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1. Wstęp 

Podsumowanie do Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 zgodnie z art. 

55 ust. 3 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 r. poz. 247) 

zawiera: 

1. Uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych 

rozwiązań alternatywnych. 

2. Informacje w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały 

uwzględnione: 

a) ustalenia zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko, 

b) opinie właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58 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, 

c) zgłoszone uwagi i wnioski, 

d) wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na 

środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone, 

e) propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu 

skutków realizacji postanowień dokumentu. 
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2. Uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do 

rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych 

Planowanie rozwoju regionalnego jest jednym z kluczowych zadań, jakie ustawowo 

zostały przypisane samorządowi województwa. W tym celu opracowuje on strategię 

rozwoju województwa. W związku z wygaśnięciem horyzontu czasowego przyjętej 

24 września 2012 roku uchwałą nr 458/XXII/12 przez Sejmik Województwa 

Pomorskiego Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, konieczne było 

opracowanie nowego dokumentu strategicznego województwa, którego horyzont 

czasowy będzie spójny z okresem obowiązywania średniookresowej strategii rozwoju 

kraju, której rolę pełni Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 

(z perspektywą do 2030 r.), przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 14 lutego 2017 r. 

Horyzont czasowy nowej strategii rozwoju województwa będzie obejmował rok 2030. 

Proces przygotowania Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 (SRWP 

2030) zapoczątkowany został wraz z przyjęciem przez Sejmik Województwa 

Pomorskiego w dniu 28 stycznia 2019 r. uchwały nr 51/V/19 w sprawie określenia 

zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Województwa 

Pomorskiego 2030. 

W pracach nad SRWP 2030 uwzględniono m.in.: 

1. Procesy zachodzące w otoczeniu województwa pomorskiego – globalnym, 

europejskim, bałtyckim i krajowym. 

2. Doświadczenia wynikające z realizacji SRWP 2020 oraz skalę i kierunki zmian 

sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie i kraju, a także wyzwania 

rozwojowe stojące przed województwem pomorskim. 

3. Zapisy Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 

2030, przyjętego uchwałą nr 318/XXX/2016 Sejmiku Województwa Pomorskiego 

z dnia 29 grudnia 2016 r. 

4. System prowadzenia polityki rozwoju kraju, w tym krajowe otoczenie prawno-

regulacyjne. 

5. Legislację UE, w tym związaną z uruchomieniem Wieloletnich Ram Finansowych 

2021- 2027. 

Nowa Strategia określiła 7 strategicznych wyzwań rozwojowych regionu, które 

determinują zarówno wybór celów, jak i mechanizmy realizacji SRWP 2030. Są to: 

1. Zmiany klimatu – obejmujące zwiększanie bezpieczeństwa środowiskowego 

i energetycznego, w tym gotowości na zdarzenia ekstremalne, poprzez działania 

adaptacyjne do zmian klimatu, monitorowanie stanu środowiska oraz 

kształtowanie otoczenia, które ogranicza presję na środowisko i przeciwdziała 

jego degradacji, przy jednoczesnym dążeniu do neutralności klimatycznej, 

poprzez ograniczanie emisji, wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym, 

tworzenie warunków do przekształcenia regionu w krajowego lidera produkcji 

zielonej energii i technologii ekoefektywnych oraz edukację mieszkańców. 
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2. Usługi publiczne i stan zdrowia mieszkańców – obejmujące poszerzenie 

oferty oraz poprawa dostępności i jakości zindywidualizowanych usług 

publicznych dla wszystkich mieszkańców, w tym osób zagrożonych ubóstwem 

i wykluczeniem społecznym oraz rozwój działań w zakresie promocji zdrowia 

oraz profilaktyki zdrowotnej, adresowanych do wszystkich grup wiekowych w celu 

poprawy zdrowia mieszkańców  oraz lepszego wykorzystania potencjału 

wynikającego z wydłużania się życia. 

3. Edukacja – obejmujące poprawę jakości usług edukacyjnych na wszystkich 

etapach kształcenia z uwzględnieniem potrzeb gospodarki i rynku pracy, postępu 

technologicznego i wyzwań cywilizacyjnych, przy jednoczesnym zapewnieniu 

równego dostępu dla wszystkich mieszkańców. 

