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O P I N I A  S A N I T A R N A

Na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej (jednolity tekst - Dz.U. z 2015 r., poz. 1412) i art. 58 pkt 2, zgodnie z art. 54 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 
(jednolity tekst - Dz.U. z 2013 r., poz. 1235, ze zmianami), Opolski Państwowy Wojewódzki 
Inspektor Sanitarny, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2016.01.05 (bez numeru), dot. projektu 
Strategia Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020, wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko,

o p i n i u j e

projekt Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020, wraz       
z prognozą oddziaływania na środowisko na podstawie przesłanej dokumentacji: 

- „Strategia Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020” 
(opracowana przez pracowników firmy Collect Consulting S.A.),

- ,,Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Transportu Obszaru 
Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030” 
(opracowana przez pracowników firmy Collect Consulting S.A.) - bez uwag.

Zakres opracowania „Strategii…” zakłada osiągnięcie następujących celów strategicznych:
1. Podniesienie jakości i dostępności transportu publicznego na terenie Obszaru 

Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie:
˗ stworzenie spójnej sieci transportu publicznego,
˗ poprawa jakości oraz dostępności usług w transporcie publicznym,
˗ stworzenie atrakcyjnych powiązań multimodalnych przez budowę centrów 

przesiadkowych P&R (park and ride) oraz B&R (bike and ride).
2. Stworzenie spójnej i bezpiecznej sieci drogowej na terenie Obszaru Funkcjonalnego 

Partnerstwo Nyskie:
˗ poprawa jakości systemu drogowego,
˗ poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach,
˗ zwiększenie ilości miejsc parkingowych.

3. Stworzenie spójnej infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie Obszaru Funkcjonalnego 
Partnerstwo Nyskie:
˗ stworzenie spójnego systemu oznaczonych ciągów pieszo-rowerowych,
˗ poprawa bezpieczeństwa w poruszaniu się pieszo oraz rowerem w miejscowościach 

pozbawionych ciągów pieszo-rowerowych.
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U  z  a  s  a  d  n  i  e  n  i  e:

Pani Małgorzata Okularczyk-Okoń (działając w imieniu Burmistrza Nysy) wystąpiła z 
wnioskiem jw., celem uzyskania opinii w sprawie projektu Strategia Rozwoju Transportu Obszaru 
Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Ww. strategia to dokument generalny, przedstawiający tematykę związaną z rozwojem 
wielu podsystemów transportowych – komunikacji publicznej, komunikacji drogowej oraz 
infrastruktury pieszo-rowerowej. Obszar Funkcjonalnego Partnerstwa Nyskiego 2020 (OF PN 
2020), które znajduje się w południowej części województwa opolskiego, i obejmuje swoim 
zasięgiem 14 gmin wchodzących w skład 3 powiatów oraz gminę Grodków. W skład Partnerstwa 
wchodzą gminy: Paczków, Otmuchów, Głuchołazy, Nysa, Skoroszyce, Łambinowice, Korfantów, 
Biała, Lubrza, Prudnik, Kietrz, Branice, Głubczyce, Grodków oraz powiaty: nyski, prudnicki i 
głubczycki. Powierzchnia obszaru funkcjonalnego to 2 081,38 km2. 

Założone w projekcie „Strategii…” cele są zgodne z dokumentami strategicznymi na szczeblu: 
krajowym, wojewódzkim, powiatowym i lokalnym. 

Zgodnie z „Prognozą…” realizacja zadań nie spowoduje zagrożeń dla zdrowia ludzi  
lub  środowiska. 

Załączniki:
1 egz. opracowania „Strategia…”
1 egz. opracowania „Prognoza…” 

Otrzymuje:
Pani Małgorzata Okularczyk-Okoń
Pełnomocnik
Adres do korespondencji:
Collect Consulting S.A.
ul. Rolna 14,       40-555 Katowice

Do wiadomości:
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Nysie
ul. Żeromskiego 7/9,   48-304 Nysa


