
UCHWAŁA NR 312/339/14 
Zarządu Województwa Pomorskiego  

z dnia 27 marca 2014 roku 
 

w sprawie przyjęcia Uzasadnienia i Podsumowania dotyczących udziału 
społeczeństwa w przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020  
Na podstawie art. 42 pkt 2, art. 43 pkt 1 i 2 oraz art. 55 ust. 3 i 4 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 (tekst 
jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)1, w zw. z art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 596 ze zm.)2 uchwala się, co następuje:  

 
§ 1. Do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-
2020 (dalej: „RPO WP 2014 – 2020”) przyjętego Uchwałą Nr 311/339/14 Zarządu Województwa 
Pomorskiego z dnia 27 marca 2014 roku przyjmuje się: 

1) Uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w przeprowadzeniu 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu RPO WP 2014 – 2020 w brzmieniu 
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały (dalej: „Uzasadnienie”),  

2) Podsumowanie, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (dalej: „Podsumowanie”) w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 
przyjęty Uchwałą Nr 311/339/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 27 marca 2014 roku wraz 
z Podsumowaniem do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020 o którym mowa w §1, przekazuje się: 

1) Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Gdańsku, 
2) Pomorskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu, 
3) Dyrektorowi Urzędu Morskiego w Gdyni, 
4) Dyrektorowi Urzędu Morskiego w Słupsku. 

§ 3. Postanawia się podać do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w dzienniku o charakterze 
regionalnym, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, w tym w 
Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń informacje o przyjęciu przez Zarząd 
Województwa Pomorskiego projektu RPO WP 2014-2020 oraz o możliwościach zapoznania się z jego 
treścią oraz Uzasadnieniem i Podsumowaniem, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Pomorskiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Zmiany powyższej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1238. 
2 Zmiany powyższej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 poz. 645,  



UZASADNIENIE 

W dniu 27 marca 2014 r. Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą nr 311/339/14 przyjął projekt 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, który 
zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. 
U. z 2006, Nr 227 poz. 1658 wraz z późn. zm.) zostanie skierowany do przyjęcia przez Komisję 
Europejską. 

Zgodnie z 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. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o udostępnianiu” 
organ opracowujący projekt dokumentu dołącza do przyjętego dokumentu Uzasadnienie zawierające 
informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym w jaki sposób zostały wzięte pod 
uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem 
społeczeństwa. 

Natomiast zgodnie z art. 55 ust. 3 ustawy o udostępnianiu do przyjętego dokumentu załącza się 
pisemne Podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do 
rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki sposób zostały wzięte pod 
uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione: 

1) ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko; 

2) opinie właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58 ustawy o udostępnianiu; 

3) zgłoszone uwagi i wnioski; 

4) wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało 
przeprowadzone; 

5) propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji 
postanowień dokumentu. 

Następnie zgodnie z art. 55 ust. 4 ustawy o udostępnianiu Zarząd Województwa Pomorskiego 
przekazuje przyjęty projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020, wraz z Podsumowaniem do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020: 

1) Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Gdańsku, 

2) Pomorskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu, 

3) Dyrektorowi Urzędu Morskiego w Gdyni, 

4) Dyrektorowi Urzędu Morskiego w Słupsku. 

Zgodnie z art. 43 ustawy o udostępnianiu informacje o przyjęciu przez Zarząd Województwa 
Pomorskiego projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020 oraz o możliwościach zapoznania się z jego treścią oraz Uzasadnieniem do projektu 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020  i 
Podsumowaniem do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 
na lata 2014-2020 zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w dzienniku o 
charakterze regionalnym, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego, w tym w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń. 