4. Kapitał społeczny i kultura zaufania – obejmujące rozwój aktywnej, otwartej, 

wrażliwej, świadomej i silnej wspólnoty, dla której wartość stanowi różnorodność 

kulturowa, bogate dziedzictwo oraz tradycje morskie i solidarnościowe 

w regionie, a także wzrost kompetencji mieszkańców warunkujących zdolność do 

funkcjonowania i samoorganizacji w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości 

z uwzględnieniem społecznej roli kultury.  

5. Spójność wewnętrzna regionu i mobilność mieszkańców – obejmujące 

rozwój infrastruktury i oferty transportu zbiorowego oraz dróg publicznych 

niwelujący dysproporcje wewnątrz regionu, eliminujący wykluczenie transportowe 

i zapewniający dostęp wszystkich mieszkańców do dobrej jakości usług 

publicznych (m.in. edukacji, ochrony zdrowia, kultury). 

6. Baza gospodarcza – obejmujące wzrost międzynarodowej konkurencyjności 

gospodarczej poprzez pełniejsze wykorzystanie endogenicznego potencjału 

wynikającego z nadmorskiego położenia, stymulowanie aktywności eksportowej 

pomorskich firm, podejmowanie współpracy biznesu, sektora naukowo-

badawczego oraz publicznego w celu budowania przewagi technologicznej, 

wdrażanie nowoczesnych rozwiązań, w szczególności właściwych dla modelu 

Przemysłu 4.0, wykorzystujących sztuczną inteligencję oraz z zakresu 

gospodarki o obiegu zamkniętym, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej 

jakości zasobów i miejsc pracy, rozwoju inteligentnych specjalizacji oraz 

upowszechnianiu rozwiązań innowacyjnych na mniej rozwiniętych obszarach 

województwa z uwzględnieniem branż kluczowych, istotnych dla rozwoju 

gospodarki.  

7. Zmiany technologiczne i cyfryzacja życia – obejmujące wykorzystanie 

cyfryzacji i zachodzących zmian technologicznych jako nowego motoru wzrostu i 

przełamywania wykluczenia, oraz skuteczne przejście transformacji cyfrowej 

z uwzględnieniem potencjału instytucjonalnego oraz kompetencji administracji 

publicznej, biznesu, sektora pozarządowego oraz mieszkańców wraz 

z dostrzeżeniem i zaadresowaniem działań wobec kulturowych i społecznych 

skutków przemian technologicznych.  
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Mając na uwadze wyzwania rozwojowe określono wizję województwa pomorskiego 

w 2030 r., zgodnie z którą Pomorze w 2030 roku będzie regionem dobrobytu: 

1. Rozwijającym się w sposób trwały – bazującym na wyróżnikach Pomorza: 

aktywności i potencjale wykształcenia mieszkanek i mieszkańców, wysokim 

poziomie kapitału ludzkiego i społecznego, bogatym dziedzictwie 

wielokulturowym, morskim i wolnościowym, unikatowych walorach 

środowiskowych i krajobrazowych, zrównoważonej mobilności, a także branżach 

kluczowych dla gospodarki i inteligentnych specjalizacji. 

2. Ekoefektywnym – dążącym do osiągnięcia neutralności klimatycznej i odporny 

na negatywne zjawiska klimatyczne, bazującym na racjonalnym wykorzystaniu 

dostępnych zasobów, a także zapewniającym wysoką jakość przestrzeni 

i środowiska naturalnego oraz powszechny dostęp do zróżnicowanych źródeł 

energii, zwłaszcza odnawialnych. 

3. Otwartym – zarówno w wymiarze społecznym, dzięki poszanowaniu 

różnorodności kulturowej, etnicznej, narodowościowej i światopoglądowej 

wszystkich osób zamieszkujących Pomorze, jak i poprzez aktywny udział 

w globalnych i europejskich procesach gospodarczych i technologicznych. 

4. Spójnym – zapewniającym wszystkim mieszkańcom poszczególnych części 

województwa odpowiedni standard życia i warunki rozwoju, w tym powszechny 

dostęp do zindywidualizowanych usług publicznych, jak opieka zdrowotna, 

transport zbiorowy, edukacja, pomoc społeczna, kultura czy oferta czasu 

wolnego, jak również dążący do eliminowania nierówności społecznych 

i ekonomicznych występujących w regionie. 

