
 
 

 

2015-33679 

 
UZASADNIENIE 

 

 

 

Dotychczas obowiązująca Strategia Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika została uchwalona 

w 2005 r. W okresach dwuletnich poddawano aktualizacji działania i wskaźniki ich realizacji.  

W 2013 r. przystąpiono do opracowania nowej Strategii Rozwoju Miasta. Wśród najważniejszych 

przesłanek, które były podstawą tej decyzji należy wymienić: 

a) potrzebę dostosowania dokumentu do aktualnych uwarunkowań zewnętrznych rozwoju 

Rybnika, w tym zmian zachodzących w otoczeniu konkurencyjnym i kooperacyjnym miasta, 

ze szczególnym uwzględnieniem procesów w województwie śląskim, kształtowaniem się 

obszarów funkcjonalnych oraz nowych relacji pomiędzy głównymi ośrodkami regionu, 

b) zmiany o charakterze gospodarczym i społecznym, w tym głębokie przeobrażenia lokalnej 

gospodarki, zmiany demograficzne pociągające za sobą konsekwencje dla oceny warunków 

życia oraz rozwoju usług społecznych, zmiany zachodzące w oczekiwaniach, aspiracjach 

i zachowaniach mieszkańców, a także zmiany poziomu mobilności zawodowej mieszkańców 

Rybnika, 

c) aktualizację przez Samorząd Województwa Śląskiego Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego, 

opracowanie Strategii Rozwoju Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego oraz przyjęcie 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 

d) konieczność powiązania potrzeb rozwojowych Miasta z kierunkami finansowania zadań 

z funduszy europejskich w unijnej perspektywie finansowej 2014-2020. 

Strategia została opracowana w trybie partnersko-eksperckim przy wykorzystaniu różnych źródeł 

informacji o mieście. Fundamentem tego procesu była współpraca z podmiotami lokalnymi 

reprezentującymi różne rybnickie środowiska. We współpracy tej wykorzystano grupowe metody 

twórczego myślenia. Podstawowe części strategii, to jest diagnozę, cele strategiczne oraz 

przedsięwzięcia i działania wdrażające strategię wypracowano w trakcie warsztatów z udziałem 

liderów lokalnych reprezentujących różne sektory gospodarcze i społeczne.  

Uzyskano również opinię Rybnickiej Rady Sportu (Uchwała nr 4 Rybnickiej Rady Sportu z dnia 

21 maja 2015 r.) zgodnie z §4 ust. 1 pkt 1) Regulaminu działania Rybnickiej Rady Sportu. 

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

w trakcie opracowywania Strategii przeprowadzono postępowanie w sprawie strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko. Sporządzana na potrzeby Strategii Prognoza oddziaływania na 

środowisko została opracowana zgodnie z wymogami określonymi w art. 51 ust. 2 ww. ustawy, 

a zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie zgodnie z art. 53 uzgodniono 

z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Katowicach oraz Regionalnym Dyrektorem 

Ochrony Środowiska w Katowicach. 

Przy opracowywaniu Strategii zapewniono możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu 

w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji Strategii. 

Na podstawie analizy przeprowadzonej w Prognozie oddziaływania na środowisko dla 

przedmiotowego dokumentu stwierdzono, że proponowane działania będą charakteryzować się 

korzystnym oddziaływaniem na środowisko oraz warunki zdrowia i życia mieszkańców. 

 

 

 

 


