
Uchwa ła Nr 1247/412/22
Zarządu Województwa Pomorskiego

z dnia 15 grudnia 2022 r .

w sprawie przyjęcia Raportu z przebiegu konsultacji społecznych oraz 
odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko projektu zmiany Regionalnego Programu Strategicznego w 
zakresie gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 2094 z późn. zm.) i art. 6 ust. 6, art. 6a i art. 
26 ust. 1 pkt 13   ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 
(tekst jedn. Dz.U. z 2021r., poz.1057  z późn. zm ) oraz art. 48 ust. 1 i ust. 7 w związku z art. 
3 ust. 1 pkt 11 lit. a i b 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 (tj. Dz.U. z 2022 r., poz.1029  z późn. zm.) uchwala się co 
następuje,:

§ 1.

1. Przyjmuje się Raport z przebiegu i wyniku konsultacji projektu zmiany 
Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie gospodarki, rynku pracy, 
oferty turystycznej i czasu wolnego, zwany dalej „Raportem”. 

2. Raport stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. 

1. Odstępuje się od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko projektu zmiany Regionalnego Programu Strategicznego w 
zakresie gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego, 
przyjętego uchwałą nr 958/391/22 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 
4 października 2022 roku. 

2. Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko projektu zmiany Regionalnego Programu 
Strategicznego w zakresie gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu 
wolnego stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 

Raport oraz informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko projektu zmiany projektu zmiany Regionalnego 
Programu Strategicznego w zakresie gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej 
oracz czasu wolnego zostaną podane do publicznej wiadomości. 



§ 4. 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rozwoju 
Gospodarczego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie

W dniu 4 października 2022 r. uchwałą nr 958/391/22 Zarząd Województwa 
Pomorskiego przyjął projekt zmiany Regionalnego Programu Strategicznego w 
zakresie gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego, zwanego dalej 
„RPS Gospodarka 2030” i skierował go do konsultacji. Konsultacje prowadzone w 
oparciu o wymogi wynikające z Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju, trwały 46 dni w okresie od 4 października 2022 r. do 18 
listopada 2022 r. Ogłoszenie o konsultacjach projektu RPS zostało opublikowane w 
prasie o zasięgu regionalnym, a także na tablicy ogłoszeń UMWP, w Biuletynie 
Informacji Publicznej UMWP oraz na stronie internetowej 
www.strategia2030.pomorskie.eu, na której udostępniono również formularz 
konsultacyjny. Projekt zmiany RPS Gospodarka 2030 został udostępniony na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Województwa Pomorskiego, na stronie internetowej oraz w 
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Województwa Pomorskiego (UMWP), a także 
w siedzibie Departamentu Rozwoju Gospodarczego.

Do udziału w konsultacjach zaproszono przedstawicieli różnych podmiotów: instytucji 
i gremiów, w szczególności przedstawicieli JST oraz ich jednostek organizacyjnych, 
związków pracodawców, stowarzyszeń i organizacji zawodowych, NGO, lokalnych 
grup działania oraz środowiska akademickiego. Konsultacje były również otwarte dla 
osób fizycznych. Zapewniono możliwość wypowiedzenia się na temat projektu 
zmiany RPS Gospodarka 2030 szerokiemu gronu podmiotów w formie elektronicznej 
poprzez umieszczenie na stronie samorządu województwa formularza konsultacji 
społecznych oraz utworzenie odrębnego adresu poczty elektronicznej: 
gospodarka2030@pomorskie.eu

W ramach konsultacji uwagi i wnioski (w liczbie 28) zgłosiło 5 podmiotów. Zostały 
one rozpatrzone przy opracowywaniu ostatecznej wersji RPS Gospodarka 2030. W 
terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji społecznych, podmiot je organizujący 
przygotowuje sprawozdanie z przebiegu i wyniku konsultacji oraz poda je do 
publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej. Raport z przebiegu konsultacji 
RPS uwzględnia wszystkie uwagi zgłoszone na formularzu w trakcie konsultacji i 
stanowi sprawozdanie w rozumieniu art. 6 ust 6 ustawy o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju.

Pełna dokumentacja dotycząca uwag i wniosków zgłoszonych procesie konsultacji, 
jak również sposobu i zakresu w jakim zostały uwzględnione dostępna jest 
w Departamencie Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego, a także dołączona została w formie załącznika do Raportu z 
konsultacji do niniejszej uchwały (Załącznik nr 1). 

Ponadto, zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz 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 (ustawa ooś), 
projekt zmiany RPS Gospodarka 2030 podlega procedurze strategicznej oceny 

http://www.strategia2030.pomorskie.eu
mailto:gospodarka2030@pomorskie.eu


oddziaływania na środowisko, z ewentualną możliwością odstąpienia od niej w 
przypadku zaistnienia określonych przesłanek.

Ze względu na fakt, że realizacja zmienianych postanowień RPS Gospodarka 2030 
nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, na mocy art. 48 ust. 1 
ustawy ooś, Zarząd Województwa działając zgodnie z uchwałą Zarządu 
Województwa Pomorskiego nr 958/391/22 z dnia 4 października 2022 wystąpił w 
dniu 4 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. 

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska oraz Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni pozytywnie uzgodnili wniosek 
o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
projektu zmiany RPS Gospodarka 2030, w przesłanych do Zarządu Województwa 
Pomorskiego poniżej wymienionych pismach: 

1. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni (znak pisma: INZ.1.8103.144.2022.ASW z 
dnia 24 października 2022 r.),

2. Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny (znak pisma: 
ONS.9022.1.53.2022.AZ z dnia 3 listopada 2022 r.),

3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku (znak pisma: RDOŚ-Gd-
WOO.410.57.2022.IBA.1 z dnia 14 listopada 2022 r.).

W związku ze stwierdzeniem, iż projektowane zmiany Programu 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.

W terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji społecznych podmiot 
opracowujący projekt przygotowuje sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, 
zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z 
uzasadnieniem, i zamieszcza je na swojej stronie internetowej

Raport  oraz informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko projektu zmiany Programu zostaną podane do 
publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
urzędu.

Projekt zmiany programu stanowi załącznik do uchwały Zarządu Województwa 
Pomorskiego nr 958/391/22 z dnia 4 października 2022 r.

Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały jest zasadne.


