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Szczecin, dnia 29 maja 2018r. 
NZNS.7040.1.33.2018 
 

 
Sz. P. 
Olgierd Geblewicz 
Marszałek Województwa 
Zachodniopomorskiego 
ul. Korsarzy 34 
70-540 Szczecin  

 
 

Wasz znak: WZS-II.411.1.2018 
 

 
  Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie, 
działając na podstawie przepisu art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1261 z późn. zm.), przepisu art. 48 i 49  
w związku z przepisem art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r.  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017r. 
poz. 1405 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek Województwa Zachodniopomorskiego, 
reprezentowanego prze Pana Olgierda Geblewicza Marszałka Województwa 
Zachodniopomorskiego, z upoważnienia którego działa Pan Marek Orszewski Zastępca 
Dyrektora Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego 
Wojewódzkiego Zachodniopomorskiego, z dnia 10 maja 2018r. znak: WZS-II.411.1.2018, 
w oparciu o analizę uzasadnienia zawartego we wniosku, zawierającego uwarunkowania  
o których mowa w przepisie art. 49 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko, a także w oparciu o analizę projektu dokumentu pn. „Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020”, 

 
wyraża opinię ,  że 

 
dla aktualizacji dokumentu pn. „Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020”, nie jest konieczne przeprowadzenie strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko.  
 
 Zgodnie z przepisem art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r.  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017r. 
poz. 1405 z późn. zm.), przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
wymagają m.in. projekty: polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie 
przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki 
odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystania terenu, 
opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy 
dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 
Ponadto, w myśl przepisu art. 50 ww. ustawy, przeprowadzenie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko jest też wymagane w przypadku wprowadzania zmian do już 
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przyjętego dokumentu, o którym mowa w przepisie art. 46 lub przepisie art. 47 tej ustawy. 
Odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko jest możliwe na podstawie przepisu art. 48 cytowanej powyżej ustawy  
w przypadku, gdy realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego 
oddziaływania na środowisko i może dotyczyć wyłącznie projektów dokumentów 
stanowiących niewielkie modyfikacje przyjętych już dokumentów lub projektów 
dokumentów dotyczących obszarów w granicach jednej gminy.  

Analizowany dokument stanowi aktualizację obecnie obowiązującego Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, który uzyskał 
pozytywną opinię tutejszego organu w 2014 roku. Dokument ten, o charakterze operacyjno 
- wdrożeniowym, wspiera projekty infrastrukturalne, jak i nieinwestycyjne związane ze 
zdrowiem i komfortem życia mieszkańców regionu.  

Z informacji zawartych w uzasadnieniu wniosku wynika, że zaproponowane zmiany 
mają zapewnić ochronę środowiska i są zgodne z wymaganiami zrównoważonego rozwoju. 
Przedmiotowe zmiany zwiększają nacisk na działania prośrodowiskowe - główna relokacja 
nastąpi z puli przeznaczonej na uzbrajanie terenów inwestycyjnych w kierunku 
zrównoważonej mobilności miejskiej i budownictwa pasywnego. Planowana realokacja 
środków nie spowoduje istotnych zmian w Regionalnym Programie Operacyjnym 
Województwa Zachodniopomorskiego, nie zmienia ona założeń, celów oraz określonych 
kierunków wsparcia. Zmiany te nie powinny w sposób znaczący wpłynąć na skalę 
oddziaływań postanowień tego dokumentu na środowisko, w tym na zdrowie i życie ludzi. 
W trakcie ich realizacji przestrzegane mają być obowiązujące przepisy w zakresie ochrony 
środowiska i zdrowia ludzkiego.  

W analizowanej sytuacji zachodzą więc przesłanki zawarte w przepisie art. 48 
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, umożliwiające 
odstąpienie od przeprowadzenia dla aktualizacji tego programu strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko. Stanowi on bowiem niewielką modyfikację przyjętego już 
dokumentu.  
  

Mając powyższe na uwadze, Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor 
Sanitarny w Szczecinie uznał, że dla aktualizacji dokumentu pn. „Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020”, nie jest konieczne 
przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

 
 
 
 
 
„Pismo niniejsze zostało opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym certyfikatem kwalifikowanym 
przez: dr n. med. Małgorzata Domagała-Dobrzycka Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie”. 
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