Sprawozdanie
z przebiegu i wyników konsultacji projektu „Strategii rozwoju
Miasta i Gminy Siewierz na lata 2021 – 2027”
Projekt „Strategii rozwoju Miasta i Gminy Siewierz na lata 2021 – 2027” został poddany
konsultacjom – zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju (tekst jednol. Dz.U. z 2021 r., poz. 1057), w tym z Zarządem Województwa
Śląskiego, Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie, sąsiednimi
gminami i ich związkami, partnerami społecznymi i gospodarczymi, Górnośląsko-Zagłębiowską
Metropolią, mieszkańcami gminy.
Sposób ustosunkowania się do zgłoszonych uwag zawarto w tabeli poniżej.

Lp.

Treść uwagi

Sposób rozpatrzenia uwagi

1.

Projekt dokumentu uwzględnia zapisy dotyczące
regionalnych Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI)
zidentyfikowanych w Strategii Województwa Śląskiego
„Ślaskie 2030”. Przedstawione w projekcie „Strategii
rozwoju Miasta i Gminy Siewierz na lata 2021 – 2027”
regionalne OSI wymagają uzupełnienia poprzez
wskazanie, jak kierunki działań dedykowane określonym
OSI, wskazane w rozdziale 7. Przedsięwzięcia
i terytorialny wymiar interwencji Strategii Rozwoju
Województwa Śląskiego „Ślaskie 2030”, realizowane są
przez zapisy
projektu strategii rozwoju gminy (np.
w ramach celów i kierunków działań).

Uwaga została uwzględniona.
Tekst projektu strategii
uzupełniono w podrozdziale nr
5. Spójność kierunków rozwoju
gminy z kierunkami
wynikającymi ze strategii
rozwoju województwa… w
formie tabeli pn. Kierunki
działań dedykowane Obszarom
Strategicznej Interwencji na
poziomie wojewódzkim i
gminnym, której treść znajduje
się poniżej tabeli z uwagami do
projektu strategii (Tabela 3).

2.

Należy zwrócić uwagę na stosowanie właściwej nazwy
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – w dokumencie
pojawia się nazwa nieistniejącego już Górnośląskiego
Związku Metropolitalnego;

Uwaga została uwzględniona,
w treści projektu dokumentu
skorygowano nazwę.

3.

W podrozdziale nr 3 pn. Model struktury funkcjonalno- Uwaga została uwzględniona,
przestrzennej gminy Siewierz rysunek pn. Struktura opis pod mapą został
zainwestowania i zagospodarowania gminy Siewierz – skorygowany.
GZM nie posiada projektu Studium GZM, na które
powołano się w projekcie strategii;

4.

W podrozdziale nr 4 pn. Ustalenia i rekomendacje Uwaga została uwzględniona,
w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki zapis został przeredagowany.
przestrzennej
w
gminie
–
zaproponowano
przeredagowanie zdania na następujące: W kierunkach
zmian zostaną uwzględnione wytyczne dokumentów
planistycznych o znaczeniu ponadlokalnym […], będą
również spójne z kierunkami rozwoju zawartymi
w
dokumentach/opracowaniach
GórnośląskoZagłębiowskiej Metropolii;

5.

W podrozdziale nr 5 pn. Spójność kierunków rozwoju Uwaga została uwzględniona,
gminy z kierunkami wynikającymi ze strategii rozwoju zapis został uzupełniony
województwa.
Obszary
strategicznej
interwencji
określone w strategii rozwoju województwa wraz
z zakresem planowanych działań – proponuje się dodać
w zdaniu: Gmina Siewierz, w Strategii rozwoju
województwa śląskiego, została zidentyfikowana jako
[…] i w związku z tym tworzy Bezpośrednie Otoczenie
Metropolii Górnośląskiej (BOMG);

6.

W podrozdziale nr 1 pn. Diagnoza sytuacji przestrzennej Uwaga została uwzględniona,
– proponuje się przeredagowanie zdania na następujące zapis został przeredagowany
oraz poprawienie daty powstania GZM (Metropolia
powstała na podstawie rozporządzenia wykonawczego
z dn. 26.06.2017 r. do ustawy z dn. 9.03.2017 r.
o związku metropolitalnym w województwie śląskim
(Dz.U. z 2017 r., poz. 730) i rozpoczęła realizację swoich
działań od stycznia 2018 r.) Gmina Siewierz jest
członkiem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii od
samego początku, tj. od lipca 2017 r. GZM tworzy 41
gmin podzielonych na 5 podregionów - gmina Siewierz
należy do podregionu sosnowieckiego.

