
SPRAWOZDANIE

z przebiegu i wyników konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy 
Knurów do 2030 roku 

podstawa prawna:  art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1057),

 

Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Gminy Knurów do 2030 roku, trwały od 18 października 2021 r. 
do 22 listopada  2021 roku. 

Zaproszenie do udziału w konsultacjach projektu umieszczono: 

 na stronie internetowej Urzędu Miasta Knurów  www.knurow.pl
 na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Knurów www.bip.knurow.pl
 na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Knurów przy ul.dr.Floriana Ogana 5

Uwagi  można  było   zgłaszać  zarówno  podczas  spotkań  jak  również  drogą  elektroniczną.
Ponadto skierowano pisma do gmin ościennych oraz wniosek o zaopiniowanie projektu Strategii do 
Zarządu  Województwa  Śląskiego  oraz  właściwego  Dyrektora  Regionalnego  Zarządu  Gospodarki 
Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

W  toku  przeprowadzonych  konsultacji  zorganizowano  również  otwarte  spotkanie  konsultacyjne 
realizowane stacjonarnie . Spotkanie odbyło się w dniu 27 października  2021r.  

Do udziału w konsultacjach zaproszono Radnych Rady Miasta Knurów– w dniu 25 października odbyło 
się spotkanie konsultacyjne, na którym przedstawiono i przedyskutowano przedstawiony projekt. 

W  toku  konsultacji  właściwy  Dyrektor  Regionalnego  Zarządu  Gospodarki  Wodnej  Państwowego 
Gospodarstwa  Wodnego  Wody  Polskie   oraz  gminy  sąsiadujące  nie  sformułowany  zastrzeżeń  do 
przedstawionego  projektu  Strategii.   Zarząd  Województwa  Śląskiego  pozytywnie  zaopiniował 
przedstawiony projekt Strategii rekomendując wskazanie związków pomiędzy kierunkami wskazanymi 
w strategii regionalnej adresowanymi do OSI a celami i kierunkami rozwoju Knurowa. Odpowiednie 
zapisy zostaną dodane do treści dokumentu.  

W związku z  dokonaniem uzgodnień z właściwymi organami to jest:   z  Regionalnym Dyrektorem  
Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Śląskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym 
podjęto decyzję o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
zgodnie z art. 48  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, 
z  uzasadnieniem  oraz  uzgodnieniami  w  tej  sprawie  można  zapoznać  się  na  stronie  internetowej 
Urzędu Miasta Knurowa, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta Knurów.

Poniżej  przedstawiono  kluczowe,  inne  uwagi  do  projektu  strategii  wraz  ze  sposobem  ich  
wykorzystania.  Wszelkie zgłoszone w trakcie trwania konsultacji uwagi i wnioski zostały rozpatrzone i  
zostaną wykorzystane przy opracowaniu końcowego projektu Strategii. Ostateczne redakcyjne ujęcie i 
treść zmian będzie uzależniona od ogólnego kontekstu i zmian w całości dokumentu.



Treść uwagi/propozycja 
zmiany:

Uzasadnienie zgłaszającego : Odniesienie się do uwagi/sposób 
wykorzystania 

Dodać na str 51 obszary 
zdegradowane wymagające 

działań rewitalizacyjnych: ujęcie w 
ramach tego zagadnienia 

rewitalizacji dworca kolejowego i 
wieży ciśnień.

Działanie ma na celu ujęcie nie 
tylko obiektów pokopalnianych 

ale także pokolejowych. 
Szczególnie, że dworzec i wieża 

są zabytkami jednymi z 
nielicznych w mieście.

Uwagę uwzględniono, poprzez 
dodanie informacji o charakterze tych 

terenów w kierunku K.2.2.7 na 
Rewitalizacja i rekultywacja terenów 

zdegradowanych,  w tym 
pogórniczych, poprzemysłowych oraz 

pokolejowych  
Propozycja zmiany: Knurów 

miastem z dogodnymi 
powiązaniami komunikacyjnymi z 
głównymi miastami Metropolii i 

Rybnika. Poprawa powiązań 
komunikacyjnych, umożliwiających 
mieszkańcom Knurowa korzystanie 

z udogodnień w głównych 
ośrodkach Metropolii 

Górnośląsko-Zagłębiowskiej, a 
także Rybnika i Subregiony 

Zachodniego.

Rybnik jak również Subregion 
zachodni jest bardzo atrakcyjny 
pod względem pracy, edukacji 

czy turystycznym. Świat nie kręci 
się tylko w granicach Metropolii.

Uwagę uwzględniono. Zmiana zapisu 
na:

 Knurów miastem z dogodnymi 
powiązaniami komunikacyjnymi 

z głównymi miastami Metropolii a 
także z Rybnikiem

Knurów spójny - jest: "Knurów 
miastem z dogodnymi 

powiązaniami komunikacyjnymi z 
głównymi miastami Metropolii" 

propozycja zmiany: "Knurów 
miastem z dogodnymi 

powiązaniami komunikacyjnymi z 
głównymi miastami Metropolii, a 

także Rybnikiem"

Rybnik jako miasto które jest 
stolicą subregionu zachodniego 
daje bardzo duże możliwości, 
zarówno w kwestii podjęcia 

pracy, edukacyjnym czy 
turystycznym. Nie należy 

zamykać się na ten kierunek, 
wielu mieszkańców ma 

powiązania z Rybnikiem.

Uwagę uwzględniono  j.w. 

Brak informacji o rozwoju 
transportu publicznego.

Transport publiczny jest 
pewnego rodzaju 

krwioobiegiem, zapewnia 
możliwość przemieszczania się 
wewnątrz gminy, a także poza 

nią. Inwestycja w transport 
publiczny połączona z edukacją 

sprzyja ograniczaniu ilości 
samochodów na drogach. 

Niestety miasto coraz bardziej 
się korkuje co jest istotnym 

problemem. Knurów jako miasto 
przyjazne i otwarte powinno 
myśleć o tym aby mieszkańcy 

mogli się przemieszczać nie tylko 
własnymi samochodami.

Dodano nowy kierunek  K4.2.2 
Rozwój komunikacji miejskiej jako 
elementu systemu regionalnego 



Brak w strategii projektów i zadań 
realizacyjnych w szczególności 

zadań dot infrastruktury 
technicznej – wodno-

kanalizacyjnej 

Uwago nie uwzględniono . Strategia 
to dokument o charakterze 

generalnym , w którym określa się 
cele oraz kierunki działań. W 

systemie wdrażania wskazano sposób 
operacjonalizacji, w tym mechanizm 
budowania projektów realizacyjnych. 

Skorygować liczbę istniejących 
obiektów sportowych w mieście 

określoną w strategii 

Dane zostaną zweryfikowane  


