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Wstęp
Obszar Aglomeracji Górnośląskiej od wieków był silnie eksploatowany i niszczony przez przemysł
wydobywczy oraz hutnictwo, jak i intensywnie zagospodarowywany przez zamieszkujących go ludzi.
Celem zachowania równowagi środowiska naturalnego, na początku XX wieku rozpoczęto działania
mające na celu ochronę wartościowych przyrodniczo-rekreacyjnych obszarów zielonych, jak i
rekultywację obszarów zdewastowanych by oddać je przyrodzie i ludziom. Jednym ze sposobów
ochrony przyrody i zapewnienia lepszych warunków życia było planowanie systemów przyrodniczych
na poziomie regionu, które na Górnym Śląsku ma już prawie stuletnią historię.
Celem artykułu jest przegląd koncepcji systemów zieleni projektowanych dla obszaru Aglomeracji
Górnośląskiej wraz z analizą stopnia ich realizacji, jako jeden z etapów pracy badawczej polegającej
na analizie i ocenie możliwości ich adaptacji w koncepcji pierścienia terenów zielonych otaczających
śląski obszar metropolitalny, którego stworzenie narzuca Koncepcja Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju 2030.
1. Początki planowania systemów przyrodniczych w mieście
Kształtowanie systemów przyrodniczych w mieście rozpoczęło się na przełomie XVIII i XIX
wieku, jako reakcja na złe warunki mieszkalne w przeludnionych miastach przemysłowych. Działania
te często były podejmowane z inicjatywy ludzi wolnych zawodów, którzy poszukiwali sposobu
naprawy istniejącego stanu rzeczy1. W ramach tych działań zaczęto wprowadzać zieleń do wnętrza
miasta, zdając sobie sprawę z funkcji jakie ona pełni. Na przełomie XIX i XX wieku wykrystalizowały
się dwa przeciwstawne do siebie idee kształtowania nowych miast. Pierwsza z nich, to idea MiastaOgrodu Ebenezera Howarda, który promował ideę tworzenia mniejszych ośrodków miejskich
zatopionych w zielni, wplatał pasy zieleni oraz kliny do wnętrza miast. Zabudowa mieszkaniowa
miała mieć niewielkie rozmiary i być rozrzucona w zieleni, tworzącej zdrowy mikroklimat do życia.
Pod drugiej stronie bieguna stali autorzy koncepcji modernistycznych, tacy jak Le Corbusier, którzy
tak jak Howard propagowali rozdzieleni funkcji w mieście, jednak nie wprowadzali separującej tych
funkcji zielenie, nie ograniczali wielkości miasta, a miasto traktowali jako maszynę do życia, o jak
najintensywniejszej zabudowie.
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Rysunek 1. Fragment idealnego Miasta-Ogrodu wg idei Ebenezera Howarda

Źródło: Wikipedia.pl; hasło: Garden City movement;
<https://en.wikipedia.org/wiki/Garden_city_movement#/media/File:Garden_City_Concept_by_Howar
d.jpg>; dostęp: 2016-11-11

