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Lublin, 25 lipca 2022 r.  

OBWIESZCZENIE 

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

projektu zmian w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego 

na lata 2014 – 2020 

Na podstawie 48 ust. 7 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 2022 r. poz. 547 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą 

ooś” 

informuję 

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

dla projektu zmian w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 

2014 – 2020. 

Zgodnie z art. 48 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 ustawy ooś, w dniu 30 maja 2022 r. wystąpiono 

do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Lubelskiego Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o uzgodnienie odstąpienia 

od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany RPO 

WL 2014-2020, zatwierdzonego przez Zarząd Województwa Lubelskiego uchwałą nr 

CCCLXVII/6361/2022 z dnia 27 maja 2022 r., przedkładając jednocześnie informacje 

o uwarunkowaniach tj. charakter działań przewidzianych w RPO WL, rodzaj i skala 

oddziaływania na środowisko oraz cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko. 

Ww. uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie https://umwl.bip.lubelskie.pl/ 

w zakładce „Zarząd Województwa Lubelskiego - Uchwały Zarządu Województwa 

Lubelskiego”. 

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie pismem z dnia 

20 czerwca 2022 r., znak DNS-NZ.7016.83.2022 (załącznik nr 1), biorąc pod uwagę 

uwarunkowania, o których mowa w art. 49 ustawy ooś, zgodnie z art. 48 ust. 1 oraz art. 58 ust. 

1 pkt 2 ustawy ooś wyraził zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany dokumentu pn. Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Wskazano, że biorąc pod uwagę 

charakter, rodzaj oraz skalę przewidzianych w projekcie aktualizacji działań RPO WL 2014-

2020 oraz cechy obszaru objętego spodziewanym oddziaływaniem, realizacja zapisów 

dokumentu nie powinna spowodować znaczącego oddziaływania na środowisko. Poprawa 

stanu środowiska uzyskana w wyniku realizacji RPO WL 2014-2020 w zmodyfikowanym 

kształcie będzie pozytywnie oddziaływała na zdrowie i jakość życia ludzi. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie pismem z dnia 20 czerwca 2022 

r., znak WOOŚ.410.102.2022.KKO (załącznik nr 2), biorąc pod uwagę uwarunkowania, 

o których mowa w art. 49 ustawy ooś, uzgodnił na podstawie art. 48 ust. 1 w związku z art. 57 

ust. 1 pkt 2 ustawy ooś odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko dla projektu zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
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Lubelskiego na lata 2014-2020. Wskazano, iż wprowadzone zmiany do RPO WL 2014-2020 

stanowią niewielką modyfikację przyjętego już dokumentu. Biorąc pod uwagę charakter, rodzaj 

oraz skalę przewidzianych w projekcie aktualizacji działań RPO WL 2014-2020 oraz cechy 

obszaru objętego spodziewanym oddziaływaniem, realizacja postanowień tego dokumentu nie 

spowoduje znacząco negatywnego oddziaływania na środowisko. Realizacja zamierzeń 

określonych w poszczególnych priorytetach spowoduje pozytywny wpływ na zdrowie i jakość 

życia mieszkańców województwa lubelskiego. Nie przewiduje się także wystąpienia 

oddziaływań skumulowanych oraz transgranicznego oddziaływania na środowisko. Ustalenia 

projektu zmiany dokumentu nie spowodują znacząco negatywnego oddziaływania na formy 

ochrony przyrody, w tym na przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz integralność 

i spójność sieci obszarów Natura 2000. 

Biorąc powyższe pod uwagę, postanowiono o odstąpieniu od przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmian w Regionalnym Programie 

Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Przy odstąpieniu 

od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany 

RPO WL 2014-2020, wzięto pod uwagę uwarunkowania określone w art. 49 ustawy ooś.  

Zgodnie z art. 48 ust. 6 i 7 ustawy ooś informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany RPO WL 2014-2020, 

wraz z uzasadnieniem uzgodnienia organów właściwych w sprawach opiniowania 

i uzgadniania w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, podawana jest 

do publicznej wiadomości. 

Projekt zmian w Programie, przed skierowaniem do przyjęcia przez Komisję 

Europejską, został zatwierdzony przez Zarząd Województwa Lubelskiego uchwałą 

nr CCCLXXVII/6566/2022 z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie przyjęcia zmian w Regionalnym 

Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 . Ww. uchwała została 

opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Lubelskiego w Lublinie https://umwl.bip.lubelskie.pl/ w zakładce „Zarząd Województwa 

Lubelskiego - Uchwały Zarządu Województwa Lubelskiego”. 
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Załączniki: 
1. Pismo Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie z dnia 20 

czerwca 2022 r. znak DNS-NZ.7016.83.2022. 
2. Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 20 czerwca 2022 r. znak 

WOOŚ.410.102.2022.KKO. 
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