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WPROWADZENIE
W dniu 18 stycznia 2018 r. Zarząd Województwa Pomorskiego (ZWP) przyjął projekt zmiany
Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie energetyki i środowiska „Ekoefektywne
Pomorze”1 (RPS EiŚ), kierując go do konsultacji. Celem konsultacji było uzyskanie możliwie
najszerszego spektrum opinii i propozycji partnerów społecznych i gospodarczych na temat
zapisów zawartych w projekcie zmiany Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie
energetyki i środowiska „Ekoefektywne Pomorze”.
Konsultacje projektu zmiany Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie energetyki
i środowiska „Ekoefektywne Pomorze” trwały łącznie 35 dni (od 22 stycznia do 25 lutego 2018
r.).
W okresie trwania procesu konsultacyjnego, 2 osoby i instytucje skorzystały
z możliwości wyrażenia opinii na temat dokumentu, przekazując łącznie 3 uwagi. Każdy
z postulatów został dogłębnie rozpatrzony oraz przeanalizowany w szerszym kontekście logiki
interwencji w województwie pomorskim.
Przyjęto założenie, że przesądzenia odnośnie poszczególnych, zgłoszonych propozycji mogą
przyjmować następujące formy rozstrzygnięcia:
a) Uwzględniona – proponowany zapis znajdzie się w projekcie zmiany RPS EiŚ we wskazanym
brzmieniu lub w brzmieniu oddającym bezpośredni sens uwagi;
b) Częściowo uwzględniona – niektóre wątki proponowanego zapisu zostaną uwzględnione
w projekcie zmiany RPS EiŚ;
c) Nieuwzględniona – proponowany zapis nie znajdzie się w treści dokumentu ze względów
merytorycznych i/lub formalnych;
d) Niezasadna – uwaga postuluje uwzględnienie wątków, które były już obecne w projekcie
zmiany RPS EiŚ, bądź nie dotyczą bezpośrednio dokumentu.
Sposób rozpatrzenia poszczególnych uwag wraz z uzasadnieniem znajduje się w Załączniku 1
niniejszego Raportu.

1

Uchwała nr 52/299/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu
zmiany Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie energetyki i środowiska „Ekoefektywne Pomorze” i skierowania go do
konsultacji społecznych
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I.

FORMY I PRZEBIEG KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

1. PRACE NAD PROJEKTEM ZMIANY RPS EiŚ
Regionalny Program Strategiczny w zakresie energetyki i środowiska „Ekoefektywne Pomorze”
(RPS EiŚ) został przyjęty uchwałą ZWP nr 931/274/13 z dnia 8 sierpnia 2013 r. a następnie
zmieniony uchwałą ZWP nr 52/299/18 z dnia 18 stycznia 2018 r.
Zmiany w RPS EiŚ wynikają z przesłanek określonych w:


uchwale nr 793/250/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 11 lipca 2017 r.
w sprawie przyjęcia „Oceny realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020
w latach 2013-2016”,



pkt 3 rozdziału III załącznika nr 1 do uchwały Nr 931/274/13 Zarządu Województwa
Pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu
Strategicznego w zakresie energetyki i środowiska, Uzasadnienia oraz Podsumowania do
Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie energetyki i środowiska oraz uchylenia:
„Programu rozwoju elektroenergetyki z uwzględnieniem źródeł odnawialnych
w województwie pomorskim do 2025 r.”, „Programu małej retencji województwa
pomorskiego do roku 2015” i „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest dla terenu Województwa Pomorskiego”.