Rysunek 2. Modernistyczne miasto - Villa Radieuse / Le Corbusier

Źródło: Merin G.; AD Classics: Ville Radieuse / Le Corbusier, 2013-08-11;
<http://www.archdaily.com/411878/ad-classics-ville-radieuse-le-corbusier>; dostęp: 2017-04-29
W Polsce rozważania nad systemami przyrodniczymi w miastach rozpoczęły się w latach 30'
XX wieku, między innymi w projekcie Warszawy Funkcjonalnej2 Jana Chmielewskiego i Szymona
Syrkusa, którzy stworzyli wizję rozwoju Warszawy i całego regionu z doliną rzeki Wisły jako
korytarza ekologicznego. Po II Wojnie Światowej rozważania te zostały wprowadzone w życie
podczas odbudowy wielu miast Polski po zniszczeniach powojennych.
2. Planowanie przestrzenne jako element gospodarowania zasobami GOP oraz planowane
systemy przyrodnicze dla obszaru aglomeracji GOP
Ze względu na dużą dynamikę rozwoju oraz priorytetowe traktowanie Śląska jako lokomotywy
rozwoju gospodarczego, w historii powojennej dla obszaru Aglomeracji Górnośląskiej w latach
1950 - 2010 opracowano kilkadziesiąt planów, studiów i strategii dla całego województwa i/lub GOP.
Koncepcje te opierały się na różnych założeniach, opracowywane były również w różnym stopniu
dokładności oraz prezentujących różnorakie podejście do tematu systemu obszarów chronionych. Do
najważniejszych z nich należy zaliczyć:
2.1. Trójmiasto Bytom - Gliwice - Zabrze
Po podziale Śląska na część Polską i Niemiecką w 1922 roku, linia graniczna pomiędzy
Niemcami a Polską przecinała na pół spójny jeszcze niedawno organizm. Przedzielone zostały linie
kolejowe, kopalnie zostały odcięte od zakładów przeróbczych, niejednokrotnie linie graniczne
przebiegły przez pola i ogródki. Celem przywrócenia spójności w regionie, dla miast, które zostały po
stronie niemieckiej, powstał w 1926 roku plan Trójmiasta - Bytom- Gliwice - Zabrze (niem.
Dreistädteeinheit Beuthen - Gleiwtz - Hindenburg), z planem jego kompleksowego zagospodarowania
i poprawy jakości tkanki miejskiej. Jednym z założeń planu było uporządkowanie zieleni miejskiej
oraz stworzenie systemu zieleni dla całego rejonu Trójmiasta.
Rysunek 3. Plan powiązań funkcjonalnych pomiędzy miastami wchodzącymi w skład
planowanego Trójmiasta Bytom-Gliwice-Zabrze oraz system zieleni pomiędzy nimi
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Warszawa Funkcjonalna - opracowany w 1934 roku projekt całościowego rozwoju Aglomeracji Warszawskiej,
który zdobył uznanie na arenie międzynarodowej na holistyczne podejście do problemu miasta

Źródło: Schabik, Stütz, Wolf; Dreistädteeinheit, Beuthen, Gleiwitz, Hindenburg, Landkreis Beuthen;
Berlin/Liepzig/Wien; wyd. Friedrich Ernst Hübsch Verlag g.m.b.h; Berlin; 1926
Rysunek 4. Plan zagospodarowania dla trójmiasta Bytom-Gliwice Zabrze. Kolorem ciemnoszarym zaznaczono tereny leśne

Źródło: http://zabrze.naszemiasto.pl/artykul/slaskie-trojmiasto-beuthen-gleiwitz-hindenburg-dlaczegonie,1308321,galop,2242435,t,id,tm,zid.html (dostęp: 2017-04-25)
2.2. Plan regionalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego3 (1949-1953)
Plan regionalny GOP był pierwszym z planów obejmujących całą powierzchnię okręgu
przemysłowego, który po II wojnie światowej znalazł się w granicach Polski. Postanowienia planu
regionalnego stanowiły rozwiniecie opracowanego w 1947 roku Studium Planu Krajowego
Zagospodarowania Przestrzennego.
Prace nad planem zaczęto od inwentaryzacji całego terenu i wytypowaniu najważniejszych
problemów do rozwiązania. Głównymi problemami Górnego Śląska były niespójna infrastruktura,
duże przeludnienie osiedli mieszkaniowych, zanieczyszczenie środowiska przez przemysł ciężki oraz
brak terenów pod ewentualną rozbudowę sieci osadniczej. Za podstawowe założenia planu uznano
wtedy podział regionu obszarami zielonymi umożliwiającymi przewietrzanie. Dodatkowo region GOP
podzielony został na dwie strefy:

