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1. Wstęp 

Podstawę prawną do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko stanowi 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 (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1029, ze zm.) oraz 

dyrektywa 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 

L197/30 z dn. 21.07.2001 r.). 

Zgodnie z art. 42 pkt 2 ww. ustawy, organ opracowujący projekt dokumentu 

wymagającego udziału społeczeństwa dołącza do przyjętego dokumentu 

uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz 

o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione 

uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa. 

Przedmiotem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko był projekt programu 

regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (FEP 2021-2027). 

Konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

projektu programu regionalnego FEP 2021-2027, została stwierdzona na podstawie 

art. 46 ust. 1 pkt. 2 ww. ustawy. 

2. Zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu 

Zgodnie z art. 54 ust. 2 ww. ustawy, Zarząd Województwa Podkarpackiego zapewnił 

możliwość udziału społeczeństwa w przedmiotowej strategicznej ocenie 

oddziaływania na środowisko. 

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu regionalnego programu 

FEP 2021-2027 podano do publicznej wiadomości zgodnie z wymogami art. 3 ust. 1 

pkt. 11 ww. ustawy, poprzez: 

− udostępnienie dnia 17.03.2022 r. informacji na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie w zakładce Konsultacje społeczne, znajdującej się pod adresem: 

https://bip.podkarpackie.pl/index.php/zarzad-2/konsultacje-spoleczne, 

https://bip.podkarpackie.pl/index.php/zarzad-2/konsultacje-spoleczne
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− wywieszenie dnia 17.03.2022 r. obwieszczenia na tablicach ogłoszeń Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie mieszczących 

przy al. Cieplińskiego 4 (siedziba główna) oraz ul. Lubelskiej 4 (siedziba m. in. 

Departamentu Ochrony Środowiska) w Rzeszowie, 

− publikację dnia 22.03.2022 r. obwieszczenia w prasie o odpowiednim do 

rodzaju dokumentu zasięgu (Gazecie Codziennej Nowiny oraz gazecie Super 

Nowości). 

Wyżej wymienionym obwieszczeniem wszystkich zainteresowanych poinformowano 

o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko projektu regionalnego programu FEP 2021-2027 wraz 

z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu programu regionalnego FEP 2021-

2027, oraz o możliwości zgłaszania ewentualnych uwag i wniosków. 

Zainteresowanym zapewniono możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy, 

która obejmowała: 

1) Projekt dokumentu pn.: Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. 

2) Prognozę oddziaływania na środowisko projektu dokumentu Fundusze 

Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. 

Ww. dokumentacja była dostępna: 

• na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, pod adresem: 

https://bip.podkarpackie.pl/index.php/zarzad-2/konsultacje-spoleczne, 

• w siedzibie Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Podkarpackiego przy ul. Lubelskiej 4 w Rzeszowie, pok. 215, 

gdzie była wyłożona do wglądu od poniedziałku do piątku w godzinach pracy 

Urzędu, tj. w godzinach 7:30 – 15:30. 

Uwagi i wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można 

było składać w terminie od 23 marca 2022 r. do 29 kwietnia 2022 r. 

w następujący sposób: 

https://bip.podkarpackie.pl/index.php/zarzad-2/konsultacje-spoleczne
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• za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej bez konieczności 

opatrywania ich kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, na adres 

e-mailowy: srodowisko@podkarpackie.pl, 

• pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Departamentu Ochrony 

Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego: 

35-010 Rzeszów al. Cieplińskiego 4, 

• ustnie do protokołu w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy ul. Lubelskiej 4 

w Rzeszowie, pok. 215, 

• pisemnie, bezpośrednio w Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Podkarpackiego przy al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów. 

W ww. terminie nie wpłynęły żadne uwagi, ani wnioski od społeczeństwa w ramach 

procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu regionalnego 

programu FEP 2021-2027. 

Następnie w związku ze zmianą projektu regionalnego programu FEP 2021-2027 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w analogiczny sposób zapewnił społeczeństwu 

możliwość zapoznania się z finalnym projektem przedmiotowego programu, ponadto 

poinformowano społeczeństwo o możliwości zgłaszania ewentualnych uwag 

i wniosków w ramach przeprowadzanej procedury strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko. 

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury ponownego udziału społeczeństwa w ramach 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu regionalnego programu 

FEP 2021-2027 podano do publicznej wiadomości zgodnie z wymogami art. 3 ust. 1 

pkt. 11 ww. ustawy, poprzez: 

− udostępnienie dnia 17.11.2022 r. informacji na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie w zakładce Konsultacje społeczne, znajdującej się pod adresem: 

https://bip.podkarpackie.pl/index.php/zarzad-2/konsultacje-spoleczne, 

− wywieszenie dnia 17.11.2022 r. obwieszczenia na tablicach ogłoszeń Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie mieszczących 

mailto:srodowisko@podkarpackie.pl
https://bip.podkarpackie.pl/index.php/zarzad-2/konsultacje-spoleczne
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przy al. Cieplińskiego 4 (siedziba główna) oraz ul. Lubelskiej 4 (siedziba m. in. 

Departamentu Ochrony Środowiska) w Rzeszowie, 

− publikację dnia 17.11.2022 r. obwieszczenia w prasie o odpowiednim do 

rodzaju dokumentu zasięgu (Gazecie Codziennej Nowiny). 

Uwagi i wnioski w ramach procedury ponownego udziału społeczeństwa 

w przedmiotowym postępowaniu można było składać w terminie od 17 listopada 2022 

r. do 9 grudnia 2022 r. W ww. terminie nie wpłynęły żadne uwagi, ani wnioski od 

społeczeństwa w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

projektu regionalnego programu FEP 2021-2027. 


