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Załącznik nr 2 do Podsumowania do Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 przyjętej uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 
458/XXII/12 z dnia 24.09.2012 r. 

Sposób i zakres uwzględnienia opinii właściwych organów o których mowa w art. 57 i 58 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. Osoba / Podmiot Str. 
Uwaga 

Propozycja modyfikacji 
Rozstrzygnięcie 

uwagi 
Uzasadnienie 

PROGNOZY 

1. 
Urząd Morski 
w Gdyni  

13 

Dot. pkt 11 
Brakuje stwierdzenia, że tworzący się 
węzeł transportowy zostanie 
wykorzystany do rozwoju 
zróżnicowanej oferty produkcyjnej w 
regionie. 

 Nieuwzględniona 

Uwaga zbyt szczegółowa, nie kwestionuje 
istniejących zapisów. 

CEL 1.1 EFEKTYWNE SIECI WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ 

Oczekiwane efekty Oczekiwane efekty 

2. 
Urząd Morski 
w Gdyni  

25 

 

Wzmocnienie oferty produkcyjnej regionu 
pomorskiego, w szczególności w oparciu o 
rozwijający się węzeł transportowy”. 

Nieuwzględniona 

Infrastruktura transportowa jest jednym z 
wielu czynników wpływających na rozwój 
gospodarki regionu. Wykorzystanie atutów 
bazujących na specyficznych cechach 
województwa będzie się odbywało 
przekrojowo w całej Strategii w oparciu o 
horyzontalną Zasadę inteligentnej specjalizacji. 

CEL OPERACYJNY 1.4 UNIKATOWA OFERTA TURYSTYCZNA I KULTURALNA 

3. 

Regionalna Dyrekcja 
Ochrony 
Środowiska 29-30 

Cel 1.4. zakłada „dynamiczny rozwój 
sieciowych i kompleksowych produktów 
turystycznych Pomorza przy jednoczesnym 
wzbogaceniu oferty kulturalnej i turystycznej 
bazującej na unikatowych w skali kraju 
zasobach oraz walorach przyrodniczych, 
krajobrazowych i kulturowych”. 
Charakterystyka celu nie odnosi się 
jednak do konieczności ochrony w/w 
walorów przed zagrożeniami, jakie 
niesie ze sobą planowany wzrost 

 Częściowo 
uwzględniona 

Podkreślono zrównoważone wykorzystanie 
walorów w efektach CO 1.3 oraz rolę Zasady 
zrównoważonego rozwoju w części dotyczącej 
zasad horyzontalnych realizacji Strategii. 
Dodano także, Zasadę korzystnego oddziaływania 
na środowisko, zgodnie z którą przedsięwzięcia 
identyfikowane jako istotne dla realizacji 
Strategii analizowane będą przez pryzmat 
kryterium efektu środowiskowego 
promującego poprawę efektywności 
wykorzystania zasobów i redukcję 
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Lp. Osoba / Podmiot Str. 
Uwaga 

Propozycja modyfikacji 
Rozstrzygnięcie 

uwagi 
Uzasadnienie 

natężenia ruchu turystycznego, o 
którym również wspomina Strategia. 
Realizacja celu w jego obecnej formie 
może nieść za sobą istotne zagrożenia i 
skutkować niekontrolowaną degradacją 
środowiska naturalnego, a w 
szczególności środowiska 
przyrodniczego. Zasadnym byłoby 
wskazanie konkretnych obszarów, w 
których ten cel miałby być realizowany. 

negatywnych oddziaływań środowiskowych 
lub działania kompensujące 

4. 29-30 

W celu 1.4., jak również w celu 3.3., 
należy rozważyć umieszczenie zapisu o 
konieczności ograniczenia presji 
turystycznej na obszary wrażliwe 
przyrodniczo oraz rozwoju turystyki z 
uwzględnieniem odporności 
środowiska przyrodniczego na presję 
turystyczną. 

 
Częściowo 

uwzględniona 

jw. 

Kluczowe warunki sukcesu 

5. 
Regionalna Dyrekcja 
Ochrony 
Środowiska 

30 

Należy zwrócić uwagę na bliski 
związek utrzymania i rozwoju 
atrakcyjnej oferty turystycznej regionu 
z sukcesem celu operacyjnego 3.3 
Czyste środowisko i bioróżnorodność. 

 Uwzględniona 

 

CEL STRATEGICZNY 3. 
Cele operacyjne 

6. 
Urząd Morski 
w Gdyni 

37 

 

Na końcu tytułu proponuje się dodanie 
zdania: „Wszelkie działania winny się 
wpisywać w założony ład przestrzenny.” 