5. Innowacyjnym – kreującym i wykorzystującym nowoczesne rozwiązania typu 

smart w kluczowych obszarach rozwoju, w szczególności w wymiarze 

środowiskowym, gospodarczym, społecznym i organizacyjnym, a także aktywnie 

czerpiący z trendów technologicznych i cyfryzacji. 

Realizacja powyższej wizji województwa opierać będzie na trzech celach 

strategicznych: 

1. Trwałym bezpieczeństwie. 

2. Otwartej wspólnocie regionalnej. 

3. Odpornej gospodarce. 

Mają one charakter ogólny, określają pożądane stany docelowe w ujęciu 

problemowym i zostały zoperacjonalizowane przez 12 celów operacyjnych: 
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Trwałe bezpieczeństwo 
Otwarta wspólnota 

regionalna 
Odporna gospodarka 

1.1 Bezpieczeństwo 

środowiskowe 
2.1 Fundamenty edukacji 

3.1 Pozycja 

konkurencyjna 

1.2 Bezpieczeństwo 

energetyczne 
2.2 Wrażliwość społeczna 3.2 Rynek pracy 

1.3 Bezpieczeństwo 

zdrowotne 
2.3 Kapitał społeczny 

3.3 Oferta turystyczna i 

czasu wolnego 

1.4 Bezpieczeństwo 

cyfrowe 
2.4 Mobilność 

3.4 Integracja z 

globalnym systemem 

transportowym 

Zawarte w SRWP 2030 strategiczne wyzwania rozwojowe przekładają się na cele 

strategiczne i są optymalne dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju województwa 

oraz poprawy jakości życia jego mieszkańców z równoczesnym poszanowaniem 

środowiska, walorów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych oraz zdrowia 

ludzi. 

Ze względu na fakt, że SRWP 2030 jest dokumentem o dużym stopniu ogólności, 

dlatego nie podlega daleko idącemu wariantowaniu. Potrzebę wskazania rozwiązań 

alternatywnych projektu SRWP 2030 pełnią scenariusze rozwoju województwa 

pomorskiego do 2030 roku, pokazujące skutki realizacji przyjętych ścieżek 

rozwojowych. 

W SRWP 2030 określono, że na rozwój województwa pomorskiego w perspektywie 

2030 roku będą mieć wpływ trzy główne megatrendy, które stanowią osie 

modelowanych scenariuszy:  

1. Zmiany klimatyczne.  

2. Postęp technologiczny. 

3. Zmiany demograficzne. 

Zjawiskami korygującymi, które mogą istotnie wpłynąć na trwałość scenariuszy są 

szoki (tzw. czarne łabędzie) spowodowane, m.in. zagrożeniami naturalnymi 

i cywilizacyjnymi. Ich przykładem jest pandemia COVID-19. Kryzys ten ma 

bezpośredni, natychmiastowy i poważny wpływ na całą społeczność, a możliwe 

zmiany strukturalne dotykające wszystkich obszarów życia społeczno-

gospodarczego, w dłuższej perspektywie są trudne do przewidzenia. W tym 

kontekście, istotna jest gotowość województwa do reagowania na nagłe wydarzenia, 

posiadanie rezerw umożliwiających elastyczność, a przez to budowanie odporności 

na pojawiające się szoki. 

Megatrendy oddziaływać będą na wszystkie obszary życia społeczno-gospodarczego 

województwa. Ramę dla scenariuszy w zakresie oddziaływania megatrendów 

wyznaczają: 
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1. Stan środowiska, bezpieczeństwo energetyczne i przestrzeń. 

2. Dostępność usług publicznych.  

3. Kapitał społeczny. 

4. Konkurencyjność gospodarki. 

Na podstawie wyników analizy SWOT, w zależności od sposobu wykorzystania 

silnych stron i szans rozwojowych, a także zdolności do pokonywania barier 

i przeciwdziałania ryzykom, wyodrębniono trzy scenariusze rozwoju Pomorza do roku 

2030. Głównym założeniem jest pokazanie scenariuszy skrajnych (w wymiarze 

pozytywnym i negatywnym) oraz scenariusza pośredniego, będącego rezultatem 

sytuacji constans. W programowaniu rozwoju regionu kluczowe będzie umiejętne 

dostosowywanie się do megatrendów oraz podjęcie próby twórczego ich 

wykorzystania, a także budowanie przez województwo odporności na negatywne 

szoki zewnętrzne. Przyjęte scenariusze rozwoju to: 

1. Optymistyczny – bazujący na umiejętnym wykorzystaniu postępu 

technologicznego, bezpieczeństwie klimatycznym oraz wzroście 

demograficznym. 

