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WSTĘP  

Podstawę prawną do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

stanowią: ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko1  [dalej: ustawa ooś] oraz dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko2. 

Zgodnie z art. 55 ust. 3 ustawy, 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: 

• ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, 

• opinie właściwych organów (Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Głównego 

Inspektora Sanitarnego, dyrektorów urzędów morskich) 

• zgłoszone uwagi i wnioski, 

• wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli 

zostało przeprowadzone, 

• propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji 

postanowień dokumentu.  

Przedmiotem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko był projekt Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (dalej: Program), który został sporządzony w 2013 r. Projekt 

Programu został wypracowany przez członków powołanej przez Ministra Rozwoju Regionalnego 

(obecnie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju3) Grupy Roboczej ds. wsparcia przygotowania 

programu operacyjnego dotyczącego gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska, 

przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu, transportu i bezpieczeństwa energetycznego a 

następnie uzupełniony zgodnie z sugestiami i uwagami zgłoszonymi w toku szerokich konsultacji 

społecznych (trwały od 26 sierpnia do 25 września 2013 r.). 

 

1 RAMOWY PRZEBIEG STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

Konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, została stwierdzona, na podstawie art. 46 

ustawy ooś.  

Zgodnie z ww. art. przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagane jest 

dla polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, 

telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, 

turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji, 

wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko.  

                                                           
1 Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm. 
2 Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L197/30 z dn. 21.07.2001 r. 
3 Ministerstwo obsługujące ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego. 
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Zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy, postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko przebiegało w czterech etapach: 

� uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w Prognozie oddziaływania na 

środowisko, 

� sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, 

� uzyskanie wymaganych opinii, 

� zapewnienie udziału społeczeństwa w postępowaniu. 

1.1 Uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie 

Zgodnie z art. 53 i 57 pkt. 2 ustawy ooś, zakres i stopień szczegółowości informacji 

wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko Programu został ustalony przez:  

• Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, pismem znak: DOOŚsoos.411.9.2013.JP-1 z dnia 31 

lipca 2013 r.; 

• Głównego Inspektora Sanitarnego, pismem znak GIS-HŚ-NS-073-73/EN/13 z dnia 18 lipca 2013 r.; 

• dyrektorów urzędów morskich w: Gdyni pismem znak: INZ/ZP-8316/74/13 z dnia 27 lipca 2013 r., 

Słupsku znak: OW-B5-270/10/B z dnia 9 lipca 2013 r. i Szczecinie znak OW-IV-070/038/02/13 z 

dnia 17 lipca 2013 r.  

1.2 Sporządzenie Prognozy oddziaływania na środowisko 

Przy opracowywaniu Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, wzięto pod uwagę wymagania odnośnie zakresu i 

szczegółowości przedstawianych informacji, określone w ww. pismach.   

Celem opracowania Prognozy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i uzgodnieniami, jest 

m.in.: kompleksowa analiza możliwych oddziaływań na poszczególne elementy środowiska, jakie 

mogą wystąpić w związku z realizacją przewidzianych w Programie działań, ocena występowania 

oddziaływań skumulowanych, analiza możliwości zastosowania rozwiązań alternatywnych oraz 

potrzeby działań kompensacyjnych.    

1.3 Uzyskanie wymaganych opinii 

Zgodnie z art. 54. ust. 1 ustawy, Minister Rozwoju Regionalnego (obecnie Minister 

Infrastruktury i Rozwoju) poddał projekt Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-

2020, wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, opiniowaniu przez Generalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz dyrektorów urzędów morskich: w 

Gdyni,  Szczecinie i Słupsku.   

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, pismem znak: DOOŚsoos.410.28.2013.JP-1 z dnia 4 

grudnia 2013 r. przedstawił uwagi do projektu Programu POIŚ 2014-2020 oraz do Prognozy 

oddziaływania na środowisko Programu.  

Główny Inspektora Sanitarny, pismem znak: GIS-HŚ-NS-073-110/EN/13 z dnia 22 października 

2013 r. poinformował, że nie wnosi uwag do przedłożonych dokumentów.  

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, pismem znak: FE-JA-0834-194/13 z dnia 27 listopada 

2013 r. poinformował, że nie wnosi zastrzeżeń do projektu Prognozy. 



Podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020”  

 

5 
 

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, pismem znak OW-IV-070/038/04/13 z dnia 12 

listopada 2013 r. zaopiniował pozytywnie przedłożony projekt dokumentu wraz z Prognozą 

oddziaływania na środowisko. 

Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku, pismem znak: OW-B5-270/10-3/13 z dnia 21 listopada 
20913r. opiniuje negatywnie część zapisów projektu prognozy oddziaływania na środowisko w 
zakresie zapisów dotyczących ochrony brzegów morskich. Należy jednak wskazać, że Generalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska, w piśmie jak wyżej poinformował, między innymi, że Program ochrony 
brzegów morskich, w skład, którego powinny wchodzić kwestionowane działania, nie uzyskał 
pozytywnej opinii GDOŚ w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej dla 
tego dokumentu.  Jednocześnie po przekazaniu dodatkowych wyjaśnień przez MIR Dyrektor Urzędu 
Morskiego w Słupsku, pismem znak: OW-B5-270/10-53/13 z dnia 12 grudnia 2013 r. poinformował, 
że nie wnosi uwag do Prognozy oddziaływania na środowisko. 

Zgłoszone przez wyżej wymienione organy uwagi zostały przedstawione w tabeli 1. 

Stanowiącej załącznik nr 1.  Zostały one uwzględnione poprzez dokonanie odpowiednich poprawek w 

Prognozie.  

 

1.4 Zapewnienie udziału społeczeństwa w opiniowaniu 

Zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy ooś, Minister Rozwoju Regionalnego (obecnie Minister 

Infrastruktury i Rozwoju) zapewnił możliwość udziału społeczeństwa w opracowywaniu 

dokumentów.  

Przygotowany projekt Prognozy oddziaływania wraz projektem Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zostały poddane szerokim konsultacjom społecznym. 

Konsultacje społeczne prowadzone były w okresie od 16 października do 7 listopada 2013 r.  

Informacje nt. przystąpienia do opracowywania projektu dokumentu i o jego przedmiocie, 

możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją oraz składania uwag i wniosków, w tym 

sposobu i miejscu ich składania, organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków, jak również 

terminu i miejscu spotkania konsultacyjnego zostały zamieszczone na stronach internetowych 

administrowanych przez Ministerstw0 Rozwoju Regionalnego4 (obecnie Ministerstwo Infrastruktury i 

Rozwoju), w tym w Biuletynie Informacji Publicznej5  

W konsultacjach mogli wziąć udział wszyscy zainteresowani, w tym również osoby prywatne. 

Zainteresowani mogli zapoznać się z projektami dokumentów, które zostały umieszczone na stronach 

internetowych: www.pois.gov.pl/ oraz http://bip.mrr.gov.pl/. Dodatkowo dokumentacja w wersji 

papierowej została wyłożona do wglądu w siedzibie (recepcji) Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 

(obecnie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju), 

Uwagi i opinie można było składać na dedykowanym formularzu elektronicznym 

(zamieszczonym na ww. stronach internetowych oraz był dostępny w siedzibie urzędu) w formie: 

• pisemnej za pośrednictwem poczty tradycyjnej, 

                                                           
4 http://www.pois.gov.pl/2014_2020/Strony/rozpoczely_sie_konsultacje_pois_pos_16102013.aspx 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/konfszkol/Strony/Ruszyla_rejestracja_zgloszen_na_konf_w_Lodzi_04102013.aspx 
5http://bip.mir.gov.pl/Dokumenty%20oficjalne/okres_programowania_2014_2020/ogloszenia/Strony/rozpoczely_sie_konsultacje_pois_po

s_16102013.aspx 
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• drogą elektroniczną przesyłać na adres e-mail: pois.2014-2020@mrr.gov.pl, 

• lub ustnie do protokołu w siedzibie urzędu. 

Jednocześnie, aby umożliwić jak najszerszy dostęp opinii publicznej o założenia dokumentu 

zostały również zaprezentowany przez Wykonawcę w dniu 21 października 2013 r. na odrębnej 

konferencji w Łodzi,  która w całości była poświęcona Prognozie. Ogłoszenie o konsultacjach 

społecznych Prognozy zostało także zamieszczone w prasie o zasięgu ogólnopolskim – w Dzienniku 

Gazeta Prawna z dnia 10 października 2013 r. (Kopia ogłoszenia stanowi załącznik nr 3).  

