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Dotyczy: wniosku o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 

środowisko dla projektu zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodnio 

morskiego na lata 2014 - 2020 (RPO WZ 2014 - 2020) 

Urząd Morski w Słupsku w odpowiedzi na wystąpienie z dnia 27 grudnia 2019 r., w sprawie jak 

w nagłówku, działając na podstawie: 

• art. 57 ust. 2, w związku z art. 48 ust. 1 i 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. 2018, poz. 2081 ze zm.), zwanej dalej „ustawą 

ooś "; 

• art. 42 ust. 2 pkt 31 lit. a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej 

Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 317 ze zm.), zwanej dalej „ ustawą o 

obszarach morskich 

informuje, co następuje. 

Zgodnie z art. 46 pkt 2 i 3 ustawy ooś przeprowadzenie 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 wykorzystywania terenu, opracowywanych lub 

przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko" oraz projekty „polityk, strategii, 

planów lub programów innych niż wymienione w pkt 1 i 2, których realizacja może spowodować 

znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000 jeżeli nie są one bezpośrednio związane z ochroną 

obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony". 

Ponadto zgodnie z art. 47 ustawy ooś „przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko jest wymagane także w przypadku projektów dokumentów, innych niż wymienione w art. 46, 

jeżeli w uzgodnieniu z właściwym organem, o którym mowa w art. 57, organ opracowujący projekt 

dokumentu stwierdzi, że wyznaczają one ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko lub że realizacja postanowień tych dokumentów może 

spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko". 
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Zakres zmian niniejszego projektu obejmują przesunięcia środków do obszarów, w których 

mogą być one jeszcze efektywniej zainwestowane oraz rekalkulację wartości wskaźników 

wynikających z przesunięć lub bieżącego zaawansowania wdrażania Programu. Przesunięcie środków 

nie spowoduje istotnych zmian RPO WZ, gdyż stanowi niewielką modyfikację już przyjętego 

dokumentu przyjętego decyzją wykonawczą C(2019)6164 z dnia 16 sierpnia 2019r. 

Nie zachodzą przesłanki, które w sposób znaczący modyfikowałyby programy pod kątem ich 

wpływu na środowisko lub wskazywały ramy dla realizacji nowych inwestycji. 

Zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2 ustawy ooś odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko w przypadku dokumentów dotyczących m.in. planów lub programów w 

dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, opracowywanych lub przyjmowanych przez organy 

administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko, może nastąpić, jeżeli organ opracowujący projekty dokumentów uzna, że 

realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko i 

dotyczą one niewielkich modyfikacji przyjętych już dokumentów lub projektów dokumentów 

dotyczących obszarów w granicach jednej gminy. 
 

W związku z powyższym przedmiotowy projekt zmiany Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 nie wymaga 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

OR 

Urzędu Morskiego w Słupsku kpt.ż.w. Włodzimierz Kotimiak 

Otrzymują: <L Adresat 

2. NP w/m 

3. SM w/m 

4. IOW a/a 