2. Neutralny – zakładający nie w pełni wykorzystane szanse związane z postępem 

technologicznym oraz zbyt wolne dostosowywanie się do zmian klimatycznych 

i demograficznych. 

3. Pesymistyczny – będący efektem niewykorzystania szans związanych 

z postępem technologicznym, postępującego kryzysu klimatycznego oraz 

znacznego ubytku ludności i starzenia się społeczeństwa. 
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3. Informacje w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie 

zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na 

środowisko  

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 

Pomorskiego 2030 została opracowana w oparciu o art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 51 

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. 

12 grudnia 2019 r. Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą nr 1242/103/19 

przyjął stanowisko dotyczące zakresu i stopnia szczegółowości informacji 

wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju 

Województwa Pomorskiego 2030. 

Stanowisko to zostało uzgodnione z: 

1. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku, pismo nr RDOŚ-Gd-

WOO.411.3.2019.AM.1 z dnia 24 stycznia 2020 r. 

2. Pomorskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, pismo 

nr ONS.9022.2.11.2019.KM z dnia 31 grudnia 2019 r. 

3. Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni, pismo nr INZ1.1.8103.132.2019.MGw 

z dnia 7 lutego 2020 r. 

4. Dyrektorem Urzędu Morskiego w Słupsku, pismo nr OW-B5-074/02/20/ds. z dnia 

7 stycznia 2020 r. 

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu SRWP 2030 została sporządzona 

przez Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego i została przyjęta 24 listopada 

2020 r. przez Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą nr 1086/201/20. 

W Prognozie oddziaływania na środowisko projektu SRWP 2030 zawartych zostało 

31 propozycji zmian zapisów i uwag do projektu SRWP 2030, które zostały zebrane 

w tabeli 6 Ocena uwzględnienia w projekcie Strategii Rozwoju Województwa 

Pomorskiego 2030 problemów z zakresu środowiska oraz 11 uwag ogólnych 

i szczegółowych zebranych w Rozdziale 13 Rekomendacje do projektu SRWP 2030. 

Wszystkie propozycje i uwagi zostały przeanalizowane w aspekcie zasadności 

i możliwości ich uwzględnienia w SRWP 2030. Szczegółowy opis sposobu w jaki 

zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione w SRWP 2030 

propozycje i uwagi zawarte w Prognozie oddziaływania na środowisko projektu 

SRWP 2030 znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego podsumowania. 



 10 

4. Informacje w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie 

zostały uwzględnione opinie właściwych organów, o których mowa w art. 

57 i 58 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  

24 listopada 2020 r. Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą nr 1086/201/20 

przyjął Prognozę oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju 

Województwa Pomorskiego 2030 i przekazał ją wraz z projektem SRWP 2030 

przyjętym przez Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą nr 914/190/20 z dnia 

15 października 2020 r. do zaopiniowania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Gdańsku, Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego oraz Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni. 

Projekt SRWP 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko bez uwag 

zaopiniował Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny (pismo 

nr ONS.9022.3.16.2020.MG z dnia 24 grudnia 2020 r.). Natomiast opinię z uwagami 

przekazał Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku (pismo nr RDOŚ-

Gd-WOO.410.50.2020.ASP.2 z dnia 23 grudnia 2020 r.) oraz Dyrektor Urzędu 

Morskiego w Gdyni (pismo nr INZ.8103.11.2020.AC z dnia 29 grudnia 2020 r.). 

Wszystkie zgłoszone uwagi właściwych organów zostały rozpatrzone w pracach nad 

Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030, a szczegółowy sposób i zakres 

ich uwzględnienia w Strategii został przedstawiony w tabeli w załączniku nr 2 do 

niniejszego podsumowania. 
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5. Informacje w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie 

zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski  

28 stycznia 2019 r. Sejmik Województwa Pomorskiego przyjął uchwałę nr 51/V/19 

w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju 

Województwa Pomorskiego 2030 (SRWP 2030) i tym samym rozpoczął proces 

opracowania dokumentu. 

