
 
 

 
ZAŁĄCZNIK NR 1. Macierz oddziaływań na środowisko Strategii Rozwoju Powiatu Bełchatowskiego na lata 2021-2030 
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Cele strategiczne, cele operacyjne i kierunki działania 

 
Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym 
oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 
skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe 
i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne 
i negatywne) na następujące zagadnienia i aspekty 
środowiska: 
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1. PODJĘCIE WYZWAŃ PROCESU SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI 

1.1. Transformacja społeczna 

1.1.1. Poszukiwanie partnerów wspierających uruchamianie nowych zawodów           

1.1.2. Przygotowywanie narzędzi do działań wspierających transformację społeczną w oparciu 
o zasoby Powiatu (w tym instytucje)   

          

1.1.3. Wprowadzenie inicjatyw dialogu społecznego           

1.1.4. Uruchamianie lokalnych centrów transformacji           

1.2. Transformacja gospodarcza 

1.2.1. Uruchamianie inicjatyw międzysektorowych w tym powiązań klastrowych np.: biogospodarki, big 
data, AI 

          

1.2.2. Podejmowanie działań mających na celu łączenie przedsiębiorców i środowisk naukowych 
(w  tym tworzenie centrów badawczo-rozwojowych) 

          

1.2.3. Działania promujące uruchamianie inicjatyw wynikających z Mapy Drogowej GOZ           

1.2.4. Stworzenie wspólnej dla całego Powiatu oferty inwestycyjnej w tym skatalogowanie i promocja 
terenów inwestycyjnych we współpracy z Gminami oraz instytucjami otoczenia biznesu 

          

1.3. Transformacja energetyczna 

1.3.1. Koordynacja współpracy z zakresu wspólnej realizacji działań związanych z transformacją 
energetyczną 

          

1.3.2. Opracowanie strategicznych scenariuszy rozwoju Powiatu w obliczu nadchodzących przemian 
energetycznych 

          

  



 
 

1.4. Wykorzystanie funduszy Sprawiedliwej Transformacji 

1.4.1. Opracowanie planu działań w obszarze transformacji energetycznej i ich realizacja           

1.4.2. Pozyskiwanie środków           

1.4.3. Stworzenie systemu informacji dla przedsiębiorców w zakresie możliwości finansowania i 
realizacji projektów 

          

2. UTRZYMANIE I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO 
2.1. Poprawa standardu infrastruktury (sieciowej, komunikacyjnej) 

2.1.1. Poprawa jakości stanu dróg powiatowych            

2.1.2. Tworzenie i rozwój ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu poprawy 
bezpieczeństwa (w tym sieci dróg rowerowych i ciągów pieszych) 

          

2.1.3. Poprawa standardów i rozwijanie infrastruktury transportu publicznego (we współpracy z JST)           

2.1.4. Wsparcie rozwoju infrastruktury sieciowej na terenach w zasobach Powiatu           

2.1.5. Działania upraszczające procedury realizacji przyłączy energetycznych           

2.2. Rozwijanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 

2.2.1. Rozwój infrastruktury towarzyszącej szlakom turystycznym i drogom rowerowym           

2.2.2. Dążenie do wprowadzenia spójnego systemu oznakowania atrakcji turystycznych na terenie 
Powiatu 

          

2.2.3. Ochrona, promocja oraz podnoszenie atrakcyjności miejsc i obiektów o wartości historycznej, 
symbolicznej, architektonicznej, przyrodniczej i stanowiącej „wizytówki” regionu   

          

2.3. Wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii (energia słoneczna, energia wiatrowa, energia wodna) 

2.3.1. Promocja możliwości stosowania odnawialnych źródeł energii           

2.3.2. Działania edukacyjne w zakresie OZE           

2.3.3. Wdrażanie rozwiązań opartych na OZE w funkcjonowaniu starostwa powiatowego oraz 
jednostek podległych 

          

3. PODNOSZENIE JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH W KORELACJI Z AKTUALNYMI POTRZEBAMI MIESZKAŃCÓW 

3.1. Poprawa dostępności zeroemisyjnego transportu publicznego 

3.1.1. Dążenie do osiągnięcia niskoemisyjności poprzez wymianę taboru autobusowego w zasobach 
Powiatu 

          

