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Katowice, dnia 23.03.2022 r.
NS-NZ.9022.23.4.2022
OPINIA SANITARNA
Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195), art. 54 ust. 1 i art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.02.2022 r.,
Prezydenta Miasta Bielska – Białej, Plac Ratuszowy 1, 43 – 300 Bielsko – Biała, znak:
RG.061.2.2.2019/2022.WO,
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
opiniuje pozytywnie
w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych projekt „Strategii Rozwoju Bielska –
Białej do 2030 roku” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko dla ww. projektu.
UZASADNIENIE
Prezydent Miasta Bielska – Białej, Plac Ratuszowy 1, 43 – 300 Bielsko – Biała, wystąpił
wnioskiem z dnia 25.02.2022 r., znak: RG.061.2.2.2019/2022.WO o zaopiniowanie projektu
„Strategii Rozwoju Bielska – Białej do 2030 roku” wraz z Prognozą Oddziaływania na
Środowisko dla ww. projektu.
Głównym założeniem Strategii jest dążenie władz miasta w perspektywie najbliższych
lat do utrzymania wizerunku miasta jako miejsca zapewniającego wysoką jakość życia
mieszkańcom. Dokument jest spójny z założeniami zawartymi w dokumentach wyższego
szczebla krajowego, regionalnego i powiatowego. Zaplanowano działania o charakterze
inwestycyjnym i nieinwestycyjnym. Planowane działania inwestycyjne to budowa instalacji
termicznego przekształcania odpadów, rozbudowa układu drogowego, rozbudowa
ul. Piastowskiej, rozbudowa ul. Biwakowej i ulicy Kopytko wraz z budową ścieżki rowerowej
na terenach leśnych do ulicy Zapora, rozwój tras rowerowych.
Strategia określa 6 głównych obszarów interwencji w zakresie, których przewidziano
działania do realizacji na terenie miasta Bielska – Białej w perspektywie czasowej do 2030 roku
tj.: ludzie, życie, zarządzanie, mobilność, środowisko, ekonomia.
W ramach nadrzędnych celi strategicznych w Strategii przedstawiono następujące
kierunki działań do realizacji:
1. Bielsko-Biała miastem zaangażowanym w sprawy mieszkańców i wspierającym rozwój
społeczeństwa obywatelskiego:

2.

3.

4.

5.

