
 

SNZ. 9020.1.87.2018.EP 

O P I N I A    S A N I T A R N A 
 

Na  podstawie: 

− art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r, poz. 1261), 

− art. 48 ust. 1 i art. 58 ust.1 pkt 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm), 

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.08.2018 r. 

znak: OS-V.411.1.2018.AP Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie odstąpienia od 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla  projektowanych zmian 

„Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020”  

u z g a d n i a 
 
 

w zakresie sanitarno-higienicznym odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko dla projektowanych zmian „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014–2020”. 

 

U  Z  A  S  A  D  N  I  E  N  I  E 
 

         Zgodnie z przepisami art. 48 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ) organ opracowujący projekty dokumentów o których mowa  

w art. 46 pkt 2, może, po uzgodnieniu z właściwymi organami,   o których mowa w art. 57 i 58, odstąpić 

od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja 

postanowień danego dokumentu nie spowoduje  znaczącego oddziaływania na środowisko. 

         Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – zgodnie z art. 

48 ust. 2 może dotyczyć wyłącznie projektów dokumentów stanowiących niewielkie modyfikacje  

w ustaleniach przyjętych już dokumentów lub projektów dokumentów dotyczących obszarów w granicach 

jednej gminy. 

        Wg art. 49 przy odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  

bierze się pod uwagę następujące uwarunkowania: 

1. charakter działań przewidzianych w dokumentach, o których mowa w art. 46 i 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, 

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; 
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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. 

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny opinią sanitarną  z dnia 2014.02.13, znak: 

SNZ.9020.3.5.2014.AL zaopiniował  pozytywnie w zakresie sanitarno-higienicznym projekt dokumentu 

pn. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020” wraz  

z opracowaniem pn. „Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020”.  

Obecnie  w w/w  programie wprowadzono  zmiany : 

-   wynikające z Umowy Partnerstwa zmienionej w 2015 r. oraz 2017 r., 

-   typy projektów i typy beneficjentów, 

-   kierunkowe zasady wyboru projektów, 

-   realokacje środków (zmiany w kategoriach interwencji), 

-   wartości wskaźników, w tym znajdujących się w ramach wykonania, 

-   aktualizację zapisów dotyczących  planowanego wykorzystania  instrumentów finansowych i pomocy 

zwrotnej. 

Z  analizy przedłożonych dokumentów wynika, że wprowadzone zmiany są niewielkimi modyfikacjami, 

które nie spowodują znaczącego oddziaływania na środowisko. Główne cele oraz kierunki wsparcia 

określone w PRO WP 2014-2020 nie ulegają zmianie, a prowadzone modyfikacje wynikają  

z dotychczasowego procesu wdrażania programu.   

         Biorąc pod uwagę powyższe, działając w trybie 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn.zm) postanowiono orzec 

jak w sentencji. 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują 

1. Zarząd Województwa Podkarpackiego. 

2. A/a. 
 