Górnośląski Okręg Przemysłowy (GOP) - największy okręg przemysłowy Polski o
skoncentrowanym przemyśle ciężkim - górnictwo oraz hutnictwo - oraz szeregu usług
towarzyszących. Obejmuje jednostki przemysłowe w środkowo-wschodniej części województwa
śląskiego, jak i Zagłębie Dąbrowskie
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Obszar A - centralną część Górnego Śląska obejmującą teren dużych miast Niecki Węglowej,
o powierzchni około 704 km - obszar intensywnej eksploatacji górniczej (prawie cały teren obszaru A,
na którym nie można było zakładać, iż w przyszłości, nawet dalszej, dostępne na nim będą tereny
wyjęte spod eksploatacji górniczej nadające się pod inwestycje mieszkaniowe).
Obszar B - obrzeże okalające obszar A pasmem ok. 10-12 km - bardzo niski poziom eksploatacji
górniczej (zaledwie 5%), niski poziom zabudowy, dużo terenów leśnych i łąkowych, liczne nieużytki.
Na obszarze B lokowany miał być przemysł nie związany bezpośrednio z wydobyciem surowców. Na
obszarze B miały być lokalizowane nowe miasta satelitarna jak Tychy, Pyskowice oraz
rozbudowywane istniejące miasteczka o korzystnych uwarunkowaniach jak Tarnowskie Góry i
Ząbkowice, Gołonóg, Nowa Halemba. O ile na obszarze A planowano zatrzymanie wzrostu liczby
ludności, na obszarze B w związku z rozwojem nowych miast, planowano jej podwojenie w ciągu 20
lat.
Plan ten zakładał poprawę warunków mieszkaniowych na obszarze GOP obszaru A, między innymi
poprzez rekultywację terenów poprzemysłowych, zwiększenie udziału terenów przeznaczonych pod
zieleń miejską, utworzenie parków leśnych, organizację ośrodków wypoczynkowych na
zrekultywowanych obszarach poprzemysłowych. Planowana była realizacja systemów zieleni poprzez
pasy wewnątrz i na zewnątrz obszaru A aglomeracji.
Rysunek 5. Schemat obszarów deglomerowanych w planie Regionalnym GOP

Źródło: Tomaszek, S.; Przestrzenne uwarunkowania ochrony i kształtowania środowiska aglomeracji
górnośląskiej; Komisja Urbanistyki i Architektury, PAN Oddział w Katowicach; Katowice; 1989
Prace nad planem regionalnym GOP opracowywanym pod kierunkiem Romualda Pieńkowskiego
zaowocowały Planem Ogólnym Perspektywicznego zagospodarowania Miast i Osiedli GOP.
2.3. Plany Ogólne Perspektywicznego Zagospodarowania Miast I Osiedli Górnośląskiego
Okręgu Przemysłowego (od 1953)
Plany Ogólne Perspektywicznego Zagospodarowania Miast i Osiedli GOP opracowywane było
od 1953 roku, jako plany zagospodarowania poszczególnych miast. Prace nad planami, które
opracowywane były przez poszczególne zespoły planistyczne koordynował Bolesław Malisz. W

ramach tych prac powstawały również plany nowych zakładanych miast satelitarnych, jak miasto
Tychy zaprojektowane Miastoprojekcie Tychy pod kierunkiem Kazimierza Wejcherta i Hanny
Adamczewskiej-Wejchert.
2.4. Realizacja Wojewódzkiego Parku Kultury i wypoczynku w latach 1950-1962
Kolejnym ważnym przedsięwzięciem, była realizacja w latach 1950-1962 Wojewódzkiego
Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie. Jego głównym inicjatorem był gen. Jerzy Ziętek,
ówczesny wojewoda śląski, a najważniejszym założeniem była rekultywacja dawnych terenów
poprzemysłowych, hałd, oraz wysypisk śmieci i stworzenie na tym terenie parku miejskiego. Park
Kultury i Wypoczynku zlokalizowano na 535 ha terenów pokopalnianych i powstał na styku Katowic,
Chorzowa i Siemianowic, głównie dzięki masowej akcja społecznej. Decyzja o jego utworzeniu
zapadła w grudniu 1950 roku na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach. Do
głównych atrakcji parku należą Śląskie Wesołe Miasteczko, Ogród Zoologiczny, Stadion Śląski,
Planetarium, pawilony wystawowe oraz kolejka linowa „Elka”.
Rysunek 6. Pierwsza koncepcja Parku Śląskiego (wówczas nazywany Parkiem Ludowym,
następnie do 2012 roku Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka)