Częściowo 
uwzględniona 

Konieczność kształtowania ładu 
przestrzennego oraz poszanowanie zasobów 
przestrzeni zawarte zostało w zasadzie 
horyzontalnej realizacji Strategii dotyczącej 
racjonalnego gospodarowania przestrzenią 
(Zasada racjonalnego gospodarowania przestrzenią). 

CEL OPERACYJNY 3.2 EFEKYWNE GOSPODAROWNIE ENERGIĄ 

7. 

Regionalna Dyrekcja 
Ochrony 
Środowiska 

40-41 

W celu operacyjnym 3.2. Efektywne 
gospodarowanie energią doprecyzowania 
wymagają źródła energetyki 
odnawialnej, które miałyby być 

 Nieuwzględniona 

W ramach Strategii wspierane będą wszystkie 
rodzaje odnawialnych źródeł energii, w 
szczególności w generacji rozproszonej. 
Kwestie dotyczące pogodzenia lokalizacji 
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Lp. Osoba / Podmiot Str. 
Uwaga 

Propozycja modyfikacji 
Rozstrzygnięcie 

uwagi 
Uzasadnienie 

wspierane. Rozwój źródeł energii 
powinien być powiązany z systemem 
sieci energetycznych, których przebieg 
może wywierać istotny wpływ na 
środowisko – w tym bioróżnorodność, 
sieć Natura 2000 i korytarze 
ekologiczne. 

odnawialnych źródeł energii z innymi formami 
zagospodarowania oraz rodzajami obszarów 
podkreślona została w zasadach 
horyzontalnych realizacji Strategii, szczególnie 
w Zasadzie zrównoważonego rozwoju oraz Zasadzie 
racjonalnego gospodarowania przestrzenią. 
Szczegółowa problematyka zagospodarowania 
przestrzennego (np. kształtowanie korytarzy 
infrastrukturalnych) wykracza poza zakres 
tematyczny Strategii, a jego elementy powinny 
znaleźć się w Planie zagospodarowania 
przestrzennego województwa. 

8. 40-41 

W świetle nieustannie zwiększającej się 
skali działań związanych z 
poszukiwaniem i rozpoznawaniem 
niekonwencjonalnych złóż gazu 
ziemnego, tzw. „gazu łupkowego”, 
mając na uwadze możliwy duży wpływ 
tego zagadnienia na rozwój regionu, 
przede wszystkim w kwestii 
podniesienia poziomu bezpieczeństwa 
energetycznego, który obecnie stanowi 
istotną barierę ograniczającą nowe 
inwestycje, należy mocniej 
zaakcentować to zagadnienie w 
Strategii; pod rozwagę należy wziąć 
zwłaszcza potencjalne problemy, które 
mogą wyniknąć przy konieczności 
zagospodarowania relatywnie dużych 
ilości odpadów wydobywczych, w tym 
oszacować konieczność utworzenia 
nowych, dedykowanych obiektów i 
instalacji do zagospodarowania 
odpadów wydobywczych; podkreślenie 
potencjalnego znaczenia zagadnienia 
niekonwencjonalnych złóż gazu 
ziemnego należy uwzględnić zwłaszcza 
w rozdziale dotyczącym celu 

 
Częściowo 

uwzględniona 

W CO 3.2 rozszerzono zapisy dotyczące gazu 
łupkowego w części obejmującej zobowiązania 
Samorządu Województwa oraz oczekiwań 
wobec administracji rządowej. 
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Lp. Osoba / Podmiot Str. 
Uwaga 

Propozycja modyfikacji 
Rozstrzygnięcie 

uwagi 
Uzasadnienie 

operacyjnego 3.2 Efektywne 
gospodarowanie energią. 

CEL OPERACYJNY 3.3 CZYSTE ŚRODOWISKO I BIORÓŻNORODNOŚĆ 

9. 

Należy podkreślić znaczenie 
odpowiednio przygotowanej i 
wdrożonej kampanii informacyjnej, 
jako narzędzia do zmiany świadomości 
i zachowań społecznych w odniesieniu 
do gospodarki odpadami; społeczna 
inicjatywa w kwestii prawidłowego 
postępowania nie tylko z odpadami, ale 
w odniesieniu do środowiska w ogóle, 
powinna być promowana i wspierana. 

 
Częściowo 

uwzględniona 

Kampanie informacyjne w zakresie gospodarki 
odpadami będą mogły być realizowane w 
kierunku działania 3.3.3: Rozwój kompleksowych 
systemów zagospodarowania odpadów komunalnych. 
Ponadto jednym z oczekiwanych efektów 
realizacji Strategii jest podniesienie 
świadomości społecznej w zakresie potrzeb 
ochrony środowiska. 

10. 