3.1.2. Realizacja dofinansowań lokalnych kursów autobusowych na terenie Powiatu           

3.1.3. Podjęcie działań na rzecz rozwoju infrastruktury kolejowej i realizacji nowych połączeń           

3.2. Podejmowanie działań na rzecz promocji i ochrony zdrowia 

3.2.1. Podnoszenie jakości świadczonych usług medycznych           

3.2.2. Podnoszenie kwalifikacji i zwiększenie zasobów kadry medycznej           

3.2.3. Rozwijanie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej           

3.2.4. Określenie godzin pracy ogólnodostępnych aptek na terenie Powiatu            

3.2.5. Udostępnienie informacji o programach profilaktyki zdrowotnej realizowanych na terenie 
województwa łódzkiego 

          



 
 

3.2.6. 
 

Współpraca z organizacjami społecznymi w tym NGO w zakresie ochrony i promocji zdrowia           

3.2.7. Opiniowanie projektów aktualizacji Wojewódzkiego Planu działania systemu Państwowe 
Ratownictwo Medyczne dla województwa łódzkiego 

          

3.3. Podnoszenie standardów usług publicznych świadczonych dla mieszkańców 

3.3.1. Usprawnianie systemu wymiany informacji między wydziałami, jednostkami podległymi i 
mieszkańcami 

          

3.3.2. Podnoszenie kompetencji pracowników Starostwa Powiatowego i jednostek podległych            

3.3.3. Rozwój infrastruktury ogólnodostępnej w obiektach w zasobach Powiatu i jednostek podległych 
(dostęp do sieci szybkiego Internetu, stanowiska do korzystania z Internetu) 

          

3.3.4. Realizacja systemu e-usług dla mieszkańców w oparciu o rozwijaną infrastrukturę           

3.3.5. Poprawa dostępności do instytucji pomocy społecznej dla wszystkich mieszkańców           

3.3.6. Poprawa dostępności dla osób o szczególnych potrzebach poprzez wdrożenie standardów w tym 
zakresie 

          

3.4. Wielopodmiotowe tworzenie oferty edukacyjnej oraz zwiększanie możliwości samorozwoju mieszkańców 

3.4.1. Współpraca z przedsiębiorcami w zakresie realizacji potrzeb rynku pracy (bieżących i zawodów 
przyszłości) 

          

3.4.2. Aktualizowanie oferty edukacyjnej o kierunki i obszary innowacyjne           

3.4.3. Realizacja kursów i szkoleń podnoszących kompetencje i stymulujących rozwój mieszkańców           

3.4.4. Edukacja młodzieży z zakresu przedsiębiorczości            

3.4.5. Podnoszenie standardów usług edukacyjnych świadczonych w szkołach           

3.4.6. Podniesienie jakości i poprawa dostępu do oferty infrastruktury kultury, sportu, rekreacji 
i turystyki umożliwiającej wszechstronny rozwój mieszkańców 

          

3.5. Realizacja działań kulturalnych i sportowych 

3.5.1. Realizacja wydarzeń kulturalnych na terenie całego Powiatu           

3.5.2. Realizacja wydarzeń sportowych na terenie całego Powiatu           

3.5.3. Współpraca z organizacjami społecznymi w zakresie realizacji wydarzeń kulturalnych 
i sportowych 

          

3.5.4. Promocja regionu w obszarze działań kulturalnych i sportowych           

3.6 Działania na rzecz ograniczenia wykluczenia społecznego oraz aktywizacji mieszkańców 

3.6.1. Aktywizacja osób będących w grupach wykluczeń w tym osób z niepełnosprawnościami 
wykluczonych społecznie  

          

3.6.2. Realizacja programów aktywizujących realizowanych przez instytucje działające na terenie 
Powiatu 

          

3.6.3. Realizacja programów wspierających rozwój przedsiębiorczości           

3.6.4. Współpraca PUP z lokalnymi przedsiębiorcami           

3.6.5. Likwidacja barier i ograniczeń w przestrzeniach publicznych           

3.6.6. Wspieranie i rozwijanie działań partycypacyjnych z mieszkańcami           

3.7. Wsparcie i aktywizacja lokalnych organizacji społecznych 

3.7.1. Promocja działalności organizacji społecznych           



 
 

