
Uchwała nr  648/364/22 

Zarządu Województwa  Pomorskiego  

z  dnia 28 czerwca 2022 roku 

w sprawie przyjęcia Prognozy oddziaływania na środowisko projektu 

Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji oraz 

zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie 

oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu Strategicznego w 

zakresie mobilności i komunikacji  

Na podstawie art. 51, art. 54 ust. 1 i 2, art. 57 ust.1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 58 ust. 1 pkt 2 oraz 

art. 39 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 11 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 jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), art. 41 

ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U. z 

2022 r. poz. 547), art. 6a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz.1057 ze zm.), uchwala się, co następuje 

§ 1.  

W ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego 

Programu Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji, przyjmuje się Prognozę 

oddziaływania na środowisko, opracowaną dla projektu Regionalnego Programu 

Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji przyjętego uchwałą nr 528/356/22 

Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 31 maja 2022 r., w brzmieniu jak w 

załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2.  

Projekt Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji 

wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu 

Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji, przyjętą niniejszą uchwałą, 

przekazuje się do zaopiniowania przez: 

1) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku; 

2) Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego; 

3) Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni.  

§ 3.  

Postanawia się podać do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w dzienniku o 

charakterze regionalnym, na stronie internetowej, w tym w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz na tablicy 

ogłoszeń informacje, o których mowa w art. 39 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, celem zapewnienia 

możliwości udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko 

projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji.  

§ 4. 

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury, we 

współpracy z Dyrektorem Departamentu Cyfryzacji. 

§ 5.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   



UZASADNIENIE 

Prace nad projektem Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie mobilności i 

komunikacji rozpoczęły się w dniu 3 listopada 2020 r. uchwałą nr 991/195/20 Zarządu 

Województwa Pomorskiego w sprawie przystąpienia do opracowania projektu 

Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji, zwanego 

dalej „RPS”.  

W dniu 3 lutego 2022 r. uchwałą nr 105/323/22 Zarząd Województwa Pomorskiego 

przyjął projekt RPS w zakresie mobilności i komunikacji i zgodnie z zapisami ustawy z 

dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju poddano go 

konsultacjom społecznym. Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, 

zawierające ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem przyjęto 

14 kwietnia 2022 roku uchwałą nr 361/344/22 Zarządu Województwa Pomorskiego. 

Jednym z elementów procesu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest 

sporządzenie przez organ opracowujący, czyli przez Zarząd Województwa, Prognozy 

oddziaływania na środowisko projektu RPS (dalej Prognoza). W celu jej opracowania, 

zgodnie z zapisami art. 53 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, zwanej dalej „ustawą o udostępnianiu”, 

na podstawie uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego nr 770/272/21 z dnia 3 

sierpnia 2021 r. zwrócono się do właściwych podmiotów z prośbą o uzgodnienie 

stanowiska dotyczącego zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w 

prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu RPS.  

Prognoza sporządzona dla projektu RPS przyjętego 31 maja 2022 r., przyjmowana 

niniejszą uchwałą, spełnia wymagania przewidziane ustawą o udostępnianiu i wraz z 

projektem RPS zostanie przekazana do zaopiniowania przez: 

1) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku; 

2) Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego; 

3) Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni. 

Zgodnie z art. 46 ustawy o udostępnianiu, w celu zapewnienia możliwości udziału 

społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, podane do 

publicznej wiadomości zostaną informacje, o których mowa w art. 39 ustawy o 

udostępnianiu, w szczególności określony i podany zostanie co najmniej 21-dniowy 

termin na składanie uwag i wniosków do projektu RPS. Informacje zostaną 

zamieszczone w formie ogłoszenia w dzienniku o charakterze regionalnym, na stronie 

internetowej Urzędu (w tym, w Biuletynie Informacji Publicznej) oraz na tablicy 

ogłoszeń UMWP.  

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 


