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1. WSTĘP
Podstawę prawną do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko stanowią
dyrektywa nr 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie
oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. Urz. WE L 197 z 21.7.2001,
str. 30—37)oraz ; 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 środowisko
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1235).
Zgodnie z art. 55 ust. 3 ww. 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 (Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego);
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 oceny oddziaływania na środowisko był projekt Regionalnego Programu Operacyjnego
Lubuskie 2020 (dalej: RPO Lubuskie 2020), którego przygotowanie wynika z art. 18 pkt 2 ustawy
o zasadach prowadzenia polityki i rozwoju (Dz. U. 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.), i który swym
zakresem obejmuje wsparcie finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. RAMOWY PRZEBIEG STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
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 oraz zapewnienie udziału społeczeństwa w opiniowaniu.

3. UZGODNIENIE STOPNIA SZCZEGÓŁOWOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W PROGNOZIE
W dniu 24 kwietnia 2013 r. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze wystąpił
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim oraz do Lubuskiego
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wielkopolskim o uzgodnienie
4
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zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko
sporządzanej dla projektu RPO Lubuskie 2020.

4. SPORZĄDZENIE PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
W lutym 2014 r. przystąpiono do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko projektu RPO
Lubuskie 2020. Opracowaniu Prognozy towarzyszyło 1 spotkanie z ewaluatorem ex-ante w celu
uspójnienia wniosków i rekomendacji.

5. UZYSKANIE WYMAGANYCH OPINII
Zgodnie z art. 54. ust. 1 ww. ustawy Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego poddał projekt
RPO Lubuskie 2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opiniowaniu przez Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim oraz Lubuskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wielkopolskim. Zgodnie z ustawą ww. organy
wydają opinię w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii. Dokument RPO
Lubuskie 2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został przesłany do RDOS i LPWIS
w dniu 28 lutego 2014 r.
W dniu 28 marca 2014 r. projekt RPO Lubuskie 2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
został pozytywnie zaopiniowany, bez uwag przez Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wielkopolskim.
W dniu 17 marca 2014 r. projekt RPO Lubuskie 2020 został pozytywnie zaopiniowany przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim. Uwagi do RPO Lubuskie
2020 oraz prognozy oddziaływania na środowisko przedstawione zostały omówione w pkt. 7.2.

6. ZAPEWNIENIE UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA W OPINIOWANIU
Zgodnie z art. 54 ust. 2 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
środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235). Zarząd Województwa Lubuskiego zapewnił możliwość
udziału społeczeństwa w opracowywaniu dokumentu Prognozy oddziaływania na środowisko
powiadamiając społeczeństwo poprzez stronę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
w Zielonej Górze, o przystąpieniu do sporządzenia RPO Lubuskie 2020. Społeczeństwo zostało
poinformowane o możliwości zapoznania się z treścią projektu RPO Lubuskie 2020 oraz Prognozą
oddziaływania Programu na środowisko:
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w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze,
Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej, ul. Podgórna 7;
na
stronie
internetowej
Urzędu
Marszałkowskiego
pod
adresem:
http://rpo2020.lubuskie.pl/konsultacje-spoleczne-projektu-prognozy-oddzialywania-nasrodowisko-dla-rpo-lubuskie-2020/
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W informacji przekazanej społeczeństwu wskazano na możliwość składania uwag i wniosków
do tworzenia ww. dokumentów w formie pisemnej, przez okres 21 dni od daty podania
obwieszczenia do publicznej wiadomości.
Uwagi i wnioski do Prognozy można było składać od dnia 03 marca do 24 marca 2014 r. za pomocą
formularza zgłaszania uwag, na adres e-mail: b.kobiernik@lubuskie.pl, a także pisemnie na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, Departament Rozwoju
Regionalnego i Współpracy Zagranicznej, ul. Podgórna 7, 65-065 Zielona Góra.
Ponadto w ramach konsultacji społecznych Prognozy oddziaływania na środowisko projektu
Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 odbyło się spotkanie konsultacyjne, które miało
miejsce 20 marca 2014 r. w godzinach: 11:00-14:00 w poniższej lokalizacji:
Sala kameralna p. 1. Międzyrzecki Ośrodek Kultury,
ul. Konstytucji 3 Maja 30
66-300 Międzyrzecz