Jednocześnie, aby umożliwić jak najszerszy dostęp opinii publicznej w ramach konsultacji 

społecznych Prognozy została zorganizowana konferencja konsultacyjna w Łodzi w dniu 21 

października 2013 r. Zaproszenie do udziału wysłane zostało szerokiego grona interesariuszy, w tym 

przedstawicieli: organów administracji państwowej i samorządowej, biznesu, organizacji 

ekologicznych, instytutów naukowych oraz innych instytucji. W konferencji udział wzięło ok. 100 osób 

reprezentujących wyżej wymienione kręgi oraz interesariuszy. Po przedstawieniu prezentacji 

Prognozy oddziaływania na środowisko odbyła się dyskusja publiczna. W trakcie spotkania zgłoszono 

szereg uwag, również w formie pisemnej (PKP PLK, RZGW Kraków, GDDKiA, MRiRW).  Łącznie, w 

wyniku konferencji oraz trwającego procesu konsultacji społecznych, otrzymano ponad 230 uwag. 

 

1.5 Analiza uwag i wniosków zgłoszonych podczas konsultacji społecznych 

Wszystkie  otrzymane uwagi zostały szczegółowo przeanalizowane, z punktu widzenia 

możliwości ich uwzględnienia.  Szczegółowe zestawienie uwag zostało przedstawione w tabeli 2 

stanowiącej załącznik nr 2.  Zostały one e uwzględnione poprzez dokonanie odpowiednich poprawek 

w Prognozie.  

 

2 PODSUMOWANIE I WNIOSKI Z PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE STRATEGICZNEJ 

OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

2.1 Ustalenia zawarte w Prognozie oddziaływania na środowisko 

W Prognozie przedstawiono informacje o zawartości Programu, przedstawiono 

uwarunkowania ochrony środowiska wynikające z przepisów prawa, a także dokonano analizy 

aktualnego stanu środowiska określając najważniejsze wyzwania ochrony środowiska w Polsce, w 

których rozwiązaniu Program powinien mieć udział. Ponadto, na podstawie analiz, stwierdzono 

zgodność Programu z celami i kierunkami podstawowych dokumentów strategicznych Polski i UE.  

 W wyniku analizy i oceny istniejącego stanu środowiska wskazano na istniejące problemy 

środowiskowe istotne z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju. 

 Wskazano, że odstąpienie od realizacji Programu oznaczać będzie osłabienie realizacji 

strategicznych celów ochrony środowiska w kontekście szerszej perspektywy postrzegania tej 

problematyki. Brak realizacji Programu przyczyniać się będzie do utrwalania oraz występowania 

negatywnych tendencji w środowisku. 

 W ramach Prognozy dokonano analizy i oceny znaczących oddziaływań na środowisko. Oceną 

objęto przede wszystkim takie elementy środowiska jak: ludzie, zwierzęta, rośliny, różnorodność 

biologiczna, woda, powietrze, powierzchnia ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne i zabytki. 
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 Zidentyfikowano oddziaływania na środowisko poszczególnych zadań w odniesieniu do ww. 

aspektów. Przedstawiono je w formie matrycy pozwalającej na orientacyjną identyfikację aspektów 

środowiskowych. Sumaryczna analiza oddziaływań wykazała, że realizacja działań wynikających 

z Programu będzie miała zdecydowanie pro – środowiskowe oddziaływanie. Natomiast do 

wskazanych negatywnych oddziaływań, przewidziano podstawowe środki zapobiegające oraz 

ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko. Realizacja Programu nie przewiduje skutków 

czy oddziaływań środowiskowych wymagających przeprowadzenia kompensacji przyrodniczej, w 

związku z czym nie przewidziano podjęcia działań kompensacyjnych. 

Generalnie ocenia się, że realizacja działań określonych w PO IŚ 2014-2020 będzie miała 

pozytywny wpływ na środowisko i będzie sprzyjać rozwiązaniu wielu problemów dotyczących 

poprawy stanu środowiska. Niemniej niektóre obszary wsparcia będą mogły wpływać również 

negatywnie na poszczególne elementy środowiska, w tym w zakresie obszarów Natura 2000 (te 

wpływy należy oceniać z punktu widzenia nadrzędnego interesu społecznego). Największe efekty 

pozytywne będą możliwe do osiągnięcia w zakresie zmian klimatu i adaptacji do zmian klimatu oraz 

oszczędności zasobów w rozumieniu oszczędności energii. Co ważne, ze względu na skalę środków 

finansowych, PO IŚ będzie miał bardzo istotne znaczenie w finansowaniu działań na rzecz środowiska 

realizowanych w Polsce. Zaniechanie realizacji PO IŚ odbiłoby się bardzo negatywnie na stanie 

środowiska, gdyż środki krajowe, jakie na ten cel mogą być przeznaczone są zdecydowanie 

niewystarczające. 

