
Załącznik nr 2 do Podsumowania do Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie gospodarki, rynku pracy, oferty 

turystycznej i czasu wolnego przyjętego uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego nr 755/271/21 z dnia 29 lipca 2021 r. 

Sposób i zakres uwzględnienia opinii 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 247) 

Tabela 1. Uwagi do Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie 

gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego  

Lp. Podmiot 
Uwaga/Uzasadnienie propozycji 

modyfikacji/Komentarz 
Propozycja modyfikacji Sposób rozstrzygnięcia 

Uzasadnienie 

1. 

Regionalny 

Dyrektor 

Ochrony 

Środowiska 

w Gdańsku 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w 

Gdańsku pozytywnie opiniuje w zakresie 

ochrony środowiska projekt Regionalnego 

Programu Strategicznego w zakresie 

gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i 

czasu wolnego”, wraz z Prognozą. 

brak brak brak 

2. 
Urząd Morski 

w Gdyni 

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni pismem 

znak INZ.8103.9.2021.AD z dnia 4 marca 2021 

uzgodnił zakres i stopień szczegółowości 

informacji wymaganych w prognozie 

oddziaływania na środowisko, co zostało 

uwzględnione w przedłożonej do opiniowania 

dokumentacji. W związku z powyższym, 

Dyrektor ww. Urzędu pozytywnie opiniuje 

przedłożony projekt, jednocześnie 

przedkładając do wykorzystania uwagi do 

brak brak brak 



Lp. Podmiot 
Uwaga/Uzasadnienie propozycji 

modyfikacji/Komentarz 
Propozycja modyfikacji Sposób rozstrzygnięcia 

Uzasadnienie 

projektu RPS, przy czym do Prognozy uwag nie 

ma. 

3. 

Pomorski 

Państwowy 

Wojewódzki 

Inspektor 

Sanitarny 

bez uwag brak brak brak 

 

Tabela 2. Uwagi do projektu do Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej 

i czasu wolnego   

Lp. Podmiot 
Uwaga/Uzasadnienie propozycji 

modyfikacji/Komentarz 
Propozycja modyfikacji Sposób rozstrzygnięcia 

Uzasadnienie 

1. 

Regionalny 

Dyrektor 

Ochrony 

Środowiska 

w Gdańsku 

Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Gdańsku pozytywnie 

opiniuje w zakresie ochrony 

środowiska projekt Regionalnego 

Programu Strategicznego w zakresie 

gospodarki, rynku pracy, oferty 

turystycznej i czasu wolnego”, wraz 

z Prognozą. 

brak brak brak 

2. 
Urząd Morski 

w Gdyni 

Proponuje się usunięcie słowa 

„zagospodarowanie”, gdyż na 

wymienionych terenach należy mówić 

o udostępnianiu / ukierunkowaniu 

ruchu turystycznego i rekreacyjnego by 

Str. 76 Programu (Priorytet 3.1 

Markowa oferta turystyczna 

i czasu wolnego) – proponuje się 

zmienić zapis o treści: 

„Zagospodarowanie 

Uwaga uwzględniona Propozycja została 

uwzględniona w RPS we 

wskazanym brzmieniu lub w 

brzmieniu oddającym sens 

uwagi. 



Lp. Podmiot 
Uwaga/Uzasadnienie propozycji 

modyfikacji/Komentarz 
Propozycja modyfikacji Sposób rozstrzygnięcia 

Uzasadnienie 

zachować walory przyrodnicze 

terenów, a nie o ich zagospodarowaniu 

powiększającemu presje. 

i udostępnianie terenów 

cennych przyrodniczo będących 

w gestii administracji rządowej, 

w tym strefy przybrzeżnej, 

wałów przeciwpowodziowych 

oraz lasów państwowych” na 

zapis o treści: „Udostępnianie 

zabezpieczonych przed 

antropopresją terenów cennych 

przyrodniczo będących w gestii 

administracji rządowej, w tym 

strefy przybrzeżnej, wałów 

przeciwpowodziowych oraz 

lasów państwowych”. 

Oczekiwaniem wobec władz 

centralnych nie jest 

zagospodarowanie 

wymienionych terenów, lecz 

współpraca w celu interpretacji 

przepisów lub ich ujednolicenia, 

wprowadzenia ułatwień 

w uzyskiwaniu pozwoleń 

na zagospodarowanie i 

udostępnianie terenów 

cennych przyrodniczo. 

 

3. 

Pomorski 

Państwowy 

Wojewódzki 

Inspektor 

Sanitarny 

bez uwag brak brak brak 

 


