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Sprawa: uzgodnienie możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko dla projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego (RPO WZ) 2014-2020  

 

Działając na podstawie art. 48 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 57 ust. 1 pkt 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. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), zwanej 

dalej ustawą OOŚ, w odpowiedzi na pismo z dnia 27 grudnia 2019 r. (data wpływu: 30 grudnia 2019 r.), 

dotyczące uzgodnienia możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko dla projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego (RPO WZ) 2014-2020, poniżej informuję. 
 

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy OOŚ przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko wymaga projekt: 

1) koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy, planu zagospodarowania przestrzennego oraz strategii 

rozwoju, wyznaczający ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko; 

2) polityki, strategii, planu i programu w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, 

gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki 

i wykorzystania terenu, opracowywany lub przyjmowany przez organy administracji, wyznaczający 

ramy dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; 

3) polityki, strategii, planu i programu innego niż wymienione w pkt 1 i 2, którego realizacja może 

spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000, jeżeli nie jest on bezpośrednio 

związany z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony. 

Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy OOŚ przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

jest też wymagane w przypadku projektu zmiany dokumentu, o którym mowa w ust. 1. 
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Jednocześnie zgodnie z art. 48 ust. 1 i ust. 4 ustawy OOŚ organ opracowujący projekt dokumentu, 

o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz projekt zmiany takiego dokumentu, może, po uzgodnieniu 

z właściwymi organami (m.in. regionalnym dyrektorem ochrony środowiska) odstąpić od 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli stwierdzi, że realizacja 

postanowień takiego dokumentu albo jego zmiany nie spowoduje znaczącego oddziaływania na 

środowisko, w tym obszary Natura 2000 oraz w przypadku, gdy analizowany dokument, bądź jego 

zmiana dotyczy wyłącznie zmiany stanowiącej niewielką modyfikację przyjętego już dokumentu lub 

zmiany dotyczącej obszaru w granicach jednej gminy. 
 

Przy rozważeniu możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko dla analizowanego dokumentu organ wziął pod uwagę, iż: 

1) planowane zmiany w RPO WZ 2014 – 2020 w szczególności dotyczą przesunięć środków do 

obszarów, w których mogą być one jeszcze efektywniej zainwestowane oraz rekalkulację wartości 

wskaźników wynikających z przesunięć lub bieżącego zaawansowania wdrażania Programu. 

Planowana relokacja środków nie powoduje istotnych zmian RPO WZ, stanowi wyłącznie niewielką 

modyfikację już przyjętego dokumentu, nie zmienia również założeń, celów oraz kierunków 

wsparcia określonych w RPO WZ, których wpływ na środowisko został poddany analizie w ramach 

przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko na etapie programowania; 

2) procedura opracowania zmiany w RPO WZ 2014 – 2020 wynika z decyzji Komisji Europejskiej, 

która przyznała Województwu Zachodniopomorskiemu kwotę rezerwy wykonania określoną w RPO 

WZ 2014-2020. Zmiany w RPO WZ 2014 – 2020 ukształtowane zostały przez aktualną sytuację 

społeczno – gospodarczą, bieżące tempo wdrażania Programu oraz zaktualizowaną Strategią 

Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030; 

3) realizacja inwestycji infrastrukturalnych w wyniku zmian w RPO WZ 201 – 2020 będzie wiązała się 

z możliwością wystąpienia oddziaływań na środowisko, jednak będą to oddziaływania o charakterze 

lokalnym i związanym z realizacją konkretnego przedsięwzięcia. Realizowane projekty mają 

obowiązek zostać poddane ocenie oddziaływania na środowisko, jeżeli przedsięwzięcie tego 

wymaga, a także ocenie w procesie budowlanym. Planowane zmiany nie spowodują istotnych zmian 

w środowisku, ani nie wpłyną negatywnie na obszary o szczególnych właściwościach naturalnych 

ani na walory krajobrazowe. 
 

Mając na względzie powyższe stwierdzono, że w przedmiotowej sytuacji należy uznać, iż jest to 

niewielka modyfikacja już przyjętego dokumentu, dlatego w ocenie tutejszego organu, dla projektu 

zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ) 2014-

2020 istnieje możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko. 

 

p.o. Zastępcy Regionalnego Dyrektora  

Ochrony Środowiska w Szczecinie,  

Regionalny Konserwator Przyrody  

Marcin Siedlecki 
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