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  Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie 
działając na podstawie przepisu art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 59), przepisu art. 48, przepisu art. 49 
w związku z przepisem art. 58 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 (j.t. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2081 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek Zarządu Województwa 
Zachodniopomorskiego, reprezentowanego przez Pana Olgierda Geblewicza Marszałka 
Województwa Zachodniopomorskiego, w imieniu którego działa Pan Marcin Szmyt 
Dyrektor Wydziału Zarządzania Strategicznego w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Zachodniopomorskiego, z dnia 27 grudnia 2019 r., w sprawie odstąpienia 
od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmian 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, 
w oparciu o analizę projektu tego dokumentu oraz o analizę uzasadnienia uwarunkowań,  
o których mowa w przepisie art. 49 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku  
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko, 
 

wyraża opinię ,  że 
 
dla projektu zmian dokumentu pn.: Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020, nie jest konieczne przeprowadzenie strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko.  
 
 

Zgodnie z przepisem art. 46 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r.  
poz. 2081 z późn. zm.), przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
wymaga projekt: polityki, strategii, planu i programu w dziedzinie przemysłu, energetyki, 
transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, 
rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywany lub 
przyjmowany przez organy administracji, wyznaczający ramy dla późniejszej realizacji 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Ponadto, w myśl przepisu 
art. 46 ust. 2 ww. ustawy, przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko jest też wymagane w przypadku projektu zmiany takiego dokumentu. 
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Odstąpienie od tego obowiązku jest natomiast możliwe na podstawie przepisu art. 48 ust. 1 
i ust. 4 pkt 1 cytowanej wyżej ustawy w przypadku stwierdzenia, że realizacja postanowień 
zmiany dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko i może 
dotyczyć wyłącznie zmiany stanowiącej niewielką modyfikację przyjętego już dokumentu 
lub zmiany dotyczącej obszaru w granicach jednej gminy. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 
obejmuje obszar całego województwa zachodniopomorskiego i koncentruje się na trzech 
podstawowych obszarach: gospodarka, infrastruktura i społeczeństwo. Podejmowane  
w ramach Programu działania, wdrażane zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, 
wynikają z diagnozy potrzeb regionu opartych o regionalne, krajowe i unijne dokumenty 
strategiczne.   

Proponowane zmiany tego dokumentu wynikają z ustaleń zawartych w decyzji 
wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 16 sierpnia 2019 r. C(2019)6164 określającej  
w odniesieniu do Polski i do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności programy operacyjne  
i priorytety, w odniesieniu do których osiągnięto cele pośrednie programów operacyjnych; 
które umożliwiają przesunięcie środków finansowych oraz inne zmiany podczas 
trwającego przeglądu śródokresowego.   

Jak wynika z uzasadnienia wniosku, zmiany Programu będą dotyczyć między innymi 
przesunięć środków finansowania w ramach działań Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) do obszarów,  
w których mogą być one jeszcze efektywniej wykorzystane - zainwestowane, oraz 
rekalkulacji wartości wskaźników wynikających z przesunięć lub bieżącego wdrażania 
Programu. Zmiany te, zostały ukształtowane aktualną sytuacją społeczno-gospodarczą, 
bieżącym tempem wdrażania Programu oraz zaktualizowaną Strategią Rozwoju 
Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030. Charakter działań jest powiązany  
z problemami ochrony środowiska - głównym kierunkiem planowanych zmian jest 
redukcja emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych, osiągnięcie efektywności 
energetycznej oraz inteligentne zarządzanie energią.  

Planowana realokacja środków stanowi niewielką modyfikację obowiązującego 
dokumentu i nie spowoduje istotnych zmian w Regionalnym Programie Operacyjnym, 
gdyż nie ulegną zmianie jego założenia, cele oraz kierunki wsparcia, których wpływ na 
środowisko, w tym na ludzi został poddany analizie w ramach strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko obowiązującego dokumentu, przeprowadzanej na etapie 
programowania.  

Z kolei wykonywanie inwestycji infrastrukturalnych w wyniku zaproponowanych 
zmian Programu będzie wiązać się z potencjalnym oddziaływaniem na środowisko, 
zwłaszcza na etapie realizacji tych inwestycji, jednak oddziaływania te, powinny mieć 
charakter lokalny i chwilowy; docelowo działania te, przyczynią się do poprawy 
środowiska, a także jakości życia ludzi. Z uzasadnienia uwarunkowań wynikających  
z przepisu art. 49 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko wynika również, że inwestycje zostaną zaplanowane w sposób umożliwiający 
zminimalizowanie ryzyka powstawania niekorzystnych oddziaływań (zaplanowane do 
realizacji projekty będą poddane szczegółowej procedurze oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko, w sytuacji kiedy dane przedsięwzięcie będzie tej 
procedury wymagać). 

Zaproponowane zmiany Programu, nie powinny spowodować istotnych zmian  
w środowisku, w tym negatywnych. Celem założeń tego dokumentu jest bowiem 
zrównoważony rozwój regionu, z poszanowaniem środowiska naturalnego i poprawa 
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jakości życia ludzi. Ponadto, realizacja ustaleń zawartych w ocenianym dokumencie nie 
będzie niosła za sobą oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych.  

Zatem, stwierdzić należy, że w ocenianej sytuacji zachodzą przesłanki, o których 
mowa 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 strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej zmiany dokumentu, tj. realizacja jego 
ustaleń nie powinna spowodować znaczącego oddziaływania na środowisko.   

 
Mając powyższe na uwadze, Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor 

Sanitarny w Szczecinie uznał, że dla projektu zmian 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”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymuje: 

1. Adresat - ePUAP, 
2. aa. 


