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CEL SPRAWOZDANIA 

Podstawowym celem niniejszego sprawozdania jest przedstawienie przebiegu oraz 
podsumowanie konsultacji społecznych Prognozy oddziaływania na środowisko 
projektu programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 (FEPZ 
2021-2027). W ramach sprawozdania rozpatrywane są uwagi zgłaszane do Prognozy 
oddziaływania na środowisko, które następnie ujęte zostaną w zbiorczym sprawozdaniu 
z przebiegu i wyników konsultacji społecznych programu Fundusze Europejskie dla 
Województwa Pomorza Zachodniego 2021-2027 przygotowywanym przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. 

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych prognozy oddziaływania 
na środowisko projektu Programu stanowi ujęcie zebranych w trakcie publicznej debaty 
uwag, opinii i postulatów, które następnie posłużyły do uzupełnienia i korekty Prognozy 

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uzyskuje niezbędne opinie i uzgodnienia w 
oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Końcowym etapem konsultacji jest przyjęcie 
przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego sprawozdania z konsultacji 
społecznych zawierającego uzasadnienia dla dokonanych rozstrzygnięć w odniesieniu do 
zgłoszonych uwag, wniosków i opinii. Sprawozdanie jest jawne i przekazane do 
publicznej wiadomości1. Kwestie uzgodnione ze społeczeństwem znajdują 
odzwierciedlenie w zapisach ostatecznej wersji prognozy ich oddziaływania na 
środowisko. 

Proces konsultacji został zaplanowany w taki sposób, aby zapewnić odbiorcom 
konsultacji łatwy, powszechny i dogodny dostęp do informacji o prognozie 
oddziaływania na środowisko, jego treści, terminach spotkań, sposobach i miejscu 
przekazywania uwag i opinii oraz czasie trwania konsultacji. 

PODSTAWA PRAWNA 

W procesie organizacji i przeprowadzenia konsultacji społecznych uwzględniono 
przepisy 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 poz. 247 z późn. zm.) 

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH 

Zaproszenie do udziału w konsultacjach prognozy umieszczono: 

 na stronie internetowej Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego 
(https://rpo.wzp.pl/o-programie/fundusze-europejskie-dla-pomorza-
zachodniego-20212027/konsultacje-spoleczne-projektu-programu-fepz-2021-
2027-wraz-z-prognoza-oddzialywania), 

                                                           
1 Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych, przygotowywane przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Zachodniopomorskiego będzie zawierać ustalenia tego sprawozdania. 



 

3 
 

 na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego, 

 w prasie lokalnej, regionalnej, radiu, serwisach społecznościowych. 

 

 
Rysunek 1 Widok ogólny strony internetowej Samorządu Województwa 
Zachodniopomorskiego 
Źródło: https://rpo.wzp.pl/o-programie/fundusze-europejskie-dla-pomorza-
zachodniego-20212027/konsultacje-spoleczne-projektu-programu-fepz-2021-2027-wraz-
z-prognoza-oddzialywania 

 

Rysunek 2 Widok ogólny strony internetowej Miasta Koszalina 
Źródło: https://www.koszalin.pl/de/node/8881 
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Przez cały okres konsultacji z dokumentem Prognozy można było zapoznać się m.in. na 
stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego i w siedzibie tj. Wydział Zarządzania 
Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. 

Do udziału w konsultacjach zaproszono przedstawicieli władz Województwa 
Zachodniopomorskiego, jednostki samorządu terytorialnego województwa 
zachodniopomorskiego, przedstawicieli instytucji nauki i kultury, jednostek naukowo-
badawczych, podmiotów społeczno-gospodarczych, biznesu oraz organizacji 
pozarządowych oraz mieszkańców. Uczestnikami konsultacji społecznych Prognozy 
oddziaływania na środowisko FEPZ 2021-2027 mogły być również między innymi: inne 
województwa, zwłaszcza sąsiednie, niezależni eksperci, partie polityczne w regionie, 
samorządy studenckie i studenci, osoby fizyczne. 

O opinie do treści Prognozy wystąpiono do: 

 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 

 Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 

 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie 

PREZENTACJA PROGNOZY I FORMY ZGŁASZANIA UWAG 

Poza formułą pisemnego zgłaszania uwag do dokumentu Prognozy zorganizowano 
spotkania z interesariuszami, które były okazją do publicznej debaty nad zapisami 
prognozy. W związku z pandemią Covid-19 oraz w trosce o zdrowie mieszkańców 
regionu jak i dla jak najszerszego upowszechnienia informacji zawartych w prognozie i 
zebrania uwag zorganizowano: 

 Wirtualny punkt konsultacyjny ( 5 spotkań z interesariuszami) – 20.06.2022, 
godz. 9:00; 22.06.2022, godz. 16:00; 23.06.2022, godz. 9:00 24.06.2022, godz. 
15:00, 28.06.2022, godz. 13:00. 

