Olsztyn, 13 sierpnia 2019 r.
WOOŚ.411.91.2019.MK
Marszałek Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
Odpowiadając na pismo z 23 lipca 2019 r., znak: PR-II.0102.1.1.2019 (data wpływu
do RDOŚ w Olsztynie 29.07.2019 r.), przedłożone przez Zarząd Województwa WarmińskoMazurskiego w sprawie uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko do aktualizacji
Strategii Rozwoju Województwa Warmińsko-Mazurskiego pt. „Warmińsko-Mazurskie
2030. Strategia Rozwoju Społeczno-gospodarczego”
informuję jak niżej.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie (RDOŚ w Olsztynie) dokonał
analizy wymienionych poniżej dokumentów:
 wniosku o uzgodnienie odstąpienia, zawierającego opis zmiany dokumentu,
 informacji, o których mowa w art. 49 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 (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2081 z późn. zm.) – ustawa ooś
i uznał, że w przedmiotowym przypadku można uzgodnić odstąpienie od procedury sooś,
uzasadniając swoje stanowisko poniższymi uwarunkowaniami i przesłankami.
Na podstawie art. 50 ustawy ooś przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko jest także wymagane w przypadku wprowadzania zmian do już przyjętych
dokumentów, o których mowa w art. 46 lub 47.
W związku z powyższym, organ opracowujący projekt aktualizacji dokumentu wystąpił
o przedmiotowe uzgodnienie, uznając, że zachodzą przesłanki określone w art. 48 ust. 2 ww.
ustawy, stanowiące uzasadnienie do odstąpienia od procedury strategicznej ooś, załączając
jednocześnie informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 49 tejże ustawy.
Zgodnie z art. 48 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, po uzgodnieniu z właściwymi organami ochrony środowiska
i organami inspekcji sanitarnej, organ opracowujący projekt dokumentu może odstąpić od
przeprowadzenia procedury sooś, jeżeli uzna, że realizacja postanowień tego dokumentu
nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. Odstąpienie od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko może dotyczyć wyłącznie projektów
dokumentów stanowiących niewielkie modyfikacje przyjętych już dokumentów lub projektów
dokumentów, dotyczących obszarów w granicach jednej gminy. Z przedmiotowego pisma
wynika, że Zarząd Województwa, przystępuje do prac nad kolejną już aktualizacją
dokumentu. W cytowanym piśmie organ przedstawił szczegółowo uwarunkowania
i przesłanki uzasadniające takie stanowisko, które nie uległy zmianie, tym samym należy
uznać je za aktualne.
Projekt „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia Rozwoju społeczno-gospodarczego”
nie przewiduje zasadniczych modyfikacji zakresu interwencji w stosunku do obowiązującej
Strategii. Wizja i cel główny pozostały bez zmian, a priorytety strategiczne projektowanego
dokumentu stanowią kontynuację dotychczasowych działań (zwłaszcza w dziedzinie
infrastruktury technicznej, w tym energetyki czy transportu). Większość przedsięwzięć
drogowych i kolejowych, kluczowych dla Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego

województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025, zostało już zrealizowanych.
Do najważniejszych zmian należą:
 wydłużenie horyzontu obowiązywania Strategii o 5 lat, tj. di 2030 r.,
 zaktualizowanie diagnozy społeczno-gospodarczej województwa oraz dokonanie pełnej
analizy SWOT/TOWS,
 modyfikacja układu celów strategicznych (w centrum stawiane są działania związane
z kompetencjami mieszkańców),
 modyfikacja celów operacyjnych, a także weryfikacja dotychczasowych kierunków
działań,
 koncentracje przestrzenne – wskazanie nowych obszarów strategicznej interwencji oraz
wzmocnienie znaczenia dotychczasowych.
Dokument jest czwartą aktualizacją Strategii i stanowi kolejny etap planowania
strategicznego. Został on zapoczątkowany w 1990 r. W toku modyfikacji dokumentu
w 2013 r. przeprowadzono procedurę jego strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
W Prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii rozwoju społecznogospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025 nie zidentyfikowano
negatywnych skutków realizacji tego dokumentu dla środowiska. Procedura sooś była
zgodna z obowiązującymi przepisami ustawy ooś.
Wprowadzone zmiany w należyty sposób uwzględniają interes środowiska
przyrodniczego i kulturowego, w tym kwestię zdrowia mieszkańców regionu. Projekt
aktualizacji Strategii zakłada liczne działania zapewniające ochronę i racjonalne użytkowanie
zasobów naturalnych oraz poprawę jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego.
Realizacja ustaleń projektowanego dokumentu nie spowoduje znacznego zwiększenia
oddziaływania na środowisko.
Projekt aktualizacji dokumentu nie jest również sprzeczny z innymi strategiami
i dokumentami, opracowanymi na poziomie unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym.
Mając powyższe na uwadze należy uznać, że istnieją zasadne przesłanki,
pozwalające na uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko dla zmiany przedmiotowego dokumentu.
Nadmieniam, że stosownie do art. 48 ust. 4 ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku (...) informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko, organ opracowujący projekt dokumentu, podaje do publicznej
wiadomości bez zbędnej zwłoki. Sposób podania do publicznej wiadomości został
zdefiniowany w art. 3 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy.
Zaznaczam też, że powyższe stanowisko dotyczy uzgodnienia odstąpienia,
w oparciu o zapisy 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), w zakresie, w jakim
wprowadzenie do realizacji zapisów dokumentu, mogłoby spowodować znaczące
oddziaływanie na środowisko.
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