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1. Wprowadzenie 

Opracowanie planu transformacji Zagłębia Bełchatowskiego związane jest z przygotowaniem do 
uruchomienia Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji, w tym Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji, obejmującego wsparciem regiony węglowe dotknięte negatywnymi skutkami 
dywersyfikacji gospodarczej. 

Celem było przedyskutowanie z przedstawicielami samorządów terytorialnych różnego szczebla, 
partnerami społecznymi, gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi interesariuszami 
propozycji dotyczących kierunków rozwoju i wsparcia regionu węglowego oraz prognozy 
ich oddziaływania na środowisko w perspektywie do 2030 roku. 

Sprawozdanie stanowi podsumowanie przebiegu konsultacji społecznych wraz z analizą 
zgłoszonych uwag, opinii i postulatów, które posłużą do uzupełnienia i korekty dokumentu. 

Proces konsultacji społecznych projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji 
Województwa Łódzkiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko rozpoczął się w dniu 23 grudnia 
2021 r. na postawie Uchwały Nr 1175/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 grudnia 2021 r. 
w sprawie przyjęcia projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko celem przedłożenia do konsultacji społecznych oraz 
Uchwały Nr 1176/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie rozpoczęcia 
konsultacji społecznych projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa 
Łódzkiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i trwał do dnia 26 stycznia 2022 r. Konsultacje 
zaplanowano w taki sposób, aby zaprezentować założenia dokumentów jak największej liczbie 
interesariuszy oraz umożliwić szeroką debatę publiczną. 

 
2. Organizacja i przebieg konsultacji społecznych 

2.1. Podstawa prawna 
Projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego wraz 

z prognozą oddziaływania na środowisko został przyjęty Uchwałą Nr 1175/21 Zarządu Województwa 
Łódzkiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej 
Transformacji Województwa Łódzkiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko celem 
przedłożenia do konsultacji społecznych sporządzoną w oparciu o: 

 art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 i 1378),  

 art. 6 oraz art. 6a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju  
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1295 i 2020 oraz z 2020 r., poz. 1378 i 2327), 

 art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 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. 247), 

 art. 22 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 
2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu  
na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego 
i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu 
Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia 
Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz.U.UE.L.2021.231.159). 
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2.2. Forma organizacji, harmonogram i przebieg konsultacji społecznych 
Na stronach www.strategia.lodzkie.pl, www.rpo.lodzkie.pl, www.bip.lodzkie.pl oraz do wglądu 

w siedzibie Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego został 
udostępniony projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego  
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz elektroniczny formularz uwag do dokumentu.  

Uwagi i opinie do projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa 
Łódzkiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko można było przekazywać drogą elektroniczną 
za pośrednictwem formularza uwag umieszczonego na ww. stronach internetowych, a także w formie 
pisemnej za pośrednictwem operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych, na adres 
Departamentu Polityki Regionalnej lub w formie pisemnej poprzez złożenie w Biurze Podawczym Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. 

W ramach konsultacji społecznych zorganizowano 8 spotkań konsultacyjnych w trybie online: 

 12 stycznia 2022 r. z członkami Zespołu ds. transformacji obszarów górniczych województwa 
łódzkiego oraz z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego obszaru transformacji; 

 13 stycznia 2022 r. na posiedzeniu Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego; 

 14 stycznia 2022 r. z podmiotami edukacyjno-badawczymi: szkołami zawodowymi, uniwersytetami, 
instytucjami akademickimi oraz instytutami badawczymi; 

 17 stycznia 2022 r. na posiedzeniu Regionalnego Forum Terytorialnego; 

 17 stycznia 2022 r. z przedstawicielami środowiska biznesu: agencjami energetycznymi 
i rozwojowymi, przedsiębiorstwami i spółkami oraz stowarzyszeniami biznesowymi; 

 19 stycznia 2022 r. z organizacjami pozarządowymi; 

 20 stycznia 2022 r. z na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego; 

 21 stycznia 2022 r. na posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

Projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego  
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został pozytywnie zaopiniowany przez: 

 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi; 

 Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego; 

 Łódzką Wojewódzką Radę Działalności Pożytku Publicznego (Uchwała nr 1/22 z dnia 13 stycznia 
2022 roku w sprawie: wydania opinii do projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji 
Województwa Łódzkiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko); 

 Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego, która podtrzymała Uchwałę Nr 8/2021 pozytywnie 
opiniującą zapisy Planu. 

Ponadto projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został zaopiniowany w dniu 20 stycznia 2022 r. 
przez Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska 
KWRiST oraz na posiedzeniu plenarnym Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w dniu 
26 stycznia 2022 r. 

 

3. Statystyczne podsumowanie konsultacji społecznych 

Ogółem w trakcie konsultacji społecznych projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej 
Transformacji Województwa Łódzkiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wpłynęło 
w terminie 40 uwag od wnioskodawców. Zgłoszono 26 uwag do projektu Terytorialnego Planu 
Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego oraz 14 do prognozy oddziaływania na środowisko. 

Uwagi do projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostały zgłoszone przez 9 podmiotów, z czego najwięcej 
stanowili przedstawiciele środowiska biznesu (4 podmioty). Ponadto uwagi zgłosili także przedstawiciele 
jednostek samorządu terytorialnego, administracji rządowej oraz organizacji pozarządowych. 
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Wszystkie uwagi zostały przyporządkowane do poszczególnych części projektu Terytorialnego 
Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego oraz prognozy oddziaływania na środowisko. 
Dodatkowo dla prognozy oddziaływania na środowisko wydzielono kategorię uwag o charakterze 
ogólnym, których nie można było przyporządkować do poszczególnych rozdziałów tego dokumentu.  

