Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 931/274/13
Zarządu Województwa Pomorskiego
z dnia 8 sierpnia 2013 r.

UZASADNIENIE
zawierające informacje o udziale społeczeństwa
w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko
oraz o uwzględnieniu wniosków zgłoszonych w związku z udziałem
społeczeństwa
DO REGIONALNEGO PROGRAMU STRATEGICZNEGO
W ZAKRESIE ENERGETYKI I ŚRODOWISKA

WBPP, Słupsk, lipiec 2013

Uzasadnienie do Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie energetyki i środowiska
zostało opracowane na podstawie art. 42 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. Nr 199 poz.1227 z późn. zm.) i zawiera
informacje o:
1. Udziale społeczeństwa w postępowaniu.
2. Sposobie w jaki zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi
i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.
W dniu 24 września 2012 r. Sejmik Województwa Pomorskiego Uchwałą nr 458/XXII/12
przyjął Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (SRWP). W dokumencie zapisano, że zasadniczymi narzędziami realizacji Strategii ma być 6 Regionalnych Programów
Strategicznych (RPS), pełniących wiodącą rolę w uszczegółowieniu celów ogólnych i harmonizowaniu działań Samorządu Województwa w różnych obszarach tematycznych Strategii.
Wśród programów wymienionych w Strategii znalazł się Regionalny Program Strategiczny
w zakresie energetyki i środowiska (RPS EiŚ), jako dokument powiązany i uszczegóławiający dwa cele operacyjne określone w Strategii: 3.2 Bezpieczeństwo i efektywność energetyczna i 3.3 Dobry stan środowiska.
Realizując zapisy SRWP 2020, Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 30 października
2012 r. przyjął „Plan zarządzania Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020”1.
Określił w nim formalne podstawy do opracowania dokumentów wykonawczych SRWP 2020
- sześciu Regionalnych Programów Strategicznych, w tym ramowy harmonogram i sposób
organizacji prac nad programami, ich strukturę, zawartość, oczekiwania w odniesieniu do
konsultacji społecznych oraz wymogi systemu realizacji, w tym monitorowania i oceny.
W dniu 6 grudnia 2012 r. Marszałek Województwa Pomorskiego wydał Zarządzenie nr 47/12,
określające szczegółowy zakres zadań i odpowiedzialności oraz tryb prac Koordynatora
Strategii, Kierowników regionalnych programów strategicznych, jednostek współpracujących
oraz składu i zasad pracy Zespołu Sterującego i Zespołów Roboczych.
Efektem prac zespołu powołanego dla regionalnego programu strategicznego w zakresie
energetyki i środowiska był projekt dokumentu RPS EiŚ, opracowany w oparciu o wytyczne
zawarte w Rozdziale III załącznika do uchwały nr 1272/190/12 z dnia 30 października 2012 r.
Zarządu Województwa Pomorskiego. Sporządzony projekt RPS EiŚ został przyjęty uchwałą
nr 329/234/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 marca 2013 roku2 i udostępniony na dedykowanej stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (http://strategia2020.pomorskie.eu/pl/rps_energetyka_srodowisko).
Przy opracowaniu projektu RPS EiŚ uwzględniono wymóg zastosowania przepisów dotyczących udziału społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocen oddziaływania na środowisko3. W związku z obowiązkiem poddania projektu RPS EiŚ strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, na podstawie i zgodnie z przepisami ustawy OOŚ, Zarząd Wojewódz1
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twa Pomorskiego, wystąpił z wnioskiem do właściwych organów o uzgodnienie zakresu
i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko.
Prognozę dla projektu RPS EiŚ sporządzono zgodnie z zakresem i stopniem szczegółowości
uzgodnionym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku, Pomorskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Gdańsku oraz dyrektorami Urzędów
Morskich w Gdyni i Słupsku. Prognoza została przyjęta przez Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 9 maja 2013 r. (uchwała nr 469/245/13).
Następnie projekt RPS EiŚ wraz z Prognozą w dniach od 13 maja do 7 czerwca 2013 r. wyłożono do publicznego wglądu w Departamencie Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Augustyńskiego 2, pok. 118,
w godzinach 7.45-15.45.
Informacja o możliwości składania uwag i wniosków do obu dokumentów oraz o miejscu ich
wyłożenia do wglądu, została ogłoszona w prasie o zasięgu regionalnym4, udostępniona
na stronie internetowej województwa pomorskiego dedykowanej RPS EiŚ, w BIP oraz zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. Zgodnie
z podaną informacją, uwagi i wnioski można było zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, pocztą elektroniczną na podany adres mailowy, ustnie do protokołu, a także poprzez formularz zgłaszania uwag dostępny na stronie internetowej
http://strategia2020.pomorskie.eu/pl/rps_energetyka_srodowisko. Informacja o sporządzonych dokumentach została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
W ogłoszeniu o konsultacjach społecznych umieszczono informację o wspólnej konferencji,
zorganizowanej w dniu 22 maja 2013r., w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, dla wszystkich projektów Regionalnych Programów Strategicznych. W trakcie konferencji zaprezentowano m.in. RPS EiŚ oraz najważniejsze wnioski i rekomendacje z Prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej dla tego projektu. W konferencji wzięło
udział 66 osób, w tym członkowie zespołów sporządzających RPS, przedstawiciele samorządów terytorialnych, administracji rządowej i instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz mediów.
Do obu dokumentów wyłożonych do publicznego wglądu w ramach procedury strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko, w wyznaczonym terminie, tj. do 7 czerwca 2013 r., nie
zgłoszono w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres mailowy albo poprzez formularz
udostępnionym na stronie internetowej, czy tez ustnie do protokołu żadnego wniosku ani
uwagi.
W ramach dyskusji, jaka miała miejsce na konferencji w dniu 22 maja 2013 r., zorganizowanej w ramach procedury Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jedna osoba zabrała głos, nie składając jednak żadnych uwag do protokołu. Zabrany głos w dyskusji odczytany został z zapisu audio i zapisany w załączonej tabeli.
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Tabela 1.
Sposób i zakres uwzględnienia uwag i wniosków do projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie energetyki i środowiska zgłoszonych w związku z udziałem społeczeństwa na podstawie art. 54 ust. 2 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. Nr 199 poz.1227 z późn. zm.)
Lp.
1
1

Organizacja/ osoba
zgłaszająca uwagę
2
Urząd
Morski
w Gdyni
p. Andrzej Cieślak

Treść uwagi/wniosku
3
W programie brak jest działań dla „stworzenia
zaplecza dla rozwoju OZE w wielkiej skali
i złapania szansy, którą stanowi budownictwo
morskich farm wiatrowych wraz z odpowiednim zapleczem w portach”.

Rozstrzygnięcie
4
Nie uwzględniono

Uzasadnienie
5
Proponowane działanie wykracza poza
zakres RPS EiŚ. Wnioskowane działania
dedykowane są do RPS w zakresie rozwoju
gospodarczego

