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Regionalny Program Strategiczny w zakresie rozwoju gospodarki, rynku pracy, oferty 
turystycznej i czasu wolnego został zatwierdzony Uchwałą Nr 755/271/21 Zarządu 
Województwa Pomorskiego z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Regionalnego 
Programu Strategicznego w zakresie gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu 
wolnego, Uzasadnienia oraz Podsumowania do Regionalnego Programu Strategicznego w 
zakresie rozwoju gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego. Ww. 
dokument został poddany strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko z udziałem 
społeczeństwa, w tym opiniowaniu zgodnie z art. 54 ust. 1 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 z późn. zm.) (ustawa OOŚ). 

W dniu 4 października 2022 r. Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą Nr 958/391/22 
zatwierdził projekt zmiany Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju 
gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego (RPS Gospodarka 2030). Zmiany 
w RPS Gospodarka 2030 dotyczą:  

a) wpisania Agencji Rozwoju Pomorza S.A. jako realizatora kilku przedsięwzięć 
strategicznych i  zobowiązań SRWP 2030 oraz wpisania różnych podmiotów 
realizujących przedsięwzięcia z obszaru turystki i czasu wolnego (m.in. JST i ich 
jednostki organizacyjne, LGD i LGR, LOT, inne organizacje pozarządowe i społeczne, 
Lasy Państwowe, Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, Parki Narodowe, GDDKiA, 
Wody Polskie, spółki Skarbu Państwa), 

b) usunięcia Federacji Rosyjskiej z obszarów współpracy międzyregionalnej 
i międzynarodowej, 

c) aktualizacji szczegółowych opisów przedsięwzięć strategicznych oraz doprecyzowania 
zakresów interwencji niektórych działań, 

d) korekty wskaźników oraz dostosowania innych zapisów rodzących wątpliwości 
interpretacyjne. 

Ww. zmiany stanowią niewielką modyfikację przyjętego w lipcu 2021 r. przez Zarząd 
Województwa Pomorskiego Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju 
gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego, dla którego przeprowadzono 
strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 46 ustawy OOŚ projekt 
zmiany RPS Gospodarka 2030 podlega procedurze strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko, z ewentualną możliwością odstąpienia od niej w przypadku zaistnienia 
określonych przesłanek. Ze względu na fakt, że realizacja zmienionych postanowień RPS 
Gospodarka 2030 nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, na mocy art. 48 
ust. 1 ustawy OOŚ Zarząd Województwa Pomorskiego wystąpił w dniu 7 października 2022 r. 



do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Pomorskiego Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z 
wnioskiem o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko projektu zmiany RPS Gospodarka 2030 przyjętego Uchwałą Nr 
958/391/22 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 4 października 2022 r.  

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni pismem z dnia 24 października 2022 r. (sygn. 
INZ.1.8103.144.2022.ASW), Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pismem z 
dnia 3 listopada 2022 r. (sygn. ONS.9022.1.53.2022.AZ) oraz Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Gdańsku pismem z dnia 14 listopada 2022 r. (sygn. RDOŚ-Gd-
WOO.410.57.2022.IBA.1) pozytywnie uzgodnili wniosek o odstąpienie od przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany RPS Gospodarka 2030. 

W związku ze stwierdzeniem, iż projektowane zmiany RPS Gospodarka 2030 stanowią 
niewielką modyfikację treści RPS Gospodarka 2030 i nie spowodują znaczącego 
oddziaływania na środowisko, odstępuje się od przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko projektu zmiany RPS Gospodarka 2030 na podstawie art. 48 
ust. 1 ustawy OOŚ. 

Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko projektu zmiany Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju 
gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego przyjętego Uchwałą Nr 
958/391/22 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 4 października 2022 r. 
uwzgledniające uwarunkowania określone w art. 49 ustawy OOŚ, znajduje się poniżej. 

Na podstawie art. 49 ustawy OOŚ przy odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 48 oraz przy ustalaniu, czy zachodzi 
potrzeba przeprowadzenia takiej oceny, zgodnie z art. 47 bierze się pod uwagę następujące 
uwarunkowania: 

1) charakter działań przewidzianych w dokumentach, o których mowa w art. 46 i art. 47 
w szczególności: 
a) stopień, w jakim dokument ustala ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć, 

w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć, 
b) powiązania z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach, 
c) przydatność w uwzględnieniu aspektów środowiskowych, w szczególności w celu 

wspierania zrównoważonego rozwoju, oraz we wdrażaniu prawa wspólnotowego 
w dziedzinie ochrony środowiska, 

d) powiązania z problemami dotyczącymi ochrony środowiska; 
2) rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko, w szczególności: 

a) prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg, częstotliwość 
i odwracalność oddziaływań, 

b) prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub 
transgranicznych, 



c) prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla 
środowiska; 

3) cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, w szczególności: 
a) obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadające znaczenie dla 

dziedzictwa kulturowego, wrażliwe na oddziaływania, istniejące przekroczenia 
standardów jakości środowiska lub intensywne wykorzystywanie terenu, 

b) formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody oraz obszary podlegające ochronie zgodnie z prawem 
międzynarodowym. 

Poniżej omówiono te uwarunkowania. 

Ad. 1)  

Zmiany wprowadzone do projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie 
gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego nie zmieniają w istotny sposób 
ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć w odniesieniu do usytuowania rodzaju i skali tych 
przedsięwzięć. 

Charakter działań pierwotnie przewidzianych w Regionalnym Programie Strategicznym 
w zakresie rozwoju gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego, przyjętym 
przez Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą nr 755/271/21 z dnia 29 lipca 2021 r. nie 
ulegnie zmianie – zarówno układ celów, jak i zakres priorytetów oraz zakres interwencji (typy 
przedsięwzięć), stanowiące ramy dla realizacji przedsięwzięć, nie uległy zmianom. Wnioski 
płynące ze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawarte w Prognozie 
oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu, pozostają więc aktualne. 

Ad. 2) 

Proponowane zmiany zapisów RPS Gospodarka 2030 nie wpłyną na rodzaj i skalę 
oddziaływań, w szczególności prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg, 
częstotliwość i odwracalność oddziaływań, prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań 
skumulowanych lub transgranicznych oraz prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla 
zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska. 

Ad. 3) 

W trakcie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko pierwotnego RPS Gospodarka 
2030, dokonano m.in. oceny wpływu na obszary o szczególnych właściwościach naturalnych 
lub posiadające znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, wrażliwe na oddziaływania, 
istniejące przekroczenia standardów jakości środowiska lub intensywne wykorzystywanie 
terenu oraz formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody oraz obszary podlegające ochronie zgodnie z prawem 
międzynarodowym. Projektowane zmiany przedmiotowego Programu nie wpłyną na zakres 
i skalę oddziaływania na środowisko, w tym w szczególności na ww. obszary, co pozwala 
przyjąć, że wnioski płynące ze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawarte 



w Prognozie oddziaływania na środowisko dla pierwotnego RPS Gospodarka 2030 z 2021 r. 
nie ulegną zmianie. 
 
Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko projektu zmiany Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie gospodarki, 
rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego zostanie podana do publicznej wiadomości 
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu. 

Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały jest zasadne.  

 

 

 