Najwięcej uwag zgłoszono do rozdziału nr 2 projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej 
Transformacji Województwa Łódzkiego - Ocena wyzwań związanych z transformacją w przypadku 
każdego ze wskazanych terytoriów (18 uwag). Ponadto do rozdziału nr 1 - Opis procesu transformacji 
i wskazanie terytoriów w obrębie państwa członkowskiego, które będą najbardziej dotknięte 
jej negatywnymi skutkami zgłoszono 7 uwag oraz 1 uwagę do Załącznika nr 1.  

Najwięcej uwag do prognozy oddziaływania na środowisko zgłoszono do rozdziału V. Analiza 
i ocena przewidywanych znaczących oddziaływań TPST WŁ na środowisko oraz obszary Natura 2000 
(8 uwag). Ponadto zgłoszono po jednej uwadze do następujących rozdziałów: IV. Analiza i ocena stanu 
środowiska, VI. Przewidywane oddziaływania skumulowane i ich wpływ na środowisko XVI. Bibliografia 
oraz do Załącznika 7. Podczas konsultacji zgłoszono także 2 uwagi o charakterze ogólnym do prognozy 
oddziaływania na środowisko. 

Poziomy klasyfikacji uwag 
W niniejszym Sprawozdaniu szczegółowej analizie poddano uwagi zgłoszone  

w terminie konsultacji społecznych tj. w dniach 23 grudnia 2021 – 26 stycznia 2022 r. 

Przy ocenie uwag i wniosków zgłaszanych w trakcie konsultacji rozróżniono pięć kategorii: 

 Uwaga uwzględniona – proponowany zapis znajdzie się w projekcie Terytorialnego Planu 
Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego lub tekście prognozy oddziaływania 
na środowisko do Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego 
w brzmieniu wskazanym przez zgłaszającego lub oddającym sens uwagi (na odpowiednim 
do charakteru dokumentu poziomie ogólności); 

 Uwaga uwzględniona częściowo – gdy ze względu na kilka aspektów poruszanych w zgłaszanej 
uwadze część proponowanych zapisów znajdzie się w projekcie Terytorialnego Planu Sprawiedliwej 
Transformacji Województwa Łódzkiego lub tekście prognozy oddziaływania na środowisko 
do Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego (na zasadzie 
jak wyżej), a część nie zostanie uwzględniona; 

 Uwaga nieuwzględniona – proponowana zmiana jest zbyt szczegółowa w stosunku do charakteru 
dokumentu lub niezgodna z zastosowaną logiką jego tworzenia i wymagań proceduralnych 
wynikających z Rozporządzenia w sprawie FST, przyjętej metody jego opracowania lub innymi 
zgłoszonymi uwagami; 

  Uwaga mająca już swoje odzwierciedlenie w zapisach Planu – proponowana zmiana wpisuje się 
w dotychczasowe zapisy Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego; 

 Uwaga o charakterze opinii – nie ma charakteru wniosku, nie wnosi propozycji zmian do projektu 
Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego lub tekstu prognozy 
oddziaływania na środowisko do Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa 
Łódzkiego. 

Spośród wszystkich uwag zgłoszonych w terminie konsultacji społecznych do projektu 
Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego: 

 10 uwag zostało uwzględnionych; 

 4 uwagi uwzględniono częściowo; 

 4 uwagi oceniono jako odzwierciedlone w zapisach Planu; 

 5 uwag zostało nieuwzględnionych; 

 3 uwagi miały charakter opinii. 
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Zgłaszane uwagi do projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego 
dotyczyły m. in. poszerzenia katalogu interesariuszy TPST WŁ, doprecyzowania lub też korekty zapisów 
w dokumencie, uwzględnienia potrzeb miasta Bełchatowa w zakresie rozwoju alternatywnych źródeł 
ciepła, rozszerzenia katalogu działalności gospodarczych, które mogą być rozwijane na OT oraz oferty 
kształcenia, rozszerzenia katalogu proponowanych form zagospodarowania terenów górniczych. Część 
ze złożonych uwag dotyczyła zasięgu obszaru transformacji, w tym uwzględnienia zmian 
administracyjnych gmin Kleszczów i Bełchatów obowiązujących od 1 stycznia 2022 r. zgodnie 
z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów1 . Wśród uwag zgłoszonych do projektu Terytorialnego 
Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego były uwagi dotyczące rozwijania 
alternatywnych źródeł ciepła. 
 
Spośród wszystkich uwag zgłoszonych w terminie konsultacji społecznych do prognozy 
oddziaływania na środowisko do Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa 
Łódzkiego: 

 10 uwag zostało uwzględnionych; 

 1 uwagę uwzględniono częściowo; 

 2 uwagi zostały nieuwzględnione; 

 1 uwaga miała charakter opinii. 

Zgłaszane uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko do Terytorialnego Planu Sprawiedliwej 
Transformacji Województwa Łódzkiego dotyczyły doprecyzowania lub korekty zapisów m. in. w zakresie 
oceny oddziaływania inwestycji zgłoszonych przez PGE na poszczególne elementy środowiska. 

Uwzględnione uwagi zostaną wprowadzone do tekstu projektu Terytorialnego Planu 
Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego oraz prognozy oddziaływania na środowisko 
do Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego. Zaktualizowany 
dokument zostanie przyjęty Uchwałą przez Zarząd Województwa. 

Zestawienie wszystkich uwag i opinii zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych zawiera 
Tabela nr 1. stanowiąca załącznik do niniejszego Sprawozdania. 
 

                                                           
1 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia granic niektórych gmin, 
zmieniające granice gminy Kleszczów na rzecz Gminy Bełchatów. 


