
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1192/184/12 
Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 października 2012 r. w sprawie przyjęcia 

Uzasadnienia do Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 i Podsumowania do Strategii Rozwoju Województwa 
Pomorskiego 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE DO STRATEGII 

ROZWOJU WOJEWÓDZTWA 

POMORSKIEGO 2020 

przyjętej uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego     

nr 458/XXII/12 z dnia 24.09.2012 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdańsk, wrzesień 2012 r. 



 2 

SPIS TREŚCI: 

 Wstęp 3 

1. 
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 

4 

 

 

Załącznik 

1. Sposób i zakres uwzględnienia uwag i wniosków do projektu Strategii Rozwoju Województwa 
Pomorskiego 2020 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.) 
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Wstęp 

Uzasadnienie do Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 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. 
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1. 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 

W dniu 28 marca 2011 r. Sejmik Województwa Pomorskiego przyjął uchwałę nr 100/VI/11 w 
sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju 
Województwa Pomorskiego i tym samym rozpoczął proces aktualizacji Strategii. 

W pierwszym etapie prac nad aktualizacją SRWP Zarząd Województwa Pomorskiego powołał 
Zespół do spraw aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego (uchwała nr 
443/41/11 z dnia 22 kwietnia 2011 r.) oraz przyjął Koncepcję procesu aktualizacji Strategii 
Rozwoju Województwa Pomorskiego (uchwała nr 750/56/11 z dnia 28 czerwca 2011 r.). 

29 września 2011 r. Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął uchwałę nr 1177/81/11 w 
sprawie uzgodnienia z właściwymi organami zakresu i stopnia szczegółowości informacji 
wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji Strategii Rozwoju 
Województwa Pomorskiego. 

Zgodnie z przyjętą koncepcją aktualizacji SRWP zdecydowano o partycypacyjnym i maksymalnie 
uspołecznionym podejściu do procesu tworzenia SRWP. W tym celu powołane zostały cztery 
Tematyczne Zespoły Robocze (TZR) oraz cztery Subregionalne Zespoły Robocze (SZR). 

TZR-y objęły następujące obszary tematyczne: 

1. Zasoby naturalne,  

2. Zasoby i powiązania gospodarcze,  

3. Kapitał ludzki i społeczny oraz usługi publiczne,  

4. Sieci infrastrukturalne.  

W skład Tematycznych Zespołów Roboczych weszli: Marszałek Województwa, Członkowie 
Zarządu Województwa Pomorskiego (ZWP), Moderatorzy oraz. przedstawiciele m.in.: partnerów 
społecznych i gospodarczych, organizacji pozarządowych, środowiska akademickiego i 
naukowego oraz samorządu województwa. W okresie od września 2011 r. do stycznia 2012 r. 
odbyły się cztery tury spotkań TZR-ów. Efekty prac każdego TZR zawarte zostały w raportach 
końcowych, w których skupiono się na: 

− określeniu potencjałów i trendów rozwojowych w danym obszarze tematycznym, o ile to 
możliwe w ujęciu terytorialnym; 

− wskazaniu barier i problemów w danym obszarze tematycznym, o ile to możliwe w ujęciu 
terytorialnym; 

− wypracowaniu wniosków i rekomendacji do zaktualizowanej SRWP w danym obszarze oraz 
ewentualnych propozycji do innych obszarów. 

W ramach procesu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego Zarząd 
Województwa powołał także cztery tzw. Subregionalne Zespoły Robocze obejmujące następujące 
powiaty województwa pomorskiego: 