7. PODSUMOWANIE

I

WNIOSKI

Z

PRZEBIEGU

POSTĘPOWANIA

W SPRAWIE

STRATEGICZNEJ

OCENY

ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

7.1 USTALENIA ZAWARTE W PROGNOZIE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
W prognozie przedstawiono informacje o zawartości RPO Lubuskie 2020, przedstawiono i oceniono
bieżący stan jakości środowiska oraz zbadano zgodność z dokumentami strategicznymi wyższego
szczebla. Stwierdzono zgodność RPO z celami i kierunkami innych strategii. Wskazano,
iż w dokumentach tych dokonano wyjścia naprzeciw przewidywanym do powstania rozwiązaniom
prawnym polskim i europejskim.
W ramach analiz stanu środowiska i dostępnych opracowań, zidentyfikowano najważniejsze
problemy do rozwiązania, których RPO może się przyczynić lub na które może oddziaływać
w poszczególnych dziedzinach środowiska. W niektórych dziedzinach środowiska wpływ RPO będzie
jednak ograniczony lub znikomy gdyż zapewnione jest wparcie finansowe na poziomie krajowym
z funduszy unijnych bądź z innych dostępnych środków wsparcia spoza budżetu UE.
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. Zidentyfikowano
oddziaływania na środowisko poszczególnych działań w ramach osi priorytetowych w odniesieniu do
ww. aspektów. Przedstawiono je w formie matrycy pozwalającej na łatwą identyfikację aspektów
środowiskowych. Ocenia się, że RPO Lubuskie 2020, jako całość pozytywnie oddziałuje na środowisko
i sprzyja rozwiązaniu wielu problemów dotyczących poprawy stanu środowiska, niemniej jednak
niektóre obszary wsparcia wpływać mogą negatywnie na poszczególne elementy środowiska.
Szczegółowe wnioski w tym zakresie przedstawione są w odpowiednich rozdziałach prognozy.
Dokonana ocena korzyści dla środowiska z realizacji Programu wskazuje na jego duże znaczenie
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w rozwiązywaniu problemów środowiska, jak też i poważne wsparcie w finansowaniu działań na rzecz
środowiska realizowanych w województwie lubuskim.

7.2 ZGŁOSZONE UWAGI I WNIOSKI
W toku opiniowania oraz konsultacji społecznych zgłoszono uwagi do projektu RPO Lubuskie 2020
oraz do Prognozy oddziaływania na środowisko, które przedstawiono poniżej.
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Tabela 1. Uwagi zgłoszone do projektu RPO Lubuskie 2020 oraz do Prognozy oddziaływania na środowisko

Dokument, do
którego odnosi
się
Zostanie
uwaga/propozycj
Uzasadnien
Nr uwagi
uwzględnio
Instytucja
a
ie
Lp.
na
Treść uwagi
na
Sposób uwzględnienia
zgłaszająca
(Prognoza RPO uwagi/prop
formularzu
(tak, nie,
Lubuskie 2020 lub
ozycja
częściowo)
RPO - Lubuskie
2020, rozdział i
numer strony)
1 Regionalny
RPO - Lubuskie Jak wynika z treści opiniowanego dokumentu, niektóre
tak
Rekomenduje się wprowadzenie wspomnianych
Dyrektor
2020
działania istotne dla rozwoju województwa lubuskiego, a
propozycji zawartych w Prognozie oddziaływania
Ochrony
mogące potencjalnie negatywnie oddziaływać na
na środowisko.
Środowiska w
środowisko województwa lubuskiego, będą mogły być
Gorzowie
realizowane pod warunkiem zastosowania odpowiednich
Wielkopolskim
działań zapobiegawczych i minimalizujących. Analiza
projektu "RPO - Lubuskie 2020" pozwoliła na
stwierdzenie, że Program w dużym stopniu przyczynia się
do wdrażania zasady zrównoważonego rozwoju.
Niemniej jednak Prognoza oddziaływania na środowisko
słusznie proponuje-jako wariant alternatywny rozszerzenie niektórych zapisów, dzięki którym aspekt
środowiskowo-przyrodniczy zostanie pełniej ujęty.
Rozwiązania alternatywne Prognozy w stosunku do
zapisów "RPO -Lubuskie 2020" dotyczą: bezpośredniego
wskazania na ekoinnowacje oraz uwzględnienia zabiegów
ochrony przeciwpowodziowej zgodnej z ochroną
przyrody (kryteria wyboru projektów).
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2 Regionalny
Dyrektor
Ochrony
Środowiska w
Gorzowie
Wielkopolskim