Prace nad pierwszym projektem SRWP 2030 prowadzone były wielotorowo, przy 

udziale ponad 60 ekspertów reprezentujących wszystkie kluczowe obszary polityki 

rozwoju oraz z wykorzystaniem głosu płynącego z czterech subregionów 

województwa (chojnickiego, słupskiego, nadwiślańskiego i metropolitalnego), które 

pracowały w formule Subregionalnych Zespołów Roboczych (SZR), stanowiących 

reprezentację samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, 

w tym organizacji pozarządowych i pracodawców oraz środowiska akademickiego. 

12 grudnia 2019 r. Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął uchwałę 

nr 1242/103/19 w sprawie uzgodnienia z właściwymi organami stanowiska 

dotyczącego zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie 

oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 

2030. 

Następnie 31 stycznia 2020 r. Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął uchwałę 

nr 99/118/20 w sprawie przyjęcia projektu Strategii Rozwoju Województwa 

Pomorskiego 2030 i skierował projekt SRWP 2030 do konsultacji w trybie art. 6 

ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 

Konsultacje te trwały od 31 stycznia do 30 czerwca 2020 r. 

W ich ramach zgłoszono ponad 1 300 uwag horyzontalnych i szczegółowych 

w formie 92 opinii pisemnych złożonych przez instytucje publiczne, sektor 

pozarządowy, przedsiębiorstwa, uczelnie oraz osoby prywatne. Odbyła się także 

debata na forum Sejmiku Województwa Pomorskiego. 

W kolejnym kroku Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął Raport z przebiegu 

konsultacji społecznych projektu SRWP 2030 uchwałą nr 669/168/20 z dnia 30 lipca 

2020 r., a następnie uchwałą nr 914/190/20 z dnia 15 października 2020 r. kolejny 

projekt SRWP 2030. 

Do tego projektu SRWP 2030 została sporządzona Prognoza oddziaływania na 

środowisko, którą Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął uchwałą 

nr 1086/201/20 z dnia 24 listopada 2020 roku. W celu zapewnienia możliwości 

udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko projektu 

SRWP 2030, zgodnie z zapisami 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, odbyły się 

konsultacje społeczne projektu SRWP 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na 

środowisko, które trwały od 25 listopada do 23 grudnia 2020 r. 
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Projekt SRWP 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko został 

umieszczony na dedykowanej SRWP 2030 stronie internetowej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego [www.strategia2030.pomorskie.eu] 

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. O możliwości udziału społeczeństwa 

w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko opublikowane zostało także 

ogłoszenie w prasie o zasięgu regionalnym1 oraz umieszczono je na dedykowanej 

SRWP 2030 stronie internetowej województwa pomorskiego, a także na tablicy 

ogłoszeń w urzędzie marszałkowskim. Informacja o projektowanych dokumentach 

została opublikowana także w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach 

zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. 

W związku z udziałem społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na 

środowisko projektu SRWP 2030 uwagi i wnioski zgłosiły 2 podmioty. Zostały one 

rozpatrzone przy opracowywaniu kolejnego projektu SRWP 2030, który został 

przyjęty przez Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 4 lutego 2021 r. uchwałą 

nr 107/221/21. 

Pełna dokumentacja dotycząca zgłoszonych w tym procesie uwag i wniosków, jak 

również sposobu i zakresu w jakim zostały rozpatrzone i uwzględnione dostępna jest 

w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, a także została dołączona w formie 

załącznika nr 3 do niniejszego podsumowania. Wszystkie te informacje dostępne 

będą również na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Pomorskiego. 

                                                 
1 Regionalny dodatek „Gazety Wyborczej” z dnia 25 listopada 2020 r. 

http://www.wrotapomorza.pl/pl/bip/umwp/urzad/sprawy/sprawy_do_zalatwienia/publ_wykaz
http://www.wrotapomorza.pl/pl/bip/umwp/urzad/sprawy/sprawy_do_zalatwienia/publ_wykaz
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6. Informacje w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie 

zostały uwzględnione wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego 

oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone 

Podstawowym aktem prawnym regulującym transgraniczną ocenę oddziaływania 

na środowisko w Polsce jest ustawa 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, która w Dziale VI określa 

zasady postępowania w sprawach transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

Zgodnie z art. 104 ww. ustawy w razie stwierdzenia możliwości znaczącego 

transgranicznego oddziaływania na środowisko, pochodzącego z terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na skutek realizacji projektów polityk, strategii, planów lub 

programów przeprowadza się postępowanie dotyczące transgranicznego 

oddziaływania na środowisko. Tym samym podstawą do podjęcia oceny 

transgranicznej jest stwierdzenie możliwości wystąpienia znaczącego negatywnego 

oddziaływania w wyniku realizacji któregokolwiek z zamierzeń SRWP. 