Należy podkreślić, że Prognoza ma charakter ogólny, natomiast pełna ocena wpływu na 

środowisko będzie dokonana na poziomie przygotowania do realizacji poszczególnych projektów. 

Ponadto w celu ograniczenia negatywnych oddziaływań PO IŚ 2014 – 2020 na środowisko w 

Prognozie zaproponowano zasady monitorowania skutków realizacji programu oraz szereg 

rekomendacji zmniejszających negatywne oddziaływania lub ewentualne rozwiązania alternatywne.  

 

2.2 Zgłoszone uwagi i wnioski 

Zgłoszone na etapie opiniowania i konsultacji społecznych uwagi i postulaty, obejmowały 

bardzo wiele zagadnień, niemniej można je zaklasyfikować do wskazanych poniżej  grup uwag i 

wniosków dotyczących: 

• planowanego zakresu wsparcia PO IŚ 2014 – 2020. Zgłaszane były, przede wszystkim przez 

potencjalnych interesariuszy, lub organizacje uważające, że Program, ze względu na potrzeby, w 

tym wynikające ze stanu lub wyzwań dotyczących środowiska, powinien mieć rozszerzony; 

• kwalifikacji oddziaływań poszczególnych działań lub grup działań, objętych Prognozą; 

• uwzględnienia w Prognozie dotychczasowych ocen strategicznych, oraz uzyskanych opinii 

środowiskowych, które były wykonywane dla dokumentów strategicznych działań objętych 

programem lub poszczególnych projektów; 

• wykonania dodatkowych analiz oddziaływania, szczególnie w zakresie ochrony przyrody; 

• zapewnienia spójności ze zmieniającymi się wersjami Programu; 

• zapewnienia spójności wewnętrznej wobec zmieniających się wersji Programu; 
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• korekty bądź doprecyzowania użytych w tekście sformułowań. 

Wszystkie uwagi zostały przeanalizowane z punktu widzenia możliwości ich uwzględnienia 

oraz zasadności. Szczegółowe odniesienie się do poszczególnych uwag i wniosków oraz sposób ich 

uwzględnienia znajduje się w załączonej tabeli 2. Część uwag, które dotyczyły oceny eksperckiej 

Wykonawcy nt. wpływu niektórych działań na różne elementy środowiska zostało odrzuconych, a 

uzasadnienie odrzucenia znajduje się w odpowiedniej kolumnie wyżej wymienionej tabeli. Dotyczyło 

to np. wniosków w zakresie oddziaływań lokomotyw spalinowych na powietrze, ograniczenia analiz 

pogłębionych dla dużych projektów (wbrew opinii GDOŚ), osłabienia zapisu o celowości jak 

największego wykorzystania odnawialnych źródeł energii itp. 
 

Jedną z istotniejszych było uzupełnienie analiz o uwzględnienie dotychczasowych ocen 

strategicznych dla strategii i programów obejmujących działania proponowane w Programie oraz 

opinii środowiskowych dla projektów objętych wsparciem Programu, które już zostały wykonane. 

Inną istotną uwagą było uwzględnienie w analizach przesłanek nadrzędnego interesu społecznego. 

Ponadto warto zwrócić uwagę na wniosek dotyczący podsumowania oddziaływań na system Natura 

2000 ze względu na ważność tych obszarów. 

 Zalecenia wynikające z Prognozy oraz opinii organów, które nawiązywały do zapisów projektu 

PO IŚ, po szczegółowym przeanalizowaniu zostały również w stosownych przypadkach uwzględnione. 

Na szczególną uwagę zasługują zmiany brzmienia Programu wynikające z postulatów zgłoszonych 

przez organy opiniujące dokument. Jak podkreśliły organy, za szczególnie istotne z punktu widzenia 

pozytywnego efektu dla środowiska przyrodniczego zostały uznane działania podejmowane w 

ramach drugiej osi priorytetowej (Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu). 