3 Regionalny
Dyrektor
Ochrony
Środowiska w
Gorzowie
Wielkopolskim
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RPO - Lubuskie W
Prognozie
oddziaływania
na
środowisko
2020
przeprowadzono
analizę
systemu
monitoringu
zaproponowanego w "RPO - Lubuskie 2020"
i
zaproponowano
wprowadzenie
na
etapie
uszczegółowienia Programu kilku zmian, w tym zmianę
wskaźników na inne. Większość z zaproponowanych w
prognozie wskaźników znajduje się na Wspólnej Liście
Wskaźników Kluczowych, część z nich to tzw. common
indicators zaproponowane przez UE, oprócz nich dodano
także nowy wskaźnik: "kubatura zmodernizowanych
3
energetycznie budynków [m ], który bardziej precyzyjnie
oddaje zaplanowany do osiągnięcia efekt ekologiczny
(zamiast
wskaźnika:
"liczba
zmodernizowanych
energetycznie budynków [szt.]"). Zdaniem organu
opiniującego, zaproponowane przez autorów prognozy
zmiany i uzupełnienia, do których odnoszą się dwa
powyższe akapity niniejszej opinii (rozwiązania
alternatywne i wskaźniki środowiskowe), powinny zostać
uwzględnione w ostatecznym kształcie "RPO -Lubuskie
2020".
Prognoza RPO - Pismem z dnia 14 maja 2013r., znak: WOOŚLubuskie 2020
I.411.72.2013.DT Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Gorzowie Wlkp., na wniosek organu
opracowującego dokument ..RPO - Lubuskie 2020",
uzgodnił zakres i stopień szczegółowości informacji
wymaganych w prognozie, zwracając uwagę na
wynikającą ze specyficznego nadgranicznego położenia i
dotychczasowych doświadczeń potrzebę właściwego
opisu oddziaływań o charakterze transgranicznym.
Intencją tut. organu było takie możliwie precyzyjne
sformułowanie istotnych zagadnień w prognozie, aby
strona narażona mogła jednoznacznie określić swoje
stanowisko co do ewentualnego udziału w procedurze
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko o
charakterze transgranicznym. Przy czym „precyzja'* ta
miałaby się odnosić, nie do konkretnych parametrów

tak

Rekomenduje się wprowadzenie wspomnianych
propozycji zawartych w Prognozie oddziaływania
na środowisko.

