Szczecin, dnia 30 maja 2018 r.

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W SZCZECINIE
WOPN-OS.410.107.2018.MB

Sz. P.
Olgierd Geblewicz
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Działając na podstawie art. 48 ust. 1 i 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 2017 r., poz. 1405 ze zm.), zwanej
dalej ustawą OOŚ, w odpowiedzi na pismo z dnia 10 maja 2018 r. (data wpływu 14 maja 2018 r.),
znak: WZS-II.411.1.2018, dotyczące możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko dla projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, zwanego dalej RPO WZ, uprzejmie informuję,
co następuje.
Zgodnie z art. 46 pkt 2 ustawy OOŚ, przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko wymagają projekty planów sektorowych (m.in. z dziedziny 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 (w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - Dz. U. z 2016 r. poz. 71).
Biorąc pod uwagę charakter działań przewidywanych do zrealizowania w ramach projektu RPO WZ
można stwierdzić, że dokument, który podlega zmianie spełnia normę zawartą w art. 46 pkt 2 ustawy
OOŚ, gdyż może wyznaczać ramy dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
a więc zalicza się do dokumentów, dla których przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko jest wymagane.
Jednocześnie zgodnie z art. 48 ust. 1 i ust. 2 ustawy OOŚ, organ opracowujący projekt
dokumentu, po uzgodnieniu z właściwymi organami (m.in. regionalnym dyrektorem ochrony
środowiska) może odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
jeżeli uzna, że realizacja postanowień tego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na
środowisko oraz w przypadku, gdy analizowany dokument dotyczy niewielkich modyfikacji
przyjętych już dokumentów. Biorąc pod uwagę, że przedłożona dokumentacja dotyczy zmiany,
tj. modyfikacji zapisów przyjętego już RPO WZ (dla którego została przeprowadzona strategiczna
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ocena oddziaływania na środowisko i dokument ten został zaopiniowany przez tut. organ pismem z
dnia 12 czerwca 2014 r., znak: WOPN-OS.410.122.2014.PN/AM), należy stwierdzić, że
przedmiotowy projekt dokumentu spełnia przesłanki zawarte w art. 48 ust. 2 ww. ustawy, czyli
dotyczy niewielkich modyfikacji przyjętego już dokumentu, a ponadto wprowadzane zmiany w ocenie
tut. organu nie powinny spowodować znaczącego oddziaływania na środowisko.
Przy rozważeniu możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko organ wziął pod uwagę uwarunkowania wynikające z art. 49 ustawy OOŚ,
a mianowicie:
1) charakter działań przewidzianych w projektowanym dokumencie – RPO WZ jest narzędziem
rozwoju społeczno-gospodarczego. Zmiany wprowadzane w RPO WZ dotyczą głównie relokacji
środków finansowych, które nie zmienią założeń, celów oraz kierunków wsparcia określonych
w tym dokumencie. Przedmiotowe zmiany zwiększają nacisk na działania pro środowiskowe, a ich
głównym kierunkiem jest redukcja emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych, efektywność
energetyczna oraz inteligentne zarządzanie energią. Zmiany RPO WZ nie wskazują konkretnej
lokalizacji przedsięwzięć, a jedynie w sposób ogólny ustalają ramy ich późniejszej realizacji;
2) rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko – biorąc pod uwagę charakter planowanego dokumentu
(dokument o charakterze strategicznym) należy stwierdzić, że realizacja jego ustaleń nie powinna
spowodować znacząco negatywnego oddziaływania na środowisko. Celem zmian RPO WZ jest
zapewnienie równowagi pomiędzy rozwojem regionu, a poszanowaniem środowiska naturalnego
i poprawą jakości życia w przyszłości. Negatywne oddziaływania powstałe w wyniku realizacji
zaplanowanych działań inwestycyjnych będą miały w większości charakter krótkotrwały, głównie
podczas prowadzenia prac na etapie realizacyjnym. Możliwe jest wystąpienie oddziaływań na
etapie eksploatacji, ale właściwe planowanie oraz realizacja i eksploatacja poszczególnych
inwestycji zminimalizuje ryzyko powstawania niekorzystnych oddziaływań w tej fazie.
W przypadku, gdy na późniejszych etapach planowania okaże się, że działania inwestycyjne będą
wymagały przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, zostaną one poddane stosownej
ocenie;
3) cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, w tym obszary o szczególnych
właściwościach naturalnych lub posiadające znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, wrażliwe
na oddziaływania, istniejące przekroczenia standardów jakości środowiska lub intensywne wykorzystanie
terenu, a także formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody oraz obszary podlegające ochronie zgodnie z prawem międzynarodowym –
z uwagi na ogólny sposób formułowania ustaleń dotyczących planowanych działań, bez wskazania
ich zakresu, szczegółowej lokalizacji względem obszarów chronionych, stwierdza się,
iż w analizowanym przypadku brak jest konkretnych danych, które wskazywałyby, że realizacja
ustaleń projektu dokumentu spowoduje znacząco negatywne oddziaływanie na obszary chronione.
Należy mieć także na względzie, że jest to dokument o charakterze strategicznym, który nie
przesądza o technologii stosowanej w trakcie realizacji inwestycji, a potem ich funkcjonowaniu.
Dokładne określenie oddziaływania poszczególnych działań inwestycyjnych przewidzianych do
zrealizowania w ramach przedmiotowego dokumentu, będzie można ocenić dopiero w oparciu
o konkretne dane projektowe i lokalizacyjne na etapie procedury oceny oddziaływania na
środowisko i obszary Natura 2000 dla konkretnych przedsięwzięć. Działania inwestycyjne
prowadzone na terenach objętych formami ochrony przyrody (w tym w granicach obszarów Natura
2000) będą musiały być prowadzone w sposób, który nie będzie naruszał przedmiotu ich ochrony
oraz nie będzie wpływał znacząco negatywnie na integralność tych obszarów.
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Mając powyższe na względzie stwierdzono, że dla projektu zmian RPO WZ 2014-2020 istnieje
możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
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