Tabela 3. Kierunki działań dedykowane Obszarom Strategicznej Interwencji na poziomie
wojewódzkim i gminnym
Kierunki działań dedykowane Obszarom Strategicznej Interwencji
Strategia rozwoju Miasta i Gminy
Strategia rozwoju województwa śląskiego
Siewierz
„Śląskie 2030”
na lata 2021-2027

OSI – OBSZARY CENNE PRZYRODNICZO

Cel strategiczny A
 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w obszarze
turystyki oraz usług czasu wolnego
wykorzystujących atrakcje i potencjały lokalne.
 Rozwój istniejących i tworzenie nowych produktów
turystycznych oraz wzmacnianie marek
terytorialnych, w tym poprzez rozwój infrastruktury
turystycznej i okołoturystycznej.
Cel strategiczny B
 Podniesienie jakości i poprawa dostępu do oferty i
infrastruktury kultury, sportu, rekreacji i turystyki
umożliwiającej wszechstronny rozwój mieszkańców.
Cel strategiczny C
 Wspieranie wdrożenia i egzekwowania rozwiązań
poprawiających jakość powietrza.
 Poprawa jakości wód i racjonalne gospodarowanie

Gmina Siewierz została określona
w Strategii rozwoju województwa
śląskiego
„Śląskie 2030” jako gmina
posiadająca wysokie walory
przyrodnicze
Cel strategiczny – Siewierz gminą
dbającą o rozwój gospodarczy
 Prowadzenie działań
wspomagających rozwój
podmiotów prowadzących
działalność gospodarczą.
Cel strategiczny - Siewierz gminą
atrakcyjną turystycznie
 Dbałość o zabytki i inne obiekty
o wartości historycznokulturowej.
 Kultywowanie tradycji i kultury
regionalnej.
 Promowanie miejsc i wydarzeń
związanych z dziedzictwem

zasobami wodnymi, w tym wspieranie wdrażania
rozwiązań w zakresie zintegrowanego i
zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi w
zlewni, ochrony przeciwpowodziowej i
przeciwdziałania skutkom suszy.
 Wsparcie działań zmierzających do zachowania i
odtwarzania bio- i georóżnorodności, w tym ochrona
obszarów o wysokich walorach przyrodniczych,
leśnych i korytarzy ekologicznych
 Podnoszenie świadomości ekologicznej
mieszkańców i kształtowanie postaw
proekologicznych.
 Wspieranie rozwiązań ograniczających niską emisję,
w tym poprawa standardu energetycznego
zabudowy mieszkaniowej i budynków użyteczności
publicznej.
 Zapewnienie dostępu do sieci poprzez budowę i
modernizację infrastruktury komunalnej.
 Wsparcie rozwoju zintegrowanego,
zrównoważonego i niskoemisyjnego transportu w
miastach i ich obszarach funkcjonalnych oraz
obszarach wiejskich, w szczególności transportu
zbiorowego.
Cel strategiczny D
 Rozwijanie współpracy międzynarodowej,
transgranicznej i międzyregionalnej, w tym w pasie
Polski południowej oraz z miastami Ostrawą i Żyliną.
 Wsparcie działań podnoszących jakość systemu
planowania i wdrażania na poziomie regionalnym i
lokalnym.
 Wspieranie rozwoju zróżnicowanych i wysokiej
jakości usług publicznych dostępnych dla wszystkich
mieszkańców regionu.
 Ochrona, promocja oraz podnoszenie atrakcyjności
miejsc i obiektów o wartości historycznej,
symbolicznej, architektonicznej, przyrodniczej,
stanowiących „wizytówki” regionu.




kulturowym.
Zachowanie i promocja
produktów lokalnych i
tradycyjnych.
Rozwój usług turystycznych i ich
promocja.