Źródło: Respondek Ł.; Park Wielu Pokoleń; Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku, Chorzów;
2016
2.5. Plan Generalny Miast i Osiedli (1958-1971)
Plan sporządzony przez Wojewódzką Pracownię Planistyczną w Katowicach pod kierunkiem
Mariana Dziewońskiego był planem krytycznym w stosunku do Planu Regionalnego. Zwracał uwagę
na dysproporcje w rozwoju części centralnej i obrzeżnej GOP, jak i stałą konsumpcję rezerw
terenowych pod budownictwo mieszkaniowe. Zwracano uwagę na słabą komunikację w miastach
satelitarnych, jak i brak czynników miastotwórczych, a nacisk zakładów przemysłowych na budowę
przyzakładowych osiedli stale zwiększał liczbę mieszkańców centralnej części aglomeracji.

Za nadrzędną potrzebę uznano modernizację obszaru „A” GOP. Plan zakładał rekultywację
terenów poprzemysłowych, zwiększenie udziału terenów zielonych w miastach oraz tworzenie parków
leśnych. Niestety wielu założeń planu nie udało się zrealizować, a w strefie centralnej GOP-u nadal
następowała koncentracja zabudowy.
2.6. Studium Zagospodarowania Rekreacyjnego Leśnego Pasa Ochronnego GOP z 1969 roku
Studium Zagospodarowania Rekreacyjnego Leśnego Pasa Ochronnego GOP powstało jako
odpowiedź na obawę, że miasta strefy B zlokalizowane zostały zbyt blisko strefy A, a co za tym idzie
obawiano się rozlewania strefy A na strefę B. Planowany pas leśny miał skutecznie rozdzielać te dwie
strefy, a dodatkowo poprawić warunki bioklimatyczne mieszkańcom strefy A i zapewnić im potrzebne
tereny rekreacyjne w trzydziestokilometrowym pasie zieleni. Koncepcja LPO powstawała w pracowni
Mariana Dziewońskiego, a jej wielkim zwolennikiem był gen. Jerzy Ziętek, ówczesny wojewoda
Katowicki, również orędownik stworzenia Wojewódzkiego Parku Kultury i wypoczynku w
Chorzowie.
Rysunek 7. Schemat obszaru LPO oraz lokalizacji ośrodków wypoczynkowych wg koncepcji z
1969 roku

Źródło: Wiczyński A., Armata W.; Wytyczne do zagospodarowania rekreacyjnego Leśnego Pasa
ochronnego GOP; Katowice; 1970
2.7 Plan koncentracji budownictwa mieszkaniowego z lat 1975 - 1977 roku
Kolejnym planem zagospodarowania GOP był opracowany w 1977 roku w pracowni Michała
Dołhuna "Plan koncentracji budownictwa mieszkaniowego". Plan ten był przeciwieństwem planu
deglomeracji GOP i polegał na rozbudowywaniu i dogęszczaniu miast już istniejących, jednak
leżących poza strefą centralną GOP, jak Pszczyna, Mikołów, Żory przy zachowaniu centralnej,
południkowo zlokalizowanej osi Gliwice-Katowice-Sosnowiec.

Za planem koncentracji GOP powstała idea koncentracji pasma południowego z trasą wschód –
zachód łączącą Pyskowice, Gliwice, Żory, Mikołów, Tychy, Lędziny, Imielin i Mysłowice. Wzdłuż tej
trasy miał również powstać szybki tramwaj zapewniający szybką komunikacje osobową. Plan ten
uwzględniał zlokalizowanie wokół centralnej grupy miast aglomeracji Zielonego Pierścienia, który
przedstawiony został w przedstawionym powyżej Studium Zagospodarowania Przestrzennego
Leśnego Pasa Ochronnego GOP. Plan ten nie został doprowadzony do formalnej funkcji planu.
Rysunek 8. Układ trójośrodkowy w Aglomeracji Górnośląskiej: Gliwice-Katowice - Sosnowiec.
Plan Generalny Rozwoju Urbanistycznego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego 1977 (tzw.
Plan Dołhuna)