częściowo

Rozdział 8.9. uzupełniono o wyjaśnienie analiz
innych prognoz oddziaływania na środowisko,
dokumentów strategicznych, które będą
wspierane przez realizację RPO. Analiza ta
wykazała brak oddziaływań transgranicznych.
Jedynie Prognoza do Strategii Rozwoju
Województwa Lubuskiego wykazała taki wpływ.
Jednak odnosił sie on do działań:
"- modernizacja drogi wodnej E-30 na odcinku
biegnącym wzdłuż zachodniej granicy może
potencjalnie wpłynąć na jakość gleb i wód po
stronie niemieckiej. Jest to odcinek Odry: od
ujścia Nysy Łużyckiej do Odry - do granicy z woj.
zachodniopomorskim.
w granicznym przejściu MOW E-70,
- budowa przeprawy mostowej na Odrze (wraz z
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opisujących wielkość i charakter oddziaływania
(kilogramów, kilometrów, sztuk czy procentów - na co
będzie miejsce, jak słusznie zauważają autorzy prognozy,
na etapie oceny oddziaływania na środowisko
poszczególnych przedsięwzięć), ale do porównywalnych
stopniem ogólności wniosków do „RPO - Lubuskie 2020"'.
zapewniających stronę narażoną o właściwej trosce
podejścia do zagadnień ewentualnego transgranicznego
oddziaływania. Na przykład, takim wnioskiem z prognozy
do dokumentu głównego „RPO - Lubuskie 2020" mógłby
być wniosek o „wprowadzenie zasady unikania
oddziaływania o charakterze transgranicznym, jako
dodatkowego kryterium wyboru przedsięwzięć w ramach
realizacji priorytetów inwestycyjnych w obrębie
poszczególnych osi priorytetowych".
W rozdziale 8.9. Informacje o możliwym transgranicznym
oddziaływaniu na środowisko, autorzy prognozy podają
podstawy prawne wprowadzenia problematyki
oddziaływania
0 charakterze transgranicznym do dokumentów
strategicznych, wyjaśniają definicję oddziaływania
transgranicznego a następnie skupiają się na
rozważaniach dotyczących zasad postępowania w
przypadku poszczególnych przedsięwzięć, co nie jest
przedmiotem „RPO -Lubuskie 2020". W zasadzie, jedyny
fragment tego rozdziału, który - stosując kryterium
kompatybilności z dokumentem głównym - można uznać
za właściwy, to sześć wersów w czwartym akapicie. To
stanowczo za mało aby uznać, że rozdział, który w tytule
zawiera słowo „informacje", takie informacje
przedstawia.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie
Wlkp. podziela w całości pogląd autorów prognozy, że
„.... zidentyfikowanie natury i skali ewentualnych
oddziaływań transgranicznych „RPO - Lubuskie 2020" jest
niezwykle trudne". Dlatego uzgadniając zakres
1 stopień szczegółowości prognozy oddziaływania na
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drogami dojazdowymi -obwodnica północna) w
Kostrzynie,
- modernizacja w granicznym przejściu drogi
krajowej 18: Olszyna -Forst,
- modernizacja w granicznym przejściu drogi
krajowej 22: Kostrzyn
- budowa nowoczesnych systemowych źródeł
wytwórczych, w tym planowanej elektrowni
wykorzystującej złoża węgla brunatnego w
rejonie Gubin-Brody; (...)"
Żadne z powyższych działań nie zostało jednak
ujęte do wsparcia w "RPO - Lubuskie 2020".
Analiza działań ujętych w "RPO- Lubuskie 2020"
nie wykazała aby miały one znaczący
transgraniczny wpływ. Również analiza wstępnej
listy projektów strategicznych nie wykazała
takiego wpływu. Bardziej szczegółowa analiza nie
była możliwa, ponieważ RPO na tym etapie jest
dokumentem bardziej ogólnym, bez wskazania
dokładnego typu projektów, jego wielkości i
lokalizacji. Szczegółowa analiza projektów będzie
możliwa na etapie uzyskiwania stosownych
decyzji administracyjnych, kiedy znana jest
dokładna lokalizacja i zakres podejmowanych
zamierzeń inwestycyjnych.
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4 Wojewoda
Lubuski
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środowisko, w swoim, cytowanym wyżej piśmie, pozwolił
sobie zwrócić na to uwagę. Zdaniem tutejszego organu,
korzyści z dobrze opracowanego rozdziału prognozy,
dotyczącego oddziaływania o charakterze
transgranicznym, mogą być nie do przecenienia. Jeśli
strona narażona zostanie przekonana argumentami
merytorycznymi, że zagadnienia oddziaływania
transgranicznego w projekcie „RPO - Lubuskie 2020" są
właściwie ujęte, może odstąpić od udziału w procedurze
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko o
charakterze transgranicznym. Może mieć to ogromne
znaczenie, jeśli chodzi o czas konieczny na tego rodzaju
procedury, co wydaje się szczególnie istotne w
kontekście planowanych procedur ewaluacyjnych „RPO Lubuskie 2020". Jeśli strona narażone nie zostanie o tym
przekonana, to odniesie się do konkretnych argumentów
z tego rozdziału, co z kolei ułatwi znacznie określenie
zakresu obszaru uzgodnień oraz ułatwi w konsekwencji
osiągnięcie konsensusu. W związku z powyższym, tut.
organ podtrzymuje swoje stanowisko, co do konieczności
opracowania rozdziału prognozy dotyczącego
oddziaływania transgranicznego „RPO - Lubuskie 2020", z
uwzględnieniem sformułowanych wyżej uwag.
Prognoza RPO - Na wstępie chciałbym zwrócić uwagę, że konsultowany
Lubuskie 2020
obecnie dokument Prognozy oddziaływania na
środowisko nie zawiera zmian ujętych w trzecim
projekcie RPO-L2020 z 10 marca 2014 r. Przypomnę, że w
dokumencie tym miedzy innymi uzupełniono tabelę
wskaźników realizacji, która była elementem
przeprowadzonych badań w zakresie prognozy
oddziaływania na środowisko. W mojej ocenie,
należałoby rozważyć przedłożenie do konsultacji
społecznych aktualnego projektu RPO-L2020 z 10 marca
2014 r. wraz z aktualną Prognozą oddziaływania na
środowisko.

