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1. Wstęp 

Uzasadnienie do Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 zostało 

opracowane na podstawie art. 42 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) i zawiera informacje o: 

1. Udziale społeczeństwa w postępowaniu. 

2. Sposobie w jaki zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały 

uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa. 
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2. Informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki 

sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione 

uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa 

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 jaki zostały rozpatrzone i uwzględnione dostępna jest 

w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, a także została dołączona w formie 

załącznika do niniejszego uzasadnienia (załącznik nr 1). 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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3. Spis załączników 

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

Województwa Pomorskiego 2030 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) 