Cel strategiczny - Siewierz gminą
dbającą o wysoką jakość usług
publicznych
 Rozwój infrastruktury kultury i
innych obiektów służących
lokalnej społeczności.
 Wzbogacanie oferty kulturalnej i
sportowej, ukierunkowanej na
różne grupy społeczne
mieszkańców.
Cel strategiczny - Siewierz gminą
dbającą o środowisko naturalne i
otoczenie
 Poprawa jakości wód
powierzchniowych i
podziemnych, rozbudowa
systemu kanalizacji oraz
racjonalne zużycie wody,
ochrona przed powodzią i suszą.
 Kontynuowanie działań w
kierunku ograniczania emisji
substancji szkodliwych do
atmosfery.
 Zmniejszenie zużycia zasobów
środowiska i energii (w tym do
ogrzewania i oświetlenia) w
przedsiębiorstwach,
gospodarstwach domowych,
obiektach przestrzeni i
infrastrukturze publicznej.
 Wsparcie rozwoju energetyki
opartej na odnawialnych
źródłach energii.
 Osiągnięcie obowiązujących
standardów w gospodarce
odpadami.
 Zachowanie i odtwarzanie
bogactwa różnorodności
biologicznej.
 Realizacja trwale
zrównoważonej gospodarki
leśnej.
 Podnoszenie świadomości
ekologicznej mieszkańców.
 Zapobieganie zagrożeniom
poprzez monitoring podmiotów
korzystających ze środowiska.
 Dostosowanie działań do



OSI – OŚRODKI WZROSTU

Cel strategiczny A
 Rozwój infrastruktury ułatwiającej lokowanie i
prowadzenie działalności gospodarczej, w tym stref
aktywności gospodarczej, Polskiej Strefy Inwestycji,
parków technologicznych, przemysłowych oraz
klastrów ze szczególnym uwzględnieniem klastrów
ze statusem Krajowego Klastra Kluczowego.
 Dywersyfikacja struktury gospodarczej i rozwój
gospodarki 4.0, w tym wsparcie procesów
automatyzacji, uelastycznienia i digitalizacji
produkcji przedsiębiorstw oraz wzmocnienie
kompetencji aktualnych i przyszłych kadr przemysłu.
 Rozwój współpracy przedsiębiorstw, w tym w
ramach klastrów i sieci.
 Promocja i wdrażanie gospodarki obiegu
zamkniętego.
 Promocja gospodarcza i podnoszenie jakości usług
otoczenia biznesu, działających na rzecz
umiędzynarodowienia działalności firm oraz
klastrów.
 Wsparcie zdolności firm do generowania i wdrażania
innowacji oraz nowoczesnych rozwiązań
technologicznych, w tym tworzenie i implementacja
usług i technologii medycznych.
 Rozwój i aktywizacja oraz przyciąganie zasobów
ludzkich w szczególności w obszarach regionalnych
i inteligentnych specjalizacji oraz przemysłów
kreatywnych.
 Wsparcie szkół wyższych, instytucji i organizacji
badawczych, w tym rozwój potencjału kadrowego w
zakresie tworzenia rozwiązań innowacyjnych i
kreatywnych, w tym patentów oraz ich
komercjalizacji we współpracy z sektorem
gospodarczym.
 Wsparcie uczestnictwa regionalnych podmiotów,
zwłaszcza uczelni, w europejskiej i globalnej
przestrzeni badawczej.
 Wsparcie tworzenia nowych i rozwoju istniejących
firm, w tym start-upów, opartych na potencjałach
regionu oraz wykorzystujących technologie
rozwijane w regionie, w szczególności w obszarach
regionalnych i inteligentnych specjalizacji oraz
przemysłów kreatywnych.
 Wsparcie umiędzynarodowiania, usieciowienia
podmiotów regionalnych w procesie kreowania

wymogów zmian klimatycznych.
Rozwój bazy sportoworekreacyjnej.

Gmina Siewierz nie została
określona w Strategii rozwoju
województwa śląskiego
„Śląskie 2030” jako gmina będąca
ośrodkiem wzrostu