Regionalna Dyrekcja 
Ochrony 
Środowiska 

41-42 

Brak wskazania systemu i kierunku 
ochrony przyrody, krajobrazu oraz 
zachowania bioróżnorodności w 
regionie. Same plany ochronne dla 
parków krajobrazowych są 
niewystarczające, bowiem wskazują 
tylko jedną formę ochrony przyrody. 
Inne formy ochrony przyrody, na które 
w Strategii warto zwrócić uwagę to 
obszary Natura 2000. Brak odniesienia 
do obszarów leśnych oraz zapisów 
warunkujących trwałość istniejących 
kompleksów leśnych i ograniczenia 
przeznaczania ich na cele nieleśne, a 
także odniesienia do coraz 
powszechniejszej produkcji surowca 
drzewnego na dużą skalę przemysłową, 
która niekorzystnie wpływa na 
zachowanie bioróżnorodności. 
Oczekiwaniami wobec rządu powinna być 
naprawa przepisów w tym zakresie 
oraz zapewnienie finansowania działań 
ochronnych. Czy wskaźnik 
oczekiwanego efektu powinien być 
ograniczony tylko do liczby 

 
Częściowo 

uwzględniona 

Kierunki ochrony przyrody zostały wskazane 
w oczekiwanych efektach CO 3.3 oraz w 
kierunku działania 3.3.4. Zachowanie walorów 
przyrody i poprawa spójności przyrodniczej. Są to 
m.in.: uzyskanie racjonalnej struktury 
przestrzennej obszarów chronionych oraz 
opracowanie planów ochrony dla różnych 
form ochrony przyrody. 
Natomiast jak wynika z wyznaczonego OSI, 
interwencja w jego ramach nie będzie się 
ograniczać tylko do parków krajobrazowych, 
ale do wszystkich prawnych form ochrony  
przyrody oraz do obszarów wpisujących się w 
strukturę korytarzy ekologicznych wg Planu 
zagospodarowania przestrzennego 
województwa pomorskiego. 
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Lp. Osoba / Podmiot Str. 
Uwaga 

Propozycja modyfikacji 
Rozstrzygnięcie 

uwagi 
Uzasadnienie 

ustanowionych planów ochrony 
parków krajobrazowych? W celu 1.4. 
Unikatowa oferta turystyczna, jak 
również w w/w celu 3.3., należy 
rozważyć umieszczenie zapisu o 
konieczności ograniczenia presji 
turystycznej na obszary wrażliwe 
przyrodniczo oraz rozwoju turystyki z 
uwzględnieniem odporności 
środowiska przyrodniczego na presję 
turystyczną. 

Kluczowe warunki sukcesu 

11. 
Regionalna Dyrekcja 
Ochrony 
Środowiska 

42 
 Efektywna komunikacja i współpraca pomiędzy 

organami administracji rządowej i samorządowej w 
tym zakresie. 

Częściowo 
uwzględniona 

Postulat zawiera się w zasadzie realizacji 
Strategii - Zasadzie sprawności administracji. 

CEL OPERACYJNY 3.4 SKUTECZNA OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA 

12. 
Regionalna Dyrekcja 
Ochrony 
Środowiska 

42-43 

Cel operacyjny 3.4. Skuteczna ochrona 
przeciwpowodziowa jest sprzeczny z 
efektem oczekiwanym, który brzmi: 
„Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej, 
turystycznej i osiedleńczej obszarów 
narażonych na niebezpieczeństwo powodziowe 
poprzez zapewnienie im skutecznej ochrony 
przeciwpowodziowej” z kluczowym 
warunkiem sukcesu „Wzrost świadomości 
społecznej w zakresie zagrożenia 
powodziowego i przeciwdziałania jego 
występowaniu”. Efekt jest przeciwny 
zasadzie przezorności. 

 Uwzględniona 

 

NARZĘDZIA REALIZACJI I FINANSOWANIE 

13. 
Urząd Morski 
w Gdyni  

45 

Być może warto stworzyć zapis dot. 
pokrycia całego obszaru województwa, 
za wyjątkiem obszarów, dla których 
udowodniono, że niema takiej 
potrzeby, skoordynowanymi 
miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego. 

 
Częściowo 

uwzględniona 

Postulat zawiera się w horyzontalnej Zasadzie 
racjonalnego gospodarowania przestrzenią. 
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14. 
Urząd Morski 
w Gdyni 

47 

Urząd Morski w Gdyni jest jednostką 
odpowiedzialną za ochronę brzegów 
morskich i za sprawowanie nadzoru 
nad morskimi obszarami sieci Natura 
2000. 

CO 3.3 i 3.4 
Do podmiotów zaangażowanych dodać: 
Urząd Morski w Gdyni 

Uwzględniona 

 

 