Wprowadzone zmiany skupiły się na: 

• podniesieniu rangi problemu jakości powietrza w miastach poprzez uzupełnienie zapisów 

Programu (PI 6.5) o informację wskazującą, że jednym z problemów jest dotrzymanie standardów 

jakości powietrza i konieczność podejmowania zintegrowanych działań w tym zakresie. Kluczowe 

znaczenie będą miały działania związane z ograniczeniem niskiej emisji jakie będą podejmowane 

w ramach I. osi priorytetowej oraz wsparcie dla transportu przyjaznego środowisku realizowane 

w III. oraz częściowo IV. osi; 

• w związku z powyższym wsparcie w zakresie ochrony powietrza w ramach P.I będzie mogło 

zostać skoncentrowane na działaniach uzupełniających (niemniej także istotnych) związanych z 

ograniczaniem zanieczyszczeń generowanych przez przemysł; 

• częściowo uwzględniono postulat Wykonawcy Prognozy wskazujący na koniczność dostosowania 

zakresu wsparcia PO IŚ do nazwy PI 6.5 (Działania mające na celu poprawę stanu środowiska 

miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację terenów poprzemysłowych (w tym terenów 

podlegających przekształceniu/konwersji), redukcję zanieczyszczenia powietrza, i propagowanie 

działań służących redukcji hałasu). W tym celu uzupełniono opis P.I. wskazujący na możliwość 

realizacji działań związanych z rozwojem terenów zielonych, przyczyniających się do promowania 

miejskich systemów regeneracji i wymiany powietrza. Działania te przyczynią także się do 

powstrzymania fragmentacji przestrzeni miast i będą miały zdecydowanie pozytywne skutek dla 

poprawy jakości życia mieszkańców (pełnią istotne dla mieszkańców funkcje zdrowotne i 

rekreacyjne); 
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• w celu zwiększenia wpływu Programu na poprawę jakości powietrza zdecydowano również o 

uzupełnieniu listy dużych projektów w osi I o projekt: Kompleksowa termomodernizacja 

państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce; 

• zmianie brzmienia zapisów w PI 5.2 (na bardziej restrykcyjne podejście) dotyczące 

gospodarowania wodą, aby w pełni odzwierciedlić wymogi prawodawstwa unijnego oraz 

zaakcentować konieczność wykorzystywania w jak największym stopniu naturalnych metod 

ochrony przeciwpowodziowej. 

• wprowadzeniu zapisów (zgodnie z sugestią GDOŚ) doprecyzowujących zakres możliwych do 

wsparcia  w Priorytecie Inwestycyjnym 6.4 projektów, w tym: związanych z wykonywaniem 

wielkoobszarowych inwentaryzacji cennych siedlisk przyrodniczych i gatunków oraz możliwość 

opracowania zasad kontroli i zwalczania w środowisku przyrodniczym gatunków obcych; 

• wprowadzeniu zapisów wskazujących, że ze względu na ogólny, ramowy charakter PO IŚ 

bezpośrednią podstawę realizacji działań finansowanych w jego ramach będą w głównej mierze 

stanowiły odrębne dokumenty strategiczne. W przypadku wszystkich wymienionych w PO IŚ 

dokumentów strategicznych zostanie zwrócona szczególna uwaga na to, czy zostały poddane 

przed przyjęciem strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Ponadto należy pamiętać, że 

wnikliwa ocena możliwych do realizacji inwestycji na poziomie ponadsektorowym była również 

przedmiotem kompleksowej oceny (także w ujęciu przestrzennym), umożliwiającym stwierdzenie 

ewentualnych oddziaływań i kumulacji międzysektorowych została także wykonana w Koncepcji 

Przestrzennego Zagospodarowania Kraju oraz Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego (które to 

dokumenty miały przeprowadzoną strategiczną ocenę); 

• przeredagowano nieznacznie opis działań dotyczących brzegów morskich w PI 5.2. W części 

opisowej  nadano następujące brzmienie: W pierwszej kolejności powinny być realizowane prace 

z zakresu ochrony biotechnicznej (ochrona lekka) oraz inwestycje zintegrowane, w których 

wykonywane z materiałów pochodzenia naturalnego budowle hydrotechniczne (ochrona ciężka) 

wspierane będą  działaniami wykorzystującymi metody biotechniczne. A w części z 

przykładowymi typami projektów: ochrona brzegów morskich w szczególności przy zastosowaniu 

metod przyrodniczych lub metod hydrotechnicznych wspartych metodami przyrodniczymi 

opartymi na ochronie biotechnicznej, z uwzględnieniem potrzeby zachowania naturalnych 

procesów dynamiki brzegowej). 

Zgodnie z sugestia Wykonawcy Prognozy większość rekomendacji szczegółowych zostanie 

uwzględnionych w dokumentach uszczegółowiających zakres Programu, lub w kryteriach wyboru 

projektów.  

Niewątpliwie jednak należy uznać, że wszystkie otrzymane uwagi i opinie przyczyniły się do poprawy 

niedociągnięć i udoskonalenia zarówno Prognozy jak i Programu. 

