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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 2019 r. poz. 59  

z późn. zm.), 

− art. 48 ust. 1 i art. 58 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowi-

sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływa-

nia na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), 

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny po rozpatrzeniu wniosku Zarządu  

Województwa Podkarpackiego z dnia 2020.04.01. znak OS-V.410.59.2020 w sprawie odstąpienia 

od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektowanych zmian  

dokumentu pn. „Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014–

2020 (RPO WP 2014-2020)”  

 

\u z g a d n i a 
 

w zakresie sanitarno-higienicznym odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko projektowanych zmian dokumentu pn. „Regionalny Program  

Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 (RPO WP 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 2020 r. poz.283 z późn.zm.) organ opracowujący 

projekt dokumentu ,o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2, oraz projekt zmiany takiego dokumentu 

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

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli stwierdzi, że realizacja 

postanowień takiego dokumentu albo jego zmiany nie spowoduje znaczącego oddziaływania na 

środowisko. 

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w przypadku 

projektu dokumentu, o którym mowa w art. 46 ust. 1 (zgodnie z art.48 ust.3) może dotyczyć  

wyłącznie projektu dokumentu dotyczącego obszaru w granicach jednej gminy, a odstąpienie od 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w przypadku projektu zmiany 

dokumentu, o którym mowa w art. 46 ust. 1 (zgodnie z art.48 ust. 4) może dotyczyć wyłącznie 

zmiany stanowiącej niewielką modyfikację przyjętego już dokumentu lub zmiany dotyczącej obsza-

ru 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 szcze-

gólności: 

a) stopień, w jakim dokument ustala ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć, w odniesie-

niu 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, 

d) powiązania z problemami dotyczącymi ochrony środowiska, 

2. rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko, w szczególności: 

a) prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg, częstotliwość i odwracalność oddzia-

ływań, 

b) prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych, 

c) prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska; 

3. cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, w szczególności: 

a) obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadające znaczenie dla dziedzic-

twa 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. 
 

             Projekt dokumentu pn. „Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 

na lata 2014–2020 (RPO WP 2014-2020)”  został pozytywnie zaopiniowany przez Podkarpackiego 

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego opinią z dnia 2014.02.13. znak 

SNZ.9020.3.5.2014.AL. 

Obecnie w dokumencie tym zamierza się wprowadzić zmiany, których zakres obejmuje: 

− przesunięcia i realokacje dostępnych środków pomiędzy poszczególnymi działaniami / poddzia-

łaniami / osiami priorytetowymi (zmiany w kategoriach interwencji poszczególnych osi, aktua-

lizacja planu finansowego),  

− rekalkulacje wartości docelowych wskaźników (w tym znajdujących się w ramach wykonania), 

wynikających z ww. przesunięć lub potrzeby urealnienia szacunków dokonywanych na wcze-

snym etapie programowania (zmiany wskaźników, których wartości zostały przekroczone już 

na obecnym etapie wdrażania lub ich osiągnięcie nie będzie możliwe, co wynika m.in. z różnic 

w uwarunkowaniach/założeniach dla realizacji projektów w perspektywie 2014-2020 w porów-

naniu do perspektywy 2007-2013, stanowiącej punkt wyjścia na etapie szacowania metodologii 

wskaźników RPO WP 2014-2020), a także usunięcie z Programu wskaźników, które nie wystą-

piły w realizowanych projektach,  

− typy projektów i typy beneficjentów,  

− kierunkowe zasady wyboru projektów. 

Projekt dokumentu obejmującego powyższe zmiany został przyjęty uchwałą Zarządu Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie Nr 136/3122/20 z dnia 24 marca 2020 r., zmienioną następnie 

uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Nr 139/3151/20 z dnia 30 marca 

2020 r. Projekt ten został przyjęty przez Instytucję Zarządzającą RPO WP 2014-2020 po uprzednim 

zatwierdzeniu zmian przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 uchwałą nr 167/XIX/2019  

z dnia 11 grudnia 2019 r. Zmiany te uzyskały również pozytywną opinię Ministra Funduszy i Poli-

tyki Regionalnej z dnia 30 marca 2020 r. znak: DRP-760.2.2020.ASB w zakresie ich zgodności  

z Umową Partnerstwa, jak też zostały pozytywnie zaopiniowane w wyniku przeprowadzonego dia-

logu nieformalnego z Komisją Europejską. 

Proponowane zmiany RPO WP 2014-2020 nie są zmianami, które w istotny sposób modyfikowały-

by obecnie obowiązującą wersję Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpac-

kiego pod kątem jego wpływu na środowisko lub nakreślały ramy dla realizacji nowych inwestycji. 

Zmiany te nie zmieniają głównych celów oraz kierunków wsparcia określonych w RPO WP 2014-

2020 oraz wynikają z dotychczasowego przebiegu procesu wdrażania.  

Realizacja tych zmian nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, a tym samym na 

zdrowie i życie ludzi.  
 



             Biorąc pod uwagę charakter, rodzaj i zakres zmian proponowanych do wprowadzenia  

w dokumencie pn. „Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014–

2020 (RPO WP 2014-2020)” oraz działając w trybie art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-

stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2020 r. poz.283 z późn.zm.) postanowiono 

orzec jak sentencji. 
 

 

Podkarpacki Państwowy 

Wojewódzki Inspektor Sanitarny 

dr inż. Adam Sidor 

(Podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 

  

 
Otrzymują 

1. Zarząd Województwa Podkarpackiego 

35-010 Rzeszów, al. Ł. Cieplińskiego 4 

2. A/a 

 

 

 

 
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  
Realizacja obowiązku o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepły-
wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”: 
Administratorem danych osobowych jest Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny z siedzibą w Rzeszowie, ul. Wierz-
bowa 16, 35-959 Rzeszów. 
Dane osobowe przetwarzane są w celach: 

a)  realizacji bieżącego lub zapobiegawczego nadzoru sanitarnego zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej In-
spekcji Sanitarnej (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c, e; art 9 ust.2 lit. b , g, h, i, j RODO), 
b) archiwalnych, naukowych, dowodowych, statystycznych, analitycznych i administracyjnych w interesie publicznym (podstawa z 
art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. j RODO).  

Osobom, których dane są przetwarzane przysługują:  prawo dostępu do swoich danych, prawo otrzymania kopii danych osobowych 
podlegających przetwarzaniu,  prawo  do sprostowania (poprawiania) swoich danych,  prawo do usunięcia danych,  prawo do ograni-
czenia przetwarzania,  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Preze-
sa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane osobowe 
mogą zostać przekazywane następującym odbiorcom: operatorom pocztowym i kurierom. Dane mogą być przekazywane również insty-
tucjom określonym przez przepisy prawa oraz podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom  informatycznym wykonują-
cym usługi na rzecz Administratora. Podanie danych osobowych jest wymagane obligatoryjnie przez Administratora, w celu realizacji 
bieżącego lub zapobiegawczego nadzoru sanitarnego na podstawie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W sprawie ochrony 
swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: nadzor@wsse.rzeszow.pl 

 