Źródło: zbiory Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach
2.8 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Katowickiego z 1980 roku
W 1980 roku uchwalono Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Katowickiego,
nad którym prace toczyły się od 1976 roku. Plan ten był bezpośrednią kontynuacją prac prowadzonych
w latach 1975 – 1977 nad Planem Koncentracji Budownictwa Mieszkaniowego, prowadzony był
również przez ten sam zespół projektowy - Andrzej Wiczyński, Wojciech Armata, Michał Dołhun.
Plan ten zakresem obejmował nowo utworzone Województwo Katowickie, a w nim centralnie
położony Górnośląski Okręg Przemysłowy obejmujący centralne miasta aglomeracji, które obecnie
wchodzą w skład śląskiego obszaru metropolitalnego, Rybnicki Okręg Węglowy zlokalizowany od
niego na południowy zachód oraz Zachodniokrakowski Okręg Przemysłowy na wschód od
aglomeracji górnośląskiej.

Rysunek 9. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Katowickiego z 1980 roku

Źródło: Jędrzaszko A.; Plany struktury: zastosowanie do planowania przestrzennego województw;
Instytut Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Politechniki Warszawskiej; Państwowe
Wydawnictwo Naukowe; Warszawa; 1981
Założeniem planu było wprowadzenie obszarów zielonych do dzielnic śródmiejskich oraz
stworzenie systemów obszarów chronionych na bazie przedstawionego wcześniej Leśnego Pasa
Ochronnego GOP i projektowanego Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych na obszarze Jury
Krakowsko - Częstochowskiej - nazwanego ESOCh - Ekologiczny System Obszarów Chronionych,
który miał obejmować zarówno obszary zieleni miejskiej, lasy jak i inne elementy o dużej wartości
przyrodniczej. Jednym z działań opisanych w planie było poprawienie wartości przyrodniczej
istniejących terenów zielonych przez zalesienie nieużytków, oczyszczenie lasów, odwodnienie itp.
ESOCh, jak i cały Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Katowickiego nie został
wprowadzony w życie ze względu na niewłaściwą ocenę zagrożeń związanych z przypadającym na
lata 70’ intensywnym rozwojem przemysłu, jak i nieaktualną waloryzację wartości przyrodniczych
niektórych obszarów.

Rysunek 10. Koncepcja ESOCh tworząca ruszt ekologiczny na bazie Leśnego Pasa Ochronnego
GOP oraz Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych

Źródło: Tomaszek, S.; Przestrzenne uwarunkowania ochrony i kształtowania środowiska aglomeracji
górnośląskiej; Komisja Urbanistyki i Architektury, PAN Oddział w Katowicach; Katowice; 1989
Jako przygotowanie do kolejnego planu, w 1984 roku sporządzono "Studium identyfikacji
konfliktów związanych z zagospodarowaniem zielenią w województwie katowickim", które miało
stanowić bazę materiałów wyjściowych do nowego planu.
2.9. Plan Umiarkowanego Rozwoju z 1989 roku
Bezpośrednio po zatwierdzeniu pierwszego planu zagospodarowania przestrzennego
Województwa Katowickiego, rozpoczęto prace nad kolejnym planem dla województwa. Uchwałą
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach z 1982 roku ustalono między innymi poniższe
priorytety: „przyjęte i realizowane w latach siedemdziesiątych założenia dynamicznego rozwoju
województwa nie uwzględniające w pełni potrzeb społecznych nie liczyły się z realnymi
możliwościami ekonomicznymi doprowadzając do: - katastrofy ekologicznej wyrażającej się
krańcową degradacją powierzchni, wód, oraz zanieczyszczeniami atmosfery, - ewidentnego
pogorszenia się warunków życia mieszkańców”4. Plan był opracowywany pod kierunkiem Michała
Łukowskiego.
2.10 Koncepcje obszarów zieleni opracowywane w latach 1989 - 2004
Pomiędzy rokiem 1989, kiedy uchwalono ww. Plan Umiarkowanego Rozwoju, a 2004, kiedy
uchwalono kolejny obowiązujący paręnaście lat Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Śląskiego, dla Aglomeracji Górnośląskiej sporządzono kilka koncepcji oraz planów
studialnych związanych z zarządzaniem obszarami zieleni.
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Opracowana w 1989 roku koncepcja, oparta na południkowym układzie terenów zieleni,
zakładała wykorzystanie terenów po zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego celem
uzupełnienia istniejących obszarów leśnych i parkowych.
W 1991 roku wykonano na zlecenie Wydziału Architektury i Krajobrazu Urzędu
Wojewódzkiego w Katowicach "Koncepcję i program wykształcenia systemu obszarów chronionych
GOP", która nazywana była rusztem ekologicznym. Ruszt ten miał zapewniać ciągłość ekosystemu i
opierać się na istniejących terenach leśnych i pasmach dolin rzecznych, których braki miały
uzupełniać zrewaloryzowane terenów poprzemysłowe.
Kolejną koncepcją było zaproponowane w 1993 roku utworzenie Górnośląskiego Parku
Ekologicznego, który miał powstać wzdłuż przecinającej równoleżnikowo Aglomerację Górnośląską
rzeki Kłodnicy. Autorzy opracowania zwracali uwagę na odwrócenie się śląskich miast plecami od
rzek, które mimo znacznego zanieczyszczenia nadal stanowią wartość przyrodniczą i są
funkcjonującymi korytarzami ekologicznymi. Jednym z głównych postulatów autorów koncepcji było
wyznaczenie w planach miejscowych granic dolin rzecznych celem ograniczenia ich zabudowy i
przerywania ciągłości ekologicznej. Zaproponowano trzy strefy ochronne wzdłuż rzek: strefę ZWO najbliżej cieku wodnego o funkcji hydrologicznej i tzw. "małej retencji", kolejną strefę ZWP - o
charakterze parkowo - krajobrazowym, oraz ostatnią strefę ZWZ - o przeznaczeniu zieleni
zewnętrznej, z dopuszczalną funkcją mieszkaniową oraz usług ni uciążliwych.
Rysunek 11. Katowicki fragment koncepcji Górnośląskiego Parku Ekologicznego wzdłuż rzeki
Kłodnicy

Źródło: Strabel W., Włodarczyk J.; art. Odnowa Krajobrazu Miejskiego w Miastach Aglomeracji
Górnośląskiej (na przykładzie dolin rzecznych); Odnowa krajobrazu Miejskiego (Materiały z
międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej w ramach kongresu nauki z okazji jubileuszu
60. rocznicy powstania Politechniki Śląskiej); Wydział Architektury Politechniki Śląskiej; Gliwice;
2005
2.11 Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015 / 2000-2020
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. nr 91 poz. 576) nałożyła
na samorząd województwa formalnoprawny obowiązek określenia strategii rozwoju województwa.
Strategia województwa ma uwzględniać przede wszystkim takie cele jak: zachowanie wartości
środowiska kulturowego i przyrodniczego przy uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń,

kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego. Wypełniając ten obowiązek, samorządy województw
przygotowały w latach 1999 – 2000 pierwsze edycje strategii rozwoju województw5.
Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2015 została przyjęta uchwałą sejmiku
Województwa Śląskiego 25 października 2000 roku. Jako główne cele Strategii zostały określone
m.in. "Poprawa jakości środowiska przyrodniczego i kulturowego, w tym zwiększenie atrakcyjności
terenu". Zieleń w województwie miała być elementem większego założenia - jedną z części
składowych ogólnopolskiej sieci ekologicznej EKO-NET.
Rysunek 12. Plan Krajowej Sieci Ekologicznej EKONET z 1996 roku

Źródło: Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wydział Architektury i Krajobrazu; Studium
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego, Górny Śląsk w Koncepcji Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju; Katowice, 1996
4 lipca 2005 Sejmik Województwa Śląskiego przyjął „Strategię Rozwoju Województwa
Śląskiego na lata 2000 - 2020", dokument ten jest aktualizacją przyjętej w 2000 roku „Strategii
Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 - 2015". O aktualizacji Strategii zadecydowały nowe
zadania wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
5