1. Metropolitalny (powiaty: gdański, kartuski, nowodworski, pucki, wejherowski, Gdańsk, 
Gdynia, Sopot),  

2. Słupski (powiaty: Słupsk, lęborski, słupski, bytowski),  

3. Południowy (powiaty: chojnicki, człuchowski, kościerski,),  

4. Nadwiślański (powiaty: malborski, kwidzyński, tczewski, sztumski, starogardzki).  
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W skład Subregionalnych Zespołów Roboczych weszli m.in. przedstawiciele jednostek 
samorządu terytorialnego z terenu subregionu, a także przedstawiciele partnerów społecznych, 
organizacji pozarządowych oraz fakultatywnie Radni Samorządu Województwa Pomorskiego. 
Przewodniczącymi Subregionalnych Zespołów Roboczych zostali wybrani przez członków 
każdego z SZR Starostowie Powiatów województwa pomorskiego. Łącznie od listopada 2011 r. 
do lutego 2012 r. odbyły się trzy lub cztery tury spotkań każdego z SZR. Efekty prac każdego 
SZR zostały zawarte w raportach końcowych, w których skupiono się na: 

− określeniu potencjałów i trendów rozwojowych poszczególnych subregionów; 

− wskazaniu barier i problemów rozwojowych w poszczególnych subregionach; 

− wskazaniu terytorialnego ukierunkowania działań dla poszczególnych problemów oraz 
potencjałów rozwojowych.  

W sumie w procesie tworzenia SRWP poza przedstawicielami samorządu województwa 
zaangażowanych było 51 ekspertów reprezentujących różne dziedziny życia społeczno-
gospodarczego oraz 57 przedstawicieli: jednostek samorządu terytorialnego z całego obszaru 
Województwa, instytucji szczebla powiatowego oraz organizacji pozarządowych w tym lokalnych 
stowarzyszeń i zrzeszeń przedsiębiorców.  

29 marca 2012 r. Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą nr 326/131/12 przyjął projekt 
Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 i skierował go do konsultacji społecznych 
prowadzonych na podstawie zapisów art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz.712 z późn. zm.). 
Konsultacje te trwały od 2 kwietnia do 22 czerwca 2012 r. Raport z przebiegu tych konsultacji 
został przyjęty przez Zarząd Województwa Pomorskiego 19 lipca br. uchwałą nr 844/162/12. 

Równolegle w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu SRWP trwały 
prace nad opracowaniem Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Rozwoju 
Województwa Pomorskiego 2020. Prognoza została przyjęta przez Zarząd Województwa 
Pomorskiego w dniu 17 maja 2012 r. (uchwała nr 513/144/12). Możliwość udziału 
społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko w trybie 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 zapewniona 
była od 18 maja do 13 czerwca 2012 r. Projekt Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 
2020 wraz z przygotowaną dla niego Prognozą oddziaływania na środowisko dostępny był na 
dedykowanej Strategii stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego www.strategia2020.pomorskie.eu oraz Biuletynie Informacji Publicznej. O 
możliwości udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko 
opublikowane zostało także ogłoszenie w prasie o zasięgu regionalnym1 oraz umieszczono je na 
dedykowanej SRWP stronie internetowej województwa pomorskiego, a także na tablicy ogłoszeń 
w urzędzie marszałkowskim. Informacja o projektowanych dokumentach została opublikowana 
także w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o 
środowisku i jego ochronie. 

W ramach zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania 
na środowisko w trybie 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, w dniu 11 czerwca br. została przeprowadzona publiczna 
debata dotycząca Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Województwa 
Pomorskiego 2020. W trakcie spotkania zaprezentowano projekt Strategii Rozwoju Województwa 
Pomorskiego 2020 wraz z opracowaną do projektu Strategii Prognozą oddziaływania na 

                                                 
1 Regionalny dodatek „Gazety Wyborczej” z dnia 18 maja 2012 r. 
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środowisko. W debacie wzięło udział ponad 50 osób, w tym przedstawiciele samorządów 
terytorialnych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych oraz 
dziennikarze. 

Wszystkie zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania 
na środowisko uwagi i wnioski zostały rozpatrzone przy opracowywaniu dokumentu Strategii. 
Pełna dokumentacja dotycząca zgłoszonych w tym procesie uwag i wniosków, jak również 
sposobu i zakresu w jaki zostały rozpatrzone i uwzględnione dostępna jest w Departamencie 
Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 
a także została dołączona w formie załącznika do niniejszego uzasadnienia (załącznik nr 1). 
Wszystkie te informacje dostępne będą również na stronie internetowej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 

 