Zgodnie z ustawą z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1776) granica państwowa na morzu przebiega w odległości 

12 mil morskich od linii podstawowej, lub po zewnętrznej granicy red włączonych do 

morza terytorialnego. W związku z powyższym oddziaływania, które mogłyby 

wystąpić za granicą państwową zarówno na morzu jak i na lądzie2 można określić 

oddziaływaniami transgranicznymi. 

W ramach prac nad Prognozą oddziaływania na środowisko projektu SRWP 2030 

przedstawiono uwarunkowania środowiskowe oraz analizę zapisów projektu 

SRWP 2030 oraz określono prognozowany wpływ na środowisko określonych w tym 

dokumencie celów strategicznych, celów operacyjnych oraz ukierunkowań 

tematycznych. Nie zidentyfikowano prognozowanych oddziaływań, które potencjalnie 

mogłyby znacząco oddziaływać transgranicznie. Projekt SRWP 2030 jest 

dokumentem o ogólnym charakterze, nie wskazującym zarówno lokalizacji jak 

i harmonogramu wdrażania i realizacji ukierunkowań tematycznych. W związku 

z czym potencjalne oddziaływanie będzie się wiązać przede wszystkim z lokalizacją, 

zakresem, technologią, organizacją i harmonogramem prac, które zostaną określone 

w późniejszym czasie. W Prognozie oddziaływania na środowisko określono 

działania polegające na unikaniu, zapobieganiu, łagodzeniu potencjalnych 

negatywnych oddziaływań projektu SRWP 2030 na środowisko. 

Ochrona i ocena wpływu na środowisko, w tym identyfikacja potencjalnych 

oddziaływań transgranicznych realizowana jest na wczesnym etapie opracowywania 

dokumentów strategicznych, planów i programów, ponieważ przed przyjęciem 

dokumentów przeprowadzana jest strategiczna ocena oddziaływania na środowisko. 

Dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko przeprowadzana 

                                                 
2 „Granicą państwową”, jest powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną, oddzielająca 

terytorium państwa polskiego od terytoriów innych państw i od morza pełnego. 
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jest ocena oddziaływania na środowisko, obligatoryjnie obejmująca identyfikację 

oddziaływań transgranicznych. Tym samym stosowana jest zasada przezorności i jak 

najwcześniejszej identyfikacji oraz zapobiegania potencjalnym negatywnym 

oddziaływaniom transgranicznym. 

Na podstawie dostępnych informacji zawartych w dokumentach krajowych, 

w Prognozie oddziaływania na środowisko projektu SRWP 2030 zidentyfikowano 

planowane inwestycje, jakie mogą być realizowane w województwie pomorskim lub 

częściowo na lądzie oraz na Morzu Bałtyckim, mogące powodować oddziaływania 

transgraniczne i wymieniono je w Prognozie oddziaływania na środowisko projektu 

SRWP 2030 wraz z informacją, w jakim trybie przeprowadzana jest lub będzie ocena 

transgraniczna. Przedsięwzięcia te nie wynikają jednak z przesądzeń projektu SRWP 

2030, ale stanowią istotne uwarunkowanie zewnętrzne, które może mieć wpływ na 

sposób realizacji projektowanego dokumentu. 

Podsumowując, na podstawie przeprowadzonej oceny wpływu na środowisko nie 

przewiduje się wystąpienia znaczących oddziaływań transgranicznych w wyniku 

realizacji projektu SRWP 2030. Co więcej, projekt SRWP 2030 będzie powodował 

pozytywne oddziaływania na środowisko, również w kontekście transgranicznym, 

poprzez trwały i zrównoważony rozwój w wymiarach środowiskowym, społecznym 

i gospodarczym. 
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7. Informacje w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie 

zostały uwzględnione propozycje dotyczące metod i częstotliwości 

przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu 

Monitoring skutków realizacji postanowień SRWP 2030, zgodnie z zapisami 

dokumentu, będzie prowadzony regularnie. Planowanie jest kontynuowanie działań 

dot. monitorowania dokumentu oraz dokonywanie oceny jej postępów wdrażania. 