innowacji oraz współpracy interdyscyplinarnej.
Cel strategiczny B
 Podnoszenie konkurencyjności i atrakcyjności
ośrodków akademickich i placówek szkolnictwa
wyższego w regionie.
Cel strategiczny C
 Poprawa powiązań transportowych poprzez ich
przywrócenie, rozbudowę, modernizację i
zarządzanie infrastrukturą wzmacniającą
dostępność i spójność regionu, w tym w zakresie
dróg, linii kolejowych, szlaków wodnych oraz dróg
rowerowych, a także wsparcie działań na rzecz
wzrostu bezpieczeństwa uczestników ruchu
drogowego.
 Rozwój infrastruktury lotniczej i okołolotniczej o
znaczeniu międzynarodowym i regionalnym oraz
poprawa jej dostępności w szczególności MPL
„Katowice” w Pyrzowicach.
 Wsparcie rozwoju transportu intermodalnego i
multimodalnego, w tym rozwój centrów
logistycznych o znaczeniu międzynarodowym o
wysokiej dostępności transportowej.
 Rozwój proekologicznej infrastruktury wytwarzania,
magazynowania i przesyłu energii elektrycznej i
ciepła, w tym rozwój OZE.
 Rekultywacja i rewitalizacja obszarów
zdegradowanych oraz zagospodarowanie terenów i
obiektów poprzemysłowych m.in. na cele
środowiskowe, gospodarcze, kulturalne,
rekreacyjne.
 Poprawa jakości i atrakcyjności przestrzeni
publicznych, szczególnie centrów miast oraz osiedli
mieszkaniowych i starych dzielnic.
 Adaptacja terenów miejskich i wiejskich do zmian
klimatu, w tym wsparcie opracowania i wdrażania
miejskich planów adaptacji, rozwój błękitno-zielonej
infrastruktury oraz zintegrowanych miejskich
ekosystemów.
 Wspieranie rozwiązań ograniczających niską emisję,
w tym poprawa standardu energetycznego
zabudowy mieszkaniowej i budynków użyteczności
publicznej.
 Rozwój zrównoważonego budownictwa
mieszkaniowego, w tym tworzenie i wdrażanie
instrumentów wspierających rodziny w zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych, z uwzględnieniem
racjonalizacji świadczenia usług publicznych.
 Wsparcie rozwoju zintegrowanego,
zrównoważonego i niskoemisyjnego transportu w
miastach i ich obszarach funkcjonalnych oraz
obszarach wiejskich, w szczególności transportu
zbiorowego.
Cel strategiczny D
 Rozwijanie współpracy międzynarodowej,
transgranicznej i międzyregionalnej, w tym w pasie
Polski południowej oraz z miastami Ostrawą i Żyliną.






Lokalizacja w regionie siedzib oraz
przedstawicielstw instytucji o znaczeniu
międzynarodowym i krajowym.
Organizacja flagowych wydarzeń biznesowych,
naukowych, sportowych, kulturalnych promujących
województwo i wykorzystujących unikatowe atuty
regionu.
Ochrona, promocja oraz podnoszenie atrakcyjności
miejsc i obiektów o wartości historycznej,
symbolicznej, architektonicznej, przyrodniczej,
stanowiących „wizytówki” regionu.

OSI – GMINY TRACĄCE FUNKCJE SPOŁECZNOGOSPODARCZE

Cel strategiczny A
 Rozwój infrastruktury ułatwiającej lokowanie i
prowadzenie działalności gospodarczej, w tym stref
aktywności gospodarczej, Polskie Strefy Inwestycji,
parków technologicznych, przemysłowych oraz
klastrów ze szczególnym uwzględnieniem klastrów
ze statusem Krajowego Klastra Kluczowego.
 Wsparcie sektorów tradycyjnych w zakresie
podnoszenia ich konkurencyjności m.in. poprzez
unowocześnienie procesów technologicznych,
poprawę bezpieczeństwa pracy, ograniczenie
negatywnego wpływu na środowisko oraz rozwój
zasobów ludzkich.
 Rozwój współpracy przedsiębiorstw, w tym w
ramach klastrów i sieci.
 Wsparcie tworzenia nowych i rozwoju istniejących
firm, w tym start-upów, opartych na potencjałach
regionu oraz wykorzystujących technologie
rozwijane w regionie, w szczególności w obszarach
regionalnych i inteligentnych specjalizacji oraz
przemysłów kreatywnych.
 Wsparcie tworzenia i rozwój MŚP (szczególnie startupów), w tym podnoszenie kompetencji
zawodowych pracowników, jakości usług otoczenia
biznesu oraz promocja produktów lokalnych i
tradycyjnych, wspieranie wdrażania technologii
cyfrowych.
 Wsparcie produkcji oraz sprzedaży lokalnych
produktów rolnych i spożywczych na lokalnych
rynkach, wsparcie dostosowania sektora rolniczego
do zmian klimatu.
 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w obszarze
turystyki oraz usług czasu wolnego
wykorzystujących atrakcje i potencjały lokalne.
 Rozwój istniejących i tworzenie nowych produktów
turystycznych oraz wzmacnianie marek