tak

Przesłana do opiniowania i konsultacji
społecznych Prognoza oddziaływania na
środowisko odnosiła się do wersji RPO -Lubuskie
2020 najbardziej aktualnej na ten czas tj. z dnia
14 lutego 2014 r. (ponieważ dokument Prognozy
został poddany opiniowaniu oraz konsultacjom
społecznym w dniu 3 marca 2014 r niemożliwym
było aby uwzględniał on zmiany zawarte w RPO z
dnia 10 marca). Dokument Prognozy zostanie
zmieniony zgodnie z najbardziej aktualna wersja
RPO -Lubuskie 2020.

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie
2020
5 Wojewoda
Lubuski

Prognoza RPO - Dodatkowo wątpliwości budzi sposób przedstawienia
Lubuskie 2020
danych w rozdziale 8.9 informacje o możliwym
transgranicznym oddziaływaniu na środowisko. Wydaje
się, że ze względu na nadgraniczne położenie naszego
województwa, ta część dokumentu wymaga szczególnie
wnikliwej analizy oddziaływań o charakterze
transgranicznym. Przygotowana Prognoza oddziaływania
na środowisko nie wskazała potrzeby przeprowadzenia
postępowania w sprawie transgranicznego
oddziaływania. W uzasadnieniu autorzy dokumentu
wskazują, że: „planowane do dofinansowania projekty
inwestycyjne nie powinny oddziaływać na kraje
sąsiednie" oraz „zidentyfikowanie natury i skali
ewentualnych oddziaływań transgranicznych RPO Lubuskie 2020 jest niezwykle trudne (...) z uwagi na brak
określonej listy projektów strategicznych". Trudno
zgodzić się z tą opinią. Zwłaszcza, że na opublikowanej
przez Marszałka Województwa liście kluczowych
inwestycji w perspektywie finansowej 2014-2020,
przewiduje się projekty, które mają charakter
transgraniczny.