 

2.3 Wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko 

Na podstawie analizy zakresu Programu nie można było stwierdzić oddziaływań 

transgranicznych, choć takie mogą wystąpić przy ocenach poszczególnych projektów. W związku z 

powyższym postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko nie 

przeprowadzono. 
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2.4 Propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków 

realizacji postanowień dokumentu 

W celu zapobieżenia negatywnym skutkom realizacji Programu zaproponowano dokonanie 

dwukrotnej oceny wpływu na środowisko - w okresie połowy jego realizacji oraz po zakończeniu na 

podstawie, głównie, corocznych, raportów wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska, 

monitoringu poszczególnych przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu, Państwowego 

Monitoringu Środowiska oraz innych źródeł. 

 

2.5 Uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań 

alternatywnych  

W Prognozie rozważono możliwość alternatywnego sformułowania Programu. Według 

przeprowadzonych analiz wariantów alternatywnych zawnioskowano o pozostawienie Programu w 

kształcie obecnym z szeregiem rekomendacji odnośnie jego realizacji. 

Program, w wersji ocenianej przyczynia się do realizacji strategii zrównoważonego rozwoju, 

zgodnie z jego głównym celem, jakim jest „Wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z 

zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej”. 

Podkreślenia wymaga, że Program wspiera realizację podstawowych dokumentów 

strategicznych UE, jak Strategii Europa 20206. W tym wpisuje się zwłaszcza w wytyczną nr 5. 

Bardziej efektywne korzystanie z zasobów i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz 

następujące inicjatywy flagowe: Europa efektywnie korzystająca z zasobów, Unia innowacji oraz 

Polityka przemysłowa w erze globalizacji. 

Jednocześnie Program wspiera realizację celów podstawowych dokumentów 

strategicznych Polski jak: Długookresowej strategii rozwoju kraju, Strategii rozwoju kraju oraz 

strategii sektorowych w dziedzinie środowiska, transportu, energetyki i innych. 

W obszarze ochrony środowiska, program będzie instrumentem realizacyjnym działań 

wynikających z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, Krajowego planu 

gospodarki odpadami oraz wojewódzkich planów gospodarki odpadami, Planu zapobiegania 

powstawaniu odpadów, Programu ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności 

biologicznej wraz z planem działań na lata 2014-2020, Priorytetowe Ramy Działań dla sieci 

Natura 2000 na Wieloletni Program Finansowania UE w latach2014-2020. 

Cele Programu opierają się na realizacji działań w trzech wzajemnie uzupełniających się 

podstawowych obszarach: 

− czystej i efektywnej energii, w tym efektywności energetycznej, ograniczeniu emisji 

gazów cieplarnianych, rozwoju energii ze źródeł odnawialnych oraz integracji i poprawy 

funkcjonowania europejskiego rynku energii; 

                                                           
6
 Europa 2020– Strategia na rzecz inteligentnego i zrównowaŜonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. 
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− adaptacji do zmian klimatu oraz efektywnego korzystania z zasobów, wzmocnieniu 

odporności systemów gospodarczych na zagrożenia związane z klimatem oraz 

zwiększeniu możliwości zapobiegania zagrożeniom (zwłaszcza zagrożeniom naturalnym)  

i reagowania na nie; 

− konkurencyjności, w tym wnoszeniu istotnego wkładu w utrzymanie przez UE 

prowadzenia na światowym rynku technologii przyjaznych środowisku, zapewniając 

jednocześnie efektywne korzystanie z zasobów i usuwając przeszkody w działaniu 

najważniejszych infrastruktur sieciowych. 

Z punktu widzenia ochrony środowiska przyczynia się do rozwiązania wielu problemów 

związanych z ochroną środowiska. Stanowi poważne wsparcie dla działań, w tym zakresie, 

prowadzonych ze środków krajowych. Bez Programu postęp w rozwiązywaniu problemów poprawy 

stanu środowiska w Polsce następowałby znacznie wolniej. 

 

3 ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik 1. Tabela 1 Zestawienie wszystkich opinii i uwag organów biorących udział w opiniowaniu 

dokumentów wraz z podjętym rozstrzygnięciem. 

Załącznik 2. Tabela 2 Zestawienie wszystkich uwag i wniosków zgłoszonych w ramach konsultacji 

społecznych wraz z podjętym rozstrzygnięciem. 

Załącznik 3. Kopia ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji społecznych Prognozy oddziaływania na 

środowisko POIŚ 2014 - 2020. 

  