Gmina Siewierz nie została
określona w Strategii rozwoju
województwa śląskiego
„Śląskie 2030” jako gmina tracąca
funkcje społeczno-gospodarcze

terytorialnych, w tym poprzez rozwój infrastruktury
turystycznej i okołoturystycznej.
Cel strategiczny B
 Podniesienie jakości infrastruktury placówek
ochrony zdrowia (w szczególności w obszarach
deficytowych) oraz podniesienie jakości obsługi
pacjentów, w tym wykorzystanie nowoczesnych
technologii.
 Podnoszenie kwalifikacji kadr i dostosowanie do
aktualnych potrzeb systemu pomocy społecznej.
 Podnoszenie dostępu do usług wspierających
funkcjonowanie rodziny, w tym opieki
wytchnieniowej nad osobami zależnymi.
 Podniesienie jakości i poprawa dostępu do oferty i
infrastruktury kultury, sportu, rekreacji i turystyki
umożliwiającej wszechstronny rozwój mieszkańców.
 Wyposażanie przestrzeni publicznych w
infrastrukturę umożliwiającą wspólne spędzanie
czasu przez mieszkańców oraz integrację
społeczności lokalnych, w tym zapewniającą
dostępność urbanistyczno-architektoniczną dla osób
ze szczególnymi potrzebami.
 Promocja i wsparcie podmiotów ekonomii
społecznej.
 Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej
mieszkańców, w tym osób starszych i osób z
niepełnosprawnościami.
 Wsparcie przekwalifikowania zawodowego i
nabywania nowych kompetencji przez osoby objęte
procesem transformacji gospodarczej.
 Podniesienie jakości i poprawa dostępu do
nowoczesnej oferty edukacyjnej na wszystkich
poziomach nauczania, odpowiadającej wyzwaniom
społecznym i gospodarczym, w tym rynku pracy.
 Rozwój współpracy podmiotów edukacyjnych w
wymiarze międzysektorowym i międzynarodowym,
w tym na rzecz dualnego kształcenia zawodowego.
 Podniesienie jakości i poprawa dostępu do oferty
kształcenia ustawicznego oraz promocja uczenia się
przez całe życie.
Cel strategiczny C
 Zapewnienie dostępu do sieci poprzez budowę i
modernizację infrastruktury komunalnej.
 Poprawa jakości i atrakcyjności przestrzeni
publicznych, szczególnie centrów miast oraz osiedli
mieszkaniowych i starych dzielnic.
 Wspieranie rozwiązań ograniczających niską emisję,
w tym poprawa standardu energetycznego
zabudowy mieszkaniowej i budynków użyteczności
publicznej.
 Wsparcie rozwoju zintegrowanego,
zrównoważonego i niskoemisyjnego transportu w
miastach i ich obszarach funkcjonalnych oraz
obszarach wiejskich, w szczególności transportu
zbiorowego.



Rekultywacja i rewitalizacja obszarów
zdegradowanych oraz zagospodarowanie terenów i
obiektów poprzemysłowych m.in. na cele
środowiskowe, gospodarcze, kulturalne,
rekreacyjne.
Cel strategiczny D
 Wspieranie rozwoju zróżnicowanych i wysokiej
jakości usług publicznych dostępnych dla wszystkich
mieszkańców regionu.
 Budowanie trwałych partnerstw
wewnątrzregionalnych i międzysektorowych.
 Rozwijanie współpracy międzynarodowej,
transgranicznej i międzyregionalnej, w tym w pasie
Polski południowej oraz z miastami Ostrawą i Żyliną.
 Wsparcie działań podnoszących jakość systemu
planowania i wdrażania na poziomie regionalnym i
lokalnym.