3.7.2. Wspieranie inicjatyw i wydarzeń realizowanych przez lokalną społeczność           

3.7.3. Wsparcie doradcze dla organizacji społecznych            

3.7.4. Dążenie do partycypacji służącej aktywizacji społeczności lokalnej           

4.  Wykorzystanie oraz promocja potencjałów i walorów Powiatu 
4.1. Zwiększenie zaangażowania w zakresie ochrony i rozwoju walorów przyrodniczych, krajobrazowych oraz historycznych 

4.1.1. Zachowanie i promocja walorów historycznych z wykorzystaniem środków zewnętrznych           

4.1.2. Realizacja działań na rzecz ochrony środowiska i poprawy jego jakości            

4.1.3. Opracowanie planu ochrony zabytków powiatu bełchatowskiego           

4.1.4. Wspieranie działań zmierzających do zachowania i odtwarzania bio- i georóżnorodności, w tym 
ochrona obszarów o wysokich walorach przyrodniczych, leśnych i korytarzy ekologicznych 

          

4.1.5. Podnoszenie świadomości ekologicznej i kształcenie postaw proekologicznych           

4.2. Wsparcie i promocja lokalnej turystyki 

4.2.1. Promocja turystyki krótkoterminowej w regionie – w tym agroturystyki           

4.2.2. Wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego           

4.2.3. Rozwój istniejących i tworzenie nowych produktów turystycznych oraz wzmacnianie marek 
terytorialnych 

          

4.3. Wspieranie i promocja rolnictwa innowacyjnego i ekologicznego 

4.3.1. Promowanie rozwiązań innowacyjnych i ekologicznych w rolnictwie           

4.3.2. Wsparcie doradcze i promocja lokalnych wytwórców ekologicznej żywności           

4.3.3. Realizacja wydarzeń promujących lokalne produkty i pozwalających na wymianę doświadczeń 
osób związanych z rolnictwem (targi, spotkania itp.) 

          

4.3.4. Inicjowanie działań usprawniających dystrybucję produktów rolnych w regionie           

4.4. Poprawa skuteczności działań promocyjnych (w tym wydarzeń własnych oraz partnerskich) 

4.4.1. Rozwijanie współpracy i promowanie współpracy ponadregionalnej            

4.4.2. Rozwijanie efektywnego, ponadlokalnego systemu informacji o wydarzeniach, atrakcjach, 
usługach w Powiecie 

          

4.4.3. Rozwijanie nowoczesnych kanałów komunikacji z mieszkańcami            

4.4.4. Kampania promocyjno-informacyjna Powiatu w zakresie Sprawiedliwej Transformacji           

4.4.5. Promocja gospodarcza i podnoszenie jakości usług otoczenia biznesu, działających na rzecz 
umiędzynarodowienia działalności firm oraz klastrów 

          

 

 
 

 

 

 

 



 
 

OBJAŚNIENIA: 

 

Oceny wpływu realizacji danego kierunku rozwoju na poszczególne komponenty środowiskowe dokonano z wykorzystaniem następujących  

oznaczeń: 

 

       – w przypadku, gdy realizacja zadania potencjalnie przyniesie pozytywne oddziaływanie na dany komponent, 

        - brak możliwości jednoznacznego określenia spodziewanego oddziaływania – możliwe negatywne oddziaływanie, jednak 

prawdopodobieństwo jego wystąpienia uzależnione jest od skali i rodzaju przedsięwzięcia oraz wyboru szczegółowych rozwiązań 

niemożliwych obecnie do przewidzenia i uwzględnienia w symulacji oddziaływań, 

        - w przypadku, gdy realizacja zadania potencjalnie przyniesie negatywne oddziaływanie na dany komponent,  

        – w przypadku, gdy negatywne oddziaływanie może się pojawić, gdy negatywne oddziaływanie będzie związane tylko z etapem 

realizacji inwestycji - prowadzenie prac budowlanych, będzie mieć krótkotrwały charakter i zaniknie wraz z zakończeniem tych prac. 

       - w przypadku, gdy realizacja zadania przyniesie zarówno pozytywne, jak i negatywne oddziaływanie na dany komponent, 

        – w przypadku, gdy realizacja zadania nie będzie oddziaływać na dany komponent na dany komponent. 