Narzędziem monitoringu będzie podobnie jak w przypadku SRWP 2020 – Pomorski 

System Monitoringu i Ewaluacji (PSME), którego podstawowym celem 

funkcjonowania jest efektywne wsparcie procesu decyzyjnego związanego 

z planowaniem rozwoju województwa, w tym z wykorzystaniem zasobów (głównie 

finansowych) kierowanych na realizację Strategii. Zakres działania PSME obejmuje 

przede wszystkim następujące zadania: 

− systemową obserwację działań prowadzonych na rzecz realizacji Strategii oraz 

ich efektów;  

− analizę zmian społecznych, gospodarczych oraz zmian w zagospodarowaniu 

przestrzennym regionu, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które są związane 

z realizacją Strategii; 

− ocenę postępów realizacji RPS oraz powiązanych z nimi programów 

operacyjnych, a także ocenę osiągniętych dzięki nim efektów; 

− ocenę efektów realizowanych w regionie wspólnotowych, krajowych 

i regionalnych polityk publicznych; 

− formułowanie prognoz i scenariuszy rozwoju regionu. 

Lista wskaźników zaproponowana w dokumencie SRWP 2030 ma w szczególności 

charakter kontekstowy, co oznacza, że wskaźniki wykraczają poza zakres działań, 

które prowadzone będą w ramach realizacji SRWP 2030.  

Bardziej szczegółowy zakres wskaźników, odzwierciedlający efekty działań 

Samorządu Województwa Pomorskiego, zapewni monitorowanie regionalnych 

programów strategicznych (RPS), które operacjonalizują działania SRWP 2030 

w różnych obszarach tematycznych, w tym w obszarze środowiska. Zamieszczono 

w nich wskaźniki produktu i rezultatu (mierzące stopień osiągnięcia celów SRWP 

oraz pożądany kierunek zmian monitorowanych wielkości) odnoszące się 

bezpośrednio do interwencji poszczególnych RPS – wskazujące na bezpośrednie 

i pośrednie skutki środowiskowe zaplanowanych działań. Wszystkie projekty RPS są 

w fazie opracowywania – w ramach kolejnych projektów tych Programów listy 

wskaźników, w tym środowiskowych, będą doskonalone.  

Ciągłej obserwacji postępów zmian wskaźników, w tym środowiskowych, zarówno 

SRWP 2030, jak i RPS, będzie służyło narzędzie funkcjonujące już w ramach PSME 

– Baza wskaźników. Baza jest i będzie aktualizowana corocznie. 

Proces oceny realizacji celów SRWP wspierają też corocznie przyjmowane przez 

ZWP Plany działań PSME, obejmujące listę planowanych badań oraz zestawienie 



 16 

potrzeb informacyjnych. W Planach zamieszcza się też listę szczegółowych raportów 

z realizacji RPS, corocznie przewidzianych do realizacji. 

Ponadto, szczegółowe informacje dotyczące zakresu działania systemu PSME, 

w tym określenia prac, źródeł danych, partnerów, zakresu danych oraz 

wykorzystanych narzędzi będą określone w Planie Zarządzania SRWP 2030, który 

zostanie opracowany po przyjęciu dokumentu SRWP 2030. 

Należy zwrócić uwagę, iż minimum raz na dwa lata ZWP przygotowuje dokument 

prezentujący postępy realizacji SRWP 2030. Dokument ten jest przedkładany 

Pomorskiemu Forum Terytorialnemu, a następnie przedstawiany Sejmikowi 

Województwa Pomorskiego. Wnioski i rekomendacje wynikające z tego dokumentu 

mogą być przesłanką aktualizacji Strategii. 
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8. Spis załączników 

1. Sposób i zakres uwzględnienia uwag i rekomendacji zawartych w Prognozie 

oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Województwa 

Pomorskiego 2030. 

2. Sposób i zakres uwzględnienia opinii właściwych organów o których mowa w art. 

57 i art. 58 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 r. poz. 

247). 

3. Sposób i zakres uwzględnienia uwag i wniosków do projektu Strategii Rozwoju 

Województwa Pomorskiego 2020 zgłoszonych w związku z udziałem 

społeczeństwa na podstawie art. 54 ust. 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 (tekst 

jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 247). 