OSI – GMINY Z PROBLEMAMI ŚRODOWISKOWYMI W
ZAKRESIE JAKOŚCI POWIETRZA

Cel strategiczny A
 Wsparcie zdolności firm do generowania i wdrażania
innowacji oraz nowoczesnych rozwiązań
technologicznych, w tym tworzenie i implementacja
usług i technologii medycznych.
 Wsparcie sektorów tradycyjnych w zakresie
podnoszenia ich konkurencyjności m.in. poprzez
unowocześnienie procesów technologicznych,
poprawę bezpieczeństwa pracy, ograniczenie
negatywnego wpływu na środowisko oraz rozwój
zasobów ludzkich.
Cel strategiczny B
 Podniesienie jakości infrastruktury placówek
ochrony zdrowia (w szczególności w obszarach
deficytowych) oraz podniesienie jakości obsługi
pacjentów, w tym wykorzystanie nowoczesnych
technologii.
 Aktywna profilaktyka i zapewnienie kompleksowości
usług medycznych, w szczególności w zakresie
chorób cywilizacyjnych i wynikających ze zmian
demograficznych.
 Promocja aktywnego i zdrowego stylu życia.
Cel strategiczny C
 Wspieranie wdrożenia i egzekwowania rozwiązań
poprawiających jakość powietrza.
 Podnoszenie świadomości ekologicznej
mieszkańców i kształtowanie postaw
proekologicznych.
 Rozwój proekologicznej infrastruktury wytwarzania,
magazynowania i przesyłu energii elektrycznej i
ciepła, w tym rozwój OZE.

Gmina Siewierz została
sklasyfikowana w Strategii
rozwoju województwa śląskiego
„Śląskie 2030” w II obszarze
problemowym w zakresie jakości
powietrza
Cel strategiczny - Siewierz gminą
dbającą o środowisko naturalne i
otoczenie
 Kontynuowanie działań w
kierunku ograniczania emisji
substancji szkodliwych do
atmosfery.
 Zmniejszenie zużycia zasobów
środowiska i energii (w tym do
ogrzewania i oświetlenia) w
przedsiębiorstwach,
gospodarstwach domowych,
obiektach przestrzeni i
infrastrukturze publicznej.
 Wsparcie rozwoju energetyki
opartej na odnawialnych
źródłach energii.
 Realizacja trwale
zrównoważonej gospodarki
leśnej.
 Podnoszenie świadomości
ekologicznej mieszkańców.
 Zapobieganie zagrożeniom
poprzez monitoring podmiotów
korzystających ze środowiska.
 Dostosowanie działań do
wymogów zmian klimatycznych.
 Rozwój infrastruktury transportu
publicznego.



Wspieranie rozwiązań ograniczających niską emisję,
w tym poprawa standardu energetycznego
zabudowy mieszkaniowej i budynków użyteczności
publicznej.
 Wsparcie rozwoju zintegrowanego,
zrównoważonego i niskoemisyjnego transportu w
miastach i ich obszarach funkcjonalnych oraz
obszarach wiejskich, w szczególności transportu
zbiorowego.
 Zapewnienie dostępu do sieci poprzez budowę i
modernizację infrastruktury komunalnej.
Cel strategiczny D
 Rozwój instrumentów oraz współpracy na rzecz
monitorowania procesów rozwoju.

OSI – GMINY W TRANSFORMACJI GÓRNICZEJ

Cel strategiczny A
 Rozwój infrastruktury ułatwiającej lokowanie i
prowadzenie działalności gospodarczej, w tym stref
aktywności gospodarczej, Polskiej Strefy Inwestycji,
parków technologicznych, przemysłowych oraz
klastrów ze szczególnym uwzględnieniem klastrów
ze statusem Krajowego Klastra Kluczowego.
 Wsparcie sektorów tradycyjnych w zakresie
podnoszenia ich konkurencyjności m.in. poprzez
unowocześnienie procesów technologicznych,
poprawę bezpieczeństwa pracy, ograniczenie
negatywnego wpływu na środowisko oraz rozwój
zasobów ludzkich.
 Dywersyfikacja struktury gospodarczej i rozwój
gospodarki 4.0, w tym wsparcie procesów
automatyzacji, uelastycznienia i digitalizacji
produkcji przedsiębiorstw oraz wzmocnienie
kompetencji aktualnych i przyszłych kadr przemysłu.
 Rozwój współpracy przedsiębiorstw, w tym w
ramach klastrów i sieci.
 Promocja i wdrażanie gospodarki obiegu
zamkniętego.
 Wsparcie tworzenia i rozwój MŚP (szczególnie startupów), w tym podnoszenie kompetencji
zawodowych pracowników, jakości usług otoczenia
biznesu oraz promocja produktów lokalnych i
tradycyjnych, wspieranie wdrażania technologii
cyfrowych.
 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w obszarze
turystyki oraz usług czasu wolnego
wykorzystujących atrakcje i potencjały lokalne.

