym poziomie, o wiele niższym od 
dopuszczalnych wartości określonych w Rozporządzeniu Ministra Klimatu 
z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych 
rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub 
współspalania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1860). Spaliny są przez cały 
czas monitorowane przez system analizatorów spalin. 
 
Instalacje termicznego przekształcania odpadów pod względem emisji CO2 
oraz innych zanieczyszczeń są bardziej przyjazne środowisku niż 
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elektrociepłownie opalane węglem. Mają bardziej restrykcyjne wymagania 
emisyjne, a część termicznie przekształcanych odpadów jest biomasą, 
z której emisja CO2 uznawana jest za neutralną. 
 
ITPO, dzięki zastosowanej wielostopniowej filtracji gazów poprocesowych, 
nie będzie wpływała negatywnie na jakość powietrza w Bielsku-Białej 
i okolicach. 
Aktualne prawodawstwo unijne, a szczególnie idee Europejskiego Zielonego 
Ładu, Gospodarki o obiegu zamkniętym i także rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego w sprawie taksonomii w żadnym wypadku nie ograniczają idei 
budowy i finansowania ze środków publicznych odpowiednio 
zaprojektowanych, wysokosprawnych energetycznie oraz zrównoważonych 
środowiskowo instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych. 

6. Osoba prywatna 

Sprzeciw wobec likwidacji projektów 
osiedlowych w ramach budżetu obywatelskiego. 
Należy wypracować rozwiązania, które zapewnią 
sprawiedliwy dostęp do środków z budżetu 
obywatelskiego dla poszczególnych osiedli 
miasta. 
 

Uwaga uwzględniona częściowo 
 
W ramach obszaru „Ludzie” (kierunki działań 5. i 6.) przewidziano działania 
ukierunkowane na rzecz doskonalenia budżetu obywatelskiego oraz wsparcie 
potencjału rad osiedli. Kwestia racjonalnego i sprawiedliwego podział 
środków w ramach budżetu obywatelskiego pomiędzy poszczególne osiedla 
stanowi istotne zagadnienie z punktu widzenia skuteczności budżetu, które 
powinno zostać rozstrzygnięte na poziomie regulaminu budżetu, a nie 
strategii rozwoju, która koncentruje się przede wszystkim na priorytetach 
działań. 

Stworzenie większej ilości ścieżek rowerowych, 
zwłaszcza w centrum miasta. 

Uwaga uwzględniona 
 
Działania w tym zakresie zapisane zostały w obszarze „Mobilność” (działanie 
1.3). 

Z up. Prezydenta Miasta 
   Przemysław Kamiński 
   Zastępca Prezydenta 