Brzozowy, Guzek; Analiza porównawcza „Założeń aktualizacji strategii rozwoju województw”; Departament
Polityki Regionalnej

2.12 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego
Plan został uchwalony w 2004 roku z perspektywą 10-letnią, a prace nad nim zostały rozpoczęte
w 2001 roku. Celem opracowania Planu było wypracowanie dokumentu strategicznego dla
kształtowania przestrzeni województwa, określającego koncepcję podstawowych elementów przyszłej
struktury przestrzennej województwa i powiązań funkcjonalnych między tymi elementami. Plan
formułuje zasady realizujące politykę przestrzenną województwa i organizujące jego strukturę
przestrzenną. Uwzględnia on również ustalenia strategii rozwoju województwa oraz ustalenia
koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju i programy zawierające zadania rządowe służące
realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym. Dokument ten jest elementem
planowania regionalnego, planowania przestrzennego i planowania zintegrowanego.
Rysunek 13. System obszarów chronionych w planie zagospodarowania przestrzennego z 2004
roku jak element sieci ekologicznej Ekonet.

Źródło: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2004
http://www.slaskie.pl/planzagospodarowania/index.php?grupa=9&dzi=1287555795&art=1288256581
&id_menu=1
2.13 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ (Plan 2020+)
Ze względu na zmiany w polskim prawodawstwie, obligatoryjna dla samorządu województwa
była aktualizacja obowiązujących dokumentów planistycznych. W związku z obowiązującym
terminem wrzesień 2016, dnia 29 sierpnia 2016 uchwalono kolejny, zaktualizowany Plan

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+, który poprzez jego ścisłe
powiązanie ze Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” stanowi kluczowy
element zintegrowanego planowania strategicznego. Tak jak jego poprzednia wersja, plan ten określa
przestrzennie planowane kierunki zmian i rozwoju, oraz odpowiednie relacje pomiędzy
poszczególnymi obszarami województwa. Plan ten pozostaje w założeniu w zgodzie z dokumentami
rządowymi oraz nie narusza suwerenności gminy dotyczącej planowania przestrzennego.
W oparciu o Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Plan Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ w kierunku 3.2 – Kształtowanie krajobrazów
kulturowych w obszarach miejskich, wskazuje na konieczność „kształtowania systemu zielonych
pierścieni wokół miast w oparciu o lasy, parki regionalne i tereny otwarte”. Na opracowaniach
graficznych Zielony Pierścień zaznaczony jest symbolicznie, bez delimitacji jego obszaru.
Rysunek 14. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+. Cel 3.:
Zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego i kulturowego

Źródło: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2004
http://www.slaskie.pl/planzagospodarowania/index.php?grupa=9&dzi=1287555795&art=1288256581
&id_menu=1 (dostęp: 2017-04-25)
3. Podsumowanie projektowanych systemów przyrodniczych Aglomeracji Górnośląskiej
Proponowane na przestrzeni lat systemy przyrodnicze w planach zagospodarowania przestrzennego
Aglomeracji Górnośląskiej różniły się zarówno podejściem do terenów zielonych, jak i do
proponowanej ich struktury. Większość z planów zakładała ochronę obszarów wartościowych
przyrodniczo i budowanie na nich połączeń ekologicznych - jak Studium Zagospodarowania
Rekreacyjnego Leśnego Pasa Ochronnego GOP z 1969 wykorzystująca otaczające Aglomerację

Górnośląską istniejąc lasy roku oraz koncepcja Górnośląskiego Parku Ekologicznego zbudowana na
istniejących dolinach rzecznych z główną osią wschód-zachód wzdłuż rzeki Kłodnicy. Kolejne z
planów zakładały wprowadzenie dodatkowej zieleni, między innymi poprzez rewaloryzację terenów
poprzemysłowych - jak sieć stworzona przez Ekologiczny System Obszarów Chronionych ESOCh.
Różnorakie formy przybierała również struktura systemu przyrodniczego, która między innymi
oplatała Aglomerację Górnośląską pierścieniem terenów zielonych w Studium Zagospodarowania
Rekreacyjnego Leśnego Pasa Ochronnego GOP z 1969, jak i tworzyła na obszarze aglomeracji sieć w
systemie ESOch, bądź stanowiła główną, równoleżnikowo położona oś, która przecinała całą
aglomerację w kierunku wschód-zachód.
Rysunek 15. Schematyczne ujęcie projektowanych systemów przyrodniczych Górnośląskiego
Okręgu Przemysłowego

