
Uchwała Nr 1270/415/22 

Zarządu Województwa Pomorskiego  

z  dnia 22 grudnia 2022 r .  

w sprawie przyjęcia Uzasadnienia do programu Fundusze Europejskie dla 

Pomorza 2021-2027 i Podsumowania do programu Fundusze Europejskie dla 

Pomorza 2021-2027 

Na podstawie art. 42 pkt 2, art. 43 pkt 1 i 2 oraz art. 55 ust. 3 i 4 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 2022 r. poz. 247 z późn. zm.), w związku z art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 2094) 

uchwala się, co następuje:  

§ 1.  

Do programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 zatwierdzonego 

decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej nr C(2022) 8860 z dnia 7 grudnia 2022 r. 

przyjmuje się: 

1) Uzasadnienie w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,  

2) Podsumowanie w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 zatwierdzony decyzją 

wykonawczą Komisji Europejskiej nr C(2022) 8860 z dnia 7 grudnia 2022 r. wraz 

z Podsumowaniem do programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, 

o którym mowa w §1, przekazuje się: 

1) Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Gdańsku, 

2) Pomorskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu, 

3) Dyrektorowi Urzędu Morskiego w Gdyni. 

§ 3. 

Postanawia się podać do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w dzienniku 

o charakterze regionalnym, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Pomorskiego, w tym w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy 

ogłoszeń informacje o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską programu Fundusze 

Europejskie dla Pomorza 2021-2027 oraz o możliwościach zapoznania się z jej 

treścią oraz Uzasadnieniem i Podsumowaniem, o których mowa w § 1 niniejszej 

uchwały.  



§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rozwoju Regionalnego 

i Przestrzennego. 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

W dniu 7 grudnia 2022 r. Komisja Europejska decyzją wykonawczą nr C(2022) 8860 

zatwierdziła program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. 

Zgodnie z 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, zwanej dalej „ustawą o udostępnianiu” 

organ opracowujący projekt dokumentu, którym zgodnie z art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy 

o samorządzie województwa jest Zarząd Województwa, dołącza do przyjętego 

dokumentu Uzasadnienie zawierające 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. 

Natomiast zgodnie z art. 55 ust. 3 ustawy o udostępnianiu do przyjętego dokumentu 

załącza się pisemne Podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego 

dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także 

informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały 

uwzględnione: 

1) ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, 

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

o udostępnianiu, 

3) zgłoszone uwagi i wnioski, 

4) wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania 

na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone, 

5) propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu 

skutków realizacji postanowień dokumentu. 

Następnie zgodnie z art. 55 ust. 4 ustawy o udostępnianiu Zarząd Województwa 

Pomorskiego przekazuje zatwierdzony przez Komisję Europejską program Fundusze 

Europejskie dla Pomorza 2021-2027 wraz z Podsumowaniem do programu 

Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 następującym organom: 

1) Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Gdańsku, 

2) Pomorskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu, 

3) Dyrektorowi Urzędu Morskiego w Gdyni. 

Zgodnie z art. 43 ustawy o udostępnianiu informacje o zatwierdzeniu przez Komisję 

Europejską programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 oraz 

o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz Uzasadnieniem do programu 

Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 i Podsumowaniem do programu 

Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 zostaną podane do publicznej 



wiadomości poprzez ogłoszenie w dzienniku o charakterze regionalnym, na stronie 

internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, w tym 

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń. 

 