częściowo

Opublikowana przez Marszałka Województwa
lista kluczowych inwestycji w perspektywie
finansowej 2014-2020, przewiduje projekty,
które mają charakter transgraniczny. Należy
jednak mieć świadomość, iż lista ta jednak nie
jest w całości ujęta do wsparcia w ramach RPO Lubuskie 2020. Działania o charakterze
transgranicznym ze wspomnianej listy według
Prognozy oddziaływania na środowisko Strategii
Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 miały
jedynie:
"- modernizacja drogi wodnej E-30 na odcinku
biegnącym wzdłuż zachodniej granicy może
potencjalnie wpłynąć na jakość gleb i wód po
stronie niemieckiej. Jest to odcinek Odry: od
ujścia Nysy Łużyckiej do Odry - do granicy z woj.
zachodniopomorskim.
- budowa drogi wodnej w granicznym przejściu
MOW E-70,
- budowa przeprawy mostowej na Odrze (wraz z
drogami dojazdowymi -obwodnica północna) w
Kostrzynie,
- modernizacja w granicznym przejściu drogi
krajowej 18: Olszyna -Forst,
- modernizacja w granicznym przejściu drogi
krajowej 22: Kostrzyn
- budowa nowoczesnych systemowych źródeł
wytwórczych, w tym planowanej elektrowni
wykorzystującej złoża węgla brunatnego w
rejonie Gubin-Brody; (...)".
Żadna z powyższych inwestycji nie jest ujęta w
ramach RPO - Lubuskie 2020. Inwestycje
obejmujące modernizacje dróg krajowych oraz
przepraw mostowych jak również modernizacja
drogi wodnej będą realizowane w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i
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Środowisko a nie w ramach RPO. Również RPO Lubuskie 2020 nie przewiduje budowy
nowoczesnych systemowych źródeł
wytwórczych, w tym planowanej elektrowni
wykorzystującej złoża węgla brunatnego Z tego
względu twórca Prognozy nie widzi na obecnym
etapie RPO (a Prognoza odnosi sie do
konkretnych wersji dokumentu) aby realizacja
RP-Lubuskie 2020 miała charakter
transgraniczny.
6 Wojewoda
Lubuski

Prognoza RPO - Chciałbym również zwrócić uwagę, że korekty wymaga
Lubuskie 2020
informacja zawarta w rozdziale 2.2 Przedmiot

prognozy(...), w którym autorzy dokumentu
powołują się na zapisy uchylonego Rozporządzenia
Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.
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Zmieniono zapis na następujący:
"Dokument ten został przygotowany w oparciu o
następujące dokumenty:
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013
r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego nas
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady
(WE) nr 1083/2006 (dalej jako: rozporządzenie
ramowe),
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) Nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013
r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i przepisów szczególnych
dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i
zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia
rozporządzenia (WE) nr 1080/2006,
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i
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Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013
r. w sprawie Europejskiego Funduszu
Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady
(WE) nr 1081/2006."
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8. WYNIKI POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Na mocy prawa polskiego ustawa OOŚ jest aktem prawnym regulującym transgraniczną ocenę
oddziaływania na środowisko oraz zasady postępowania w sprawach transgranicznego oddziaływania
na środowisko. Ustawa OOŚ w art. 51 wskazuje na konieczność uwzględnienia w dokumencie
Prognozy informacji o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko w rozumieniu
oddziaływania na obszary leżące poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawą do podjęcia
oceny transgranicznej jest stwierdzenie możliwości wystąpienia znaczącego negatywnego
oddziaływania w wyniku realizacji któregokolwiek działania osi priorytetowych RPO - Lubuskie 2020.
W przypadku województwa lubuskiego, którego zachodnie granice stanowi granica państwowa
z Republiką Federalną Niemiec biegnąca Nysą Łużycką i Odrą, należało więc rozpatrzyć możliwość
oddziaływania zapisanych w Projekcie Zmiany PZPWL celów i kierunków rozwoju przestrzennego na
obszary przygraniczne landów: Brandenburgii i Saksonii.
Potencjalne oddziaływanie transgraniczne działań przewidzianych w poszczególnych priorytetach
RPO - Lubuskie 2020 uzależnione jest przede wszystkim od lokalizacji oraz charakteru poszczególnych
inwestycji realizowanych z wykorzystaniem współfinansowania w ramach programu.
Przeprowadzone w toku Prognozy analizy pozwalają jednoznacznie stwierdzić, że realizacja celów
i działań na poziomie szczegółowości opisu zawartego w RPO – Lubuskie 2020 (wraz z analizą
niepełnej listy projektów strategicznych) nie będą powodowały znaczącego oddziaływania
transgranicznego.

9. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE METOD I CZĘSTOTLIWOŚCI PRZEPROWADZANIA MONITORINGU SKUTKÓW REALIZACJI
POSTANOWIEŃ DOKUMENTU

W RPO Lubuskie 2020 wyznaczono wskaźniki środowiskowe w obszarach odpowiadających tematyce
związanej ze środowiskiem. Zostały one ujęte w osiach priorytetowych 3 - Gospodarka niskoemisyjna
oraz 4 – Środowisko i kultura. W ramach prognozy oceniono system wskaźników oddziaływania na
środowisko. Przyjęty system monitorowania jest spójny z zapisami strategicznych opracowań na
szczeblu krajowym tj. m.in.: KSRR. Przyjęty system monitorowania jest spójny z zapisami
strategicznych opracowań na szczeblu krajowym tj. m.in.: KSRR. Częstotliwość przeprowadzania
badań powinna wynosić co najmniej jeden raz w roku. Przyjmuje się, że częstotliwość monitorowania
wskaźników zależy od częstotliwości agregowania danych w różnych bazach. W zależności od
instytucji odpowiedzialnej za gromadzenie danych, terminy ich udostępniania do wiadomości
publicznej są różne i przedstawiają się następująco:




GUS – w zależności od tematu publikacji, czy zakresu danych (październik – grudzień każdego
roku); forma udostępniania: publikacje książkowe lub wersje elektroniczne tych publikacji
oraz bazy danych generowane przez elektroniczną bazę danych: Bank Danych Lokalnych
(http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks);
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych – sprawozdanie roczne lub dane
udostępnione na wniosek.
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Zaproponowano uzupełnienie listy wskaźników o 7 nowych (2 dla osi 3 oraz 5 dla osi 4), które mogą
być wykorzystane w samym RPO Lubuskie 2020 lub na późniejszym etapie – w uszczegółowieniu
Programu. Szczegółowe informacje nt. proponowanych wskaźników przedstawiono w Prognozie
w rozdziale 11.
10.UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ
ALTERNATYWNYCH

Przeprowadzona analiza oraz wynikająca z niej ocena zapisów projektu RPO Lubuskie 2020 pozwala
na stwierdzenie, że realizacja zapisów ww. dokumentu spowoduje poprawę stanu środowiska oraz
sytuacji społeczno-gospodarczej. Realizacja zapisów ww. dokumentu przyczyni się m.in. do:













poprawy stanu jakości powietrza w zakresie dotrzymania standardów jakości powietrza,
osiągnięcia wymaganych poziomów odzysku i recyklingu wybranych rodzajów odpadów
oraz odpadów komunalnych,
poprawy środowiska gruntowo-wodnego, w wyniku ograniczenia deponowania
nieprzetworzonych odpadów komunalnych na składowiskach,
zmniejszenia zagrożeń dla ludzi i środowiska, wywołanych zaleganiem materiałów
zawierających azbest,
rekultywacji powierzchni terenów zdegradowanych,
poprawy klimatu akustycznego (hałas) i powietrza w ośrodkach miejskich w związku z
rozwojem niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz budową nowych odcinków dróg,
większej odporności na skutki zmian klimatycznych, w tym na częstsze występowanie
powodzi i suszy dzięki działaniom na rzecz poprawy bezpieczeństwa powodziowego i rozwoju
małej retencji,
zwiększenia szansy na osiągnięcie dobrego stanu wód, poprzez rozbudowę systemów
oczyszczania ścieków,
efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych, w wyniku rozwoju OZE,
ograniczania zużycia wody w procesach produkcyjnych,
ograniczenie degradacji terenów związanej ze skutkami suszy.

Przyjęty dokument RPO Lubuskie 2020 nie wyklucza realizacji także zaproponowanych tzw. rozwiązań
alternatywnych, tj.:
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Dodatkowe kryterium dla działań z zakresu ekoinnowacji (PI 1.2.)
Dodatkowe kryterium dla działań z zakresu
edukacji ekologicznej dotyczącej
gospodarowania odpadami komunalnymi (PI 6.1)
Uwzględnienie zapisów dotyczących ochrony przeciwpowodziowej (PI 5.2)
Doprecyzowano zapisów odnośnie rodzajów działań – wczesne ostrzeganie i monitoring (PI
5.2).