 Konferencję – 27.06.2022, godz. 12:00 

Konferencja zaplanowana została jako kluczowe wydarzenie konsultacji społecznych 
Prognozy. Zaproszenia i informacje dotyczące konferencji zostały upowszechnione w 
dniu rozpoczęcia konsultacji. Informacje o wydarzeniu zostały rozesłane do różnych grup 
interesariuszy drogą elektroniczną. Konferencję prowadził dr. Inż. Mariusz Kruczek, który 
przedstawił główne wątki i ustalenia wynikające ze sporządzonej Prognozy oraz 
podsumował prace nad jej przygotowaniem (załącznik prezentacja).  
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Rysunek 3 Prezentacja podczas konferencji 
Źródło: zasoby własne 
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Konsultacje Prognozy Oddziaływania na Środowisko projektu programów FEPZ 2021-
2027 trwały od 8 czerwiec 2022 roku do 29 czerwiec 2022 roku. 

Ustalono następującą formę składania uwag, wniosków i opinii do Prognozy 
Oddziaływania na Środowisko projektu programu FEPZ 2021-2027: 

 wypełnienie elektronicznego formularza uwag dostępnego wraz z klauzulą 
dotyczącą przetwarzania danych na stronie: rpo.wzp.pl, 

 w formie pisemnej wpisując w tytule korespondencji „Uwagi i wnioski do FEPZ 
2021-2027” za pośrednictwem operatora wyznaczonego do świadczenia usług 
powszechnych, na adres: 
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego,  
Wydział Zarządzania Strategicznego, ul. Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin, 

 poprzez wypełnienie formularzy zgłaszania uwag do FEPZ 2021-2027 i SOOŚ w 
edytowalnej wersji Word (oraz zapoznanie się z informacją dot. przetwarzania 
danych osobowych), a następnie przesłanie formularzy drogą elektroniczną na 
adres mailowy: prognoza_fepz@wzp.pl, 

 w formie pisemnej wpisując w tytule korespondencji poprzez złożenie w 
Wydziale Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Zachodniopomorskiego przy ul. Piłsudskiego 40 w Szczecinie. 

OPINIE WŁAŚCIWYCH ORGANÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 57 I 58 

Zgodnie z art. 57 ust. 1 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 poz. 247 z późn. zm.), organem właściwym 
w sprawach opiniowania i uzgadniania w ramach strategicznych ocen oddziaływania 
na środowisko jest: 

1) Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska – w przypadku dokumentów 
opracowywanych i zmienianych przez naczelne lub centralne organy administracji 
rządowej; 

2) regionalny dyrektor ochrony środowiska – w przypadku dokumentów innych niż 
wymienione w pkt 1. 

Zgodnie z art. 58 ust. 1. Organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej właściwym w 
sprawach opiniowania i uzgadniania w ramach strategicznych ocen oddziaływania na 
środowisko jest: 

1) Główny Inspektor Sanitarny – w przypadku dokumentów opracowywanych i 
zmienianych przez naczelne lub centralne organy administracji rządowej; 

2) państwowy wojewódzki inspektor sanitarny – w przypadku dokumentów innych niż 
wymienione w pkt 1 i 3; 3) państwowy powiatowy inspektor sanitarny – w przypadku 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin. 
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Zgodnie z art. 57 ust. 2. W przypadku gdy planowana realizacja danego dokumentu 
dotyczy obszarów morskich, organem właściwym w sprawach opiniowania i 
uzgadniania w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko jest także 
dyrektor urzędu morskiego. 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego wystąpił do: 

 Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 

 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz 

 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie. 

o opinię dla projektu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko. 

Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zaopiniował bez 
uwag, pozytywnie projekt programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 
2021-2027, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (pismo znak 
NZNS.7040.3.83.2022 z dnia 08.07.2022).  

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie zaopiniował bez uwag, 
pozytywnie projekt programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-
2027, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (pismo znak 
WOPN.410.105.2022.MP z dnia 04.07.2022). 

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie zaopiniował bez uwag, pozytywnie projekt 
programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko (pismo znak OW.52000.5.22.AZ(12) z dnia 01.07.2022). 

W trakcie trwania konsultacji organy właściwe w sprawach opiniowania i uzgadniania 
w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko nie wniosły uwag i 
wniosków, które wymagałyby rozpatrzenia przy opracowaniu końcowej Prognozy 
oddziaływania na środowisko projektu programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 
Zachodniego 2021-2027. 

ZGŁOSZONE UWAGI I WNIOSKI 

W trakcie konsultacji do Prognozy oddziaływania na środowisko projektu programu 
Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 nie wpłynęły żadne uwagi 
które miałyby wpływ na opracowywanej końcowej wersji prognozy. 

 