2. PRZEBIEG PROCESU KONSULTACJI
Konsultacje społeczne projektu zmiany RPS EiŚ miały dwie formy: bezpośrednią (konferencja
konsultacyjna) oraz pośrednią (pisemna).
2.1 BEZPOŚREDNIA FORMA KONSULTACJI
Bezpośrednią formą konsultacji społecznych projektu zmiany RPS EiŚ była konferencja
konsultacyjna2. Spotkanie odbyło się w dniu 14 lutego 2018 roku w Sali im. Lecha Bądkowskiego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku. W konferencji wzięło udział
ok. 70 osób, w tym przedstawiciele samorządów terytorialnych, administracji rządowej,
organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, organizacji przedsiębiorców, zarządu i sejmiku
województwa oraz dziennikarze.
Konferencja organizowana była wspólnie dla dwóch projektów zmiany RPS: RPS EiŚ oraz RPS
PP (RPS w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej (Pomorska Podróż)). Podczas konferencji
Kierownicy RPS zaprezentowali treść zmian dla RPS EiŚ oraz RPS PP.

2

Konferencja została utrwalona w formie zapisu audio, dokumentacji fotograficznej oraz listy obecności.
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2.2

POŚREDNIA FORMA KONSULTACJI

Na dedykowanej RPS EiŚ stronie internetowej (https://strategia2020.pomorskie.eu/rpsekoefektywne-pomorze) udostępniony został formularz konsultacyjny do składania uwag (wzór
formularza stanowi Załącznik 2 do niniejszego Raportu), można było także zapoznać się
z treścią dokumentu i terminem konferencji konsultacyjnej. Na stronie zamieszczono również
ogłoszenie o konsultacjach społecznych
Pisemne stanowiska można było przesyłać w wersji elektronicznej (na adres rpssrodowisko@pomorskie.eu) lub w wersji papierowej (na adres Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego).

II.

GŁÓWNE WNIOSKI Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Wszystkie zgłoszone uwagi w ramach konsultacji społecznych były szczegółowe i sugerowały
wprost zmiany konkretnych zapisów lub sformułowań w RPS EiŚ. Dotyczyły zastosowanej
nomenklatury oraz proponowanych zakresów i wartości danych przedsięwzięć.
Wykaz zgłoszonych uwag oraz propozycji modyfikacji treści RPS EiŚ wraz z informacją na temat
podjętej decyzji i uzasadnienia, co do uwzględnienia danego wniosku znajduje się w Załączniku 1.
Kolejność przedstawianych uwag i propozycji nie ma charakteru wartościującego jednak została
posegregowana zgodnie z kolejnością rozdziałów RPS EiŚ których dotyczy. Większość
z przedstawionych w tabeli postulatów została przytoczona w oryginalnym zapisie.

III.

REKOMENDOWANE
ZMIANY RPS EiŚ

KIERUNKI

ZMIAN

PROJEKTU

Każdy z postulatów zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych projektu zmiany RPS EiŚ
został dogłębnie rozpatrzony oraz przeanalizowany w szerszym kontekście zapisów SRWP 2020.
Przyjęto założenie, że przesądzenia odnośnie poszczególnych, zgłoszonych propozycji mogą
przyjmować następujące formy rozstrzygnięcia uwagi:
a)

Uwzględniona – proponowany zapis znajdzie się projekcie zmiany RPS EiŚ we wskazanym
brzmieniu lub w brzmieniu oddającym bezpośredni sens uwagi;

b) Częściowo uwzględniona – niektóre wątki proponowanego zapisu zostaną uwzględnione
w projekcie zmiany RPS EiŚ;
c) Nieuwzględniona – proponowany zapis nie znajdzie się w treści dokumentu;
d) Niezasadna – uwaga postuluje uwzględnienie wątków, które były już obecne
w projekcie zmiany RPS EiŚ, bądź nie dotyczą bezpośrednio dokumentu.
Sposób rozpatrzenia poszczególnych uwag wraz z komentarzem znajduje się w Załączniku 1 do
niniejszego Raportu.
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Podczas konsultacji społecznych nie zostały zakwestionowane fundamentalne założenia
projektu zmiany RPS EiŚ, jej syntetyczny charakter, najważniejsze wybory strategiczne, a także
problemowy, a nie sektorowy charakter dokumentu. Proponowane zmiany zgłoszone podczas
konsultacji nie wpłyną na zmianę zakresu dokumentu.
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