a) stworzenie trwałego mechanizmu zapewniającego udział mieszkańców
w projektowaniu, wdrażaniu oraz monitorowaniu realizacji miejskich polityk
publicznych oraz wynikających z nich przedsięwzięć i projektów
inwestycyjnych,
b) usprawnienie codziennej komunikacji z mieszkańcami,
c) rozwijanie miejsc aktywności lokalnej w oparciu o sieć domów kultury, jako
formy wspierania aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców,
d) spożytkowanie potencjału organizacji pozarządowych na rzecz rozwoju miasta,
e) rozwój budżetu obywatelskiego,
f) wzmocnienie potencjału rad osiedli na rzecz rozwoju miasta,
Bielsko-Biała miastem wygodnym do życia, stwarzającym możliwości dla realizacji
aspiracji swoich mieszkańców:
a) skuteczne zarządzanie zmianami demograficznymi i migracyjnymi oraz ich
konsekwencjami dla rozwoju miasta,
b) stworzenie włączającego systemu usług społecznych,
c) zwiększanie dostępności oraz jakości usług opiekuńczo-wychowawczych oraz
edukacyjnych,
d) wspieranie działań na rzecz zwiększania bezpieczeństwa zdrowotnego
mieszkańców,
e) zwiększenie dostępności i rozwój infrastruktury oraz oferty rekreacyjnej
Bielska-Białej,
f) Bielsko-Biała kulturalnym centrum Subregionu Południowego województwa
śląskiego,
g) kompleksowa rewitalizacja obszarów miejskich,
h) poprawa estetyki miasta poprzez racjonalne zarządzanie przestrzenią,
i) wysoki poziom poczucia bezpieczeństwa mieszkańców,
Bielsko-Biała miastem gwarantującym dostępność i wysoką jakość usług publicznych
oraz skuteczność miejskich polityk rozwojowych:
a) rozwój usług publicznych o wysokiej jakości i dostępności,
b) wzmocnienie kadr na potrzeby rozwoju miasta,
c) przebudowa struktury urzędu miejskiego w kierunku zintegrowanego
zarządzania procesami rozwojowymi,
d) budowa systemu zarządzania rozwojem miasta,
Bielsko-Biała miastem kompaktowym, rozwijającym ekologiczny system
transportowy:
a) wspieranie zmian preferencji komunikacyjnych mieszkańców w kierunku
bardziej ekologicznych form mobilności,
b) rozwój zintegrowanego, zrównoważonego, zielonego oraz kosztowo
efektywnego systemu miejskiej komunikacji zbiorowej,
c) integracja elementów miejskiego systemu transportowego,
Bielsko-Biała miastem zielonej transformacji, wykorzystującym racjonalnie
i odpowiedzialnie zasoby środowiska naturalnego, prowadzącym świadomą
transformację energetyczną oraz skutecznie zarządzającym ryzykami wynikającymi ze
zmian klimatu:
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a) uwzględnienie zasobów przyrodniczych Bielska-Białej w procesach
zrównoważonego rozwoju,
b) działania na rzecz poprawy jakości powietrza wpływające na jakość życia
w mieście oraz stan zdrowia mieszkańców,
c) zwiększenie komfortu akustycznego w mieście,
d) budowa racjonalnego i efektywnego systemu gospodarki odpadami
komunalnymi,
e) zwiększanie poziomu odporności miasta na zmiany klimatyczne,
f) działania na rzecz dobrostanu zwierząt bezdomnych oraz dzikich,
6. Bielsko-Biała wiodącym ośrodkiem gospodarczym województwa śląskiego,
rozwijającym się w oparciu o lokalne zasoby:
a) rozwój wykwalifikowanej kadry jako fundamentu innowacyjnej
i konkurencyjnej gospodarki Bielska-Białej,
b) innowacyjna, konkurencyjna oraz zielona gospodarka efektywnie
wykorzystująca endogeniczne zasoby Bielska-Białej,
c) rozwój współpracy transgranicznej oraz na poziomie subregionu południowego
poprzez działalność Aglomeracji Beskidzkiej w zakresie wspólnych
i zintegrowanych przedsięwzięć,
d) wspieranie rozwoju uczelni wyższych jako zaplecza innowacyjnej
i konkurencyjnej gospodarki Bielska-Białej.
Miasto Bielsko-Biała planuje realizację zakładu termicznego przekształcania odpadów
stanowiących pozostałość po przetworzeniu odpadów komunalnych. Energia odzyskana ze
spalania odpadów będzie przetwarzana na energię elektryczną i cieplną w procesie
skojarzonym. Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów wykorzystana zostanie
na potrzeby zasilania miejskich systemów energetycznych. Dla inwestycji tej wymagane jest
przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko, która ma na celu zbadanie
ewentualnego wpływu określonej inwestycji na środowisko i uzgodnienie takich warunków jej
realizacji, które pozwolą ograniczyć, a jeśli to możliwe – wyeliminować ryzyko negatywnego
wpływu na środowisko.
Zgodnie z Prognozą oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego projektu
Strategii, która została sporządzona przez Panią mgr inż. Grażynę Skoczylas w lutym 2022 r.,
wykonanie zadań uwzględnionych w dokumencie, w zasadniczy sposób przyczyni się do
poprawy stanu środowiska naturalnego, a tym samym poprawy zdrowia i komfortu życia ludzi.
Działania wynikające z przedmiotowego dokumentu zostaną zrealizowane w sposób
minimalizujący negatywne oddziaływanie na środowisko i nie będą oddziaływać
transgranicznie. W ramach sposobów zapobiegania, ograniczania i kompensacji negatywnych
oddziaływań w związku z realizacją zadania polegającego na budowie instalacji termicznego
przekształcania odpadów wskazano m.in. następujące działania:
− realizacja zapisów decyzji środowiskowej i pozwolenia zintegrowanego,
− uwzględnienie ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przy
wyborze lokalizacji, a w przypadku braku mpzp uwzględnienie ustaleń Studium,
− wyłączenie spod inwestycji obszarów objętych ochroną oraz innych terenów
wrażliwych o szczególnych walorach przyrodniczych,
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− lokalizacja poza obszarami zagrożonymi ruchami masowymi ziemi oraz obszarami, na
których te ruchy występują,
− lokalizacja poza obszarami na których występują podtopienia,
− monitoring jakości powierza,
− lokalizacja poza lokalnymi Zbiornikami Wód Podziemnych i ich obszarami
ochronnymi,
− stosowanie metod i rozwiązań ograniczających negatywne oddziaływanie na zdrowie
ludzi (strefowanie funkcji, pasy zieleni izolacyjnej, ekrany akustyczne, zastosowanie
tzw. cichej nawierzchni),
− lokalizacja poza terenami zabudowy mieszkaniowej,
− stosowanie najlepszych dostępnych technik (BAT).
W związku z powyższym, biorąc pod uwagę, że dla zaplanowanych zadań mogących
znacząco oddziaływać na środowisko, które jednocześnie mają na celu poprawę stanu
środowiska, zostanie przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko,
prowadząca do wydania decyzji środowiskowej określającej warunki realizacji
przedsięwzięcia, które pozwolą ograniczyć, bądź wyeliminować ryzyko negatywnego wpływu
na środowisko, zaopiniowano przedłożone dokumenty pozytywnie.

Otrzymuje:
Urząd Miejski w Bielsku – Białej (epuap)
Plac Ratuszowy 1
43 – 300 Bielsko – Biała
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