Cel strategiczny - Siewierz gminą
dbającą o wysoką jakość usług
publicznych
 Profilaktyka zdrowotna
mieszkańców, w tym
opracowanie i wdrażanie
programów profilaktycznych.
 Wspieranie działań
prozdrowotnych dedykowanych
seniorom.
Cel strategiczny - Siewierz gminą
atrakcyjną turystycznie
 Pobudzanie aktywności fizycznej
mieszkańców z wykorzystaniem
infrastruktury sportowo rekreacyjnej.
Gmina Siewierz nie została
określona w Strategii rozwoju
województwa śląskiego
„Śląskie 2030” jako gmina
w transformacji górniczej



Rozwój istniejących i tworzenie nowych produktów
turystycznych oraz wzmacnianie marek
terytorialnych, w tym poprzez rozwój infrastruktury
turystycznej i okołoturystycznej.
Cel strategiczny B
 Podniesienie jakości i poprawa dostępu do oferty i
infrastruktury kultury, sportu, rekreacji i turystyki
umożliwiającej wszechstronny rozwój mieszkańców.
 Wyposażanie przestrzeni publicznych w
infrastrukturę umożliwiającą wspólne spędzanie
czasu przez mieszkańców oraz integrację
społeczności lokalnych, w tym zapewniającą
dostępność urbanistyczno-architektoniczną dla osób
ze szczególnymi potrzebami.
 Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej
mieszkańców, w tym osób starszych i osób z
niepełnosprawnościami.
 Wsparcie przekwalifikowania zawodowego i
nabywania nowych kompetencji przez osoby objęte
procesem transformacji gospodarczej.
 Podniesienie jakości i poprawa dostępu do
nowoczesnej oferty edukacyjnej na wszystkich
poziomach nauczania, odpowiadającej wyzwaniom
społecznym i gospodarczym, w tym rynku pracy.
 Wzmocnienie kształcenia kluczowych umiejętności i
kompetencji uczniów z uwzględnieniem umiejętności
emocjonalnych oraz psychospołecznych,
niezbędnych do funkcjonowania w dorosłym życiu
oraz swobodnego poruszania się na rynku pracy.
 Rozwój współpracy podmiotów edukacyjnych w
wymiarze międzysektorowym i międzynarodowym,
w tym na rzecz dualnego kształcenia zawodowego.
 Podniesienie jakości i poprawa dostępu do oferty
kształcenia ustawicznego oraz promocja uczenia się
przez całe życie.
Cel strategiczny C
 Wspieranie wdrożenia i egzekwowania rozwiązań
poprawiających jakość powietrza.
 Przeciwdziałanie skutkom i ograniczenie
negatywnego wpływu eksploatacji górniczej na
środowisko, w tym na tkankę miejską.
 Rozwój proekologicznej infrastruktury wytwarzania,
magazynowania i przesyłu energii elektrycznej i
ciepła, w tym rozwój OZE.
 Rekultywacja i rewitalizacja obszarów
zdegradowanych oraz zagospodarowanie terenów i
obiektów poprzemysłowych m.in. na cele
środowiskowe, gospodarcze, kulturalne,
rekreacyjne.
 Poprawa jakości i atrakcyjności przestrzeni
publicznych, szczególnie centrów miast oraz osiedli
mieszkaniowych i starych dzielnic.
 Wspieranie rozwiązań ograniczających niską emisję,
w tym poprawa standardu energetycznego
zabudowy mieszkaniowej i budynków użyteczności
publicznej.



Wsparcie rozwoju zintegrowanego,
zrównoważonego i niskoemisyjnego transportu w
miastach i ich obszarach funkcjonalnych oraz
obszarach wiejskich, w szczególności transportu
zbiorowego.
Cel strategiczny D
 Wspieranie rozwoju zróżnicowanych i wysokiej
jakości usług publicznych dostępnych dla wszystkich
mieszkańców regionu.
 Wsparcie działań podnoszących jakość systemu
planowania i wdrażania na poziomie regionalnym i
lokalnym.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Strategii rozwoju województwa śląskiego „Śląskie 2030”

Uzasadnienie:
Ze względu na zasadność

uwag, które zostały złożone w ramach konsultacji projektu

„Strategii rozwoju Miasta i Gminy Siewierz na lata 2021 – 2027”, zostały one uwzględnione
w całości.
Treść projektu „Strategii rozwoju Miasta i Gminy Siewierz na lata 2021 – 2027” została
skorygowana lub uzupełniona, zgodnie ze zgłoszonymi uwagami.