Źródło: opracowanie autora
W obecnie obowiązującym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+
system zieleni wprowadzono jako obligatoryjnie narzucony w KPZK 2030 zielony pierścień. W
kierunkach przekształceń przestrzeni nakreślonych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Śląskiego 2020+ dodatkowo zwraca się uwagę na "ustanawianie prawnych form
ochrony przyrody dla obszarów i obiektów cennych przyrodniczo, w tym korytarzy ekologicznych"
oraz "kształtowanie ciągłości systemu obszarów chronionych oraz regionalnej sieci powiązań
przyrodniczych, z uwzględnieniem korytarzy ekologicznych łączących biocentra oraz obszary zasilania
systemu przyrodniczego", co wskazuje na konieczność stworzenia wewnętrznych połączeń w
proponowanym zielonym pierścieniu.
4. Wnioski
Pomimo ogromnego rozwoju regionu jak i obecnie panującej presji budowlanej dzięki prowadzonym
działaniom planistycznym udało się zachować obszary atrakcyjne przyrodniczo, które już w
pierwszych planach regionalnych typowane były jako elementy ważne różnych systemów
przyrodniczych. Daje to wiarę, iż planowanie przestrzenne jest pomocne w skutecznej ochronie
środowiska naturalnego. Obszary te powinny również stanowić podstawę dla narzuconego w
Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 pierścienia obszarów zielonych okalających
serce Aglomeracji Górnośląskiej. Warto zastanowić się na dodatkowym uzupełnieniem
obligatoryjnego pierścienia połączeniami wewnętrznymi, możliwość stworzenia których wskazano
między innymi w koncepcji Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych (ESOCh) z 1980 roku
oraz wewnętrznymi pierścieniami jak ten, który stworzono w koncepcji Leśnego Pasa Ochronnego
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego z 1969 roku.
Zakończenie

Analizując koncepcje zieleni stworzone dla Aglomeracji Górnośląskiej na przestrzeni lat można dojść
do wniosku, iż problemy w nich poruszane nie straciły swojej aktualności. Pomimo ogromnego
postępu technologicznego i szybkiego rozwoju współczesnego świata, od lat nie rozwiązane są
problemy ekologiczne obszarów silnie zurbanizowanych. Warto więc wrócić do już opracowanych i
wdrożonych planów gospodarki terenami zielonymi, aby móc wyciągnąć wnioski z odniesionych
sukcesów i poniesionych porażek i spróbować opracować skuteczny sposób ochrony i gospodarki
terenami wartościowymi przyrodniczo dla Aglomeracji Górnośląskiej.
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Streszczenie

Ze względu na dużą dynamikę rozwoju, w historii powojennej w latach 1950 - 2010 dla Górnego
Śląska opracowano kilkadziesiąt planów, studiów i strategii dla całego województwa bądź samej
Aglomeracji Górnośląskiej. Koncepcje te opierały się na różnych założeniach, opracowywane były
również w różnym stopniu dokładności oraz prezentujących różnorakie podejście do tematu systemu
obszarów chronionych. Plany te poruszały wiele problemów, które nadal są aktualne, a ówczesne
koncepcje wyprzedzał swoją epokę.
Summary
Due to the great dynamics of development, several dozen plans, studies and strategies for the entire
voivodship or Upper Silesian Agglomeration were prepared for Upper Silesia in the years 1950-2010.
These concepts were based on different assumptions, were also elaborated to varying degrees of
accuracy, and presented a different approach to the theme of the protected area system. These plans
were covering a number of problems that are still valid, and these concepts were ahead of their time.
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