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PODSTAWY PRAWNE
Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wstępnego projektu Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (dalej: MRPO 2014 -2020)
wynika z przepisów 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
(dalej: ustawa ooś). Dodatkowo jest spełnieniem obowiązku prawnego wynikającego z dyrektywy
2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu
niektórych planów i programów na środowisko.
Zgodnie z wymogami ww. ustawy ooś do Programu załącza się pisemne podsumowanie z przebiegu
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w zakresie wynikającym z art. 55 ust. 3.
Przedmiotem Prognozy oddziaływania na środowisko był wstępny projekt MRPO 2014-2020,
z jednoczesnym uwzględnieniem materiałów cząstkowych przygotowywanych w ramach prac nad
kolejną wersją projektu Programu (wersja 2.0).
PRZEBIEG STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Przeprowadzone zostało uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych
w Prognozie oddziaływania na środowisko z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska
(pismo z dnia 25 czerwca 2013 r., znak: OO.411.1.3.2013.JJ) oraz Małopolskim Państwowym
Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym (pismo z dnia 12 czerwca 2013 r., znak:
NS.9022.4.350.2013),
- Sporządzona została Prognoza oddziaływania na środowisko, której celem było:
o wskazanie potencjalnych zagrożeń i pól konfliktów ekologicznych związanych
z realizacją postanowień Programu, w tym identyfikacji znaczących negatywnych
oddziaływań na obszary chronione;
o określenie możliwości i zasad ograniczenia potencjalnych znaczących oddziaływań na
środowisko związanych z realizacją postanowień programu wraz ze wskazaniem
rozwiązań alternatywnych przyczyniających się do zmniejszenia obciążeń
środowiskowych;
o ocena stopnia i sposobu uwzględnienia zagadnień zrównoważonego rozwoju
i ochrony środowiska.
Podczas opracowywania Prognozy wzięte pod uwagę zostały wytyczne przekazane przez właściwe
organy odnoście zakresu jaki powinien zostać objęty Prognozą.
- Zgodnie z zapisami ustawy ooś projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko został
zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (pismo z dnia 23 grudnia
2013 r., znak:OO.410.17.11.2013.JJ) oraz Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego (pismo z dnia 12 grudnia 2013 r., znak:NS9022.4.739.2013). Wynikiem
procesu opiniowania było uzyskanie pozytywnej opinii od: PWIS bez konieczności
wprowadzania zmian do dokumentów oraz RDOŚ pod warunkiem uwzględnienia przekazanych
uwag. W zakresie, w jakim było to możliwe i celowe, uwagi RDOŚ zostały uwzględnione
w kolejnym projekcie programu i ostatecznej wersji prognozy.
-

Prognoza wraz z projektem MRPO poddane zostały konsultacjom społecznym, które trwały od
22 listopada do 26 grudnia 2013 r. Informacje o rozpoczęciu konsultacji zamieszczono na
stronie internetowej http://www.malopolskie.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej
(http://bip.malopolska.pl/umwm) oraz w prasie o zasięgu regionalnym. Dokumenty były
dostępne do wglądu także w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego.
- Uwagi do projektu MRPO 2014-2020 oraz Prognozy mogły być składane poprzez
wypełnienie formularza i wysłanie go:
o elektronicznie na adres: programystrategiczne@umwm.pl
o lub pisemnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament
Polityki Regionalnej, ul. Wielicka 72A, 30-552 Kraków
o lub faksem na numer: 12 29 90 726
Uwagi mogły być również zgłaszane ustnie do protokołu w Departamencie Polityki
Regionalnej, ul. Wielicka 72A
-

Rys. Wzór ogłoszenia umieszczonego w Dzienniku Polskim

PODSUMOWANIE KONSULTACJI
A. Ustalenia zawarte w Prognozie oddziaływania na środowisko
Uwagi wynikające z Prognozy oddziaływania na środowisko obejmowały głównie rekomendacje
wprowadzenia dodatkowych zapisów do treści Programu w celu uniknięcia i minimalizacji potencjalnie
negatywnych oddziaływań jego realizacji. Nie stwierdzono konieczności wprowadzenia zmian
w celach, jedynie uzupełnienia wymagały zapisy niektórych osi priorytetowych. Prognoza zawiera
rekomendacje, które w większości znalazły swoje odzwierciedlenie w treści Programu, dzięki czemu
w sposób pełniejszy uwzględnione zostały kwestie odnoszące się do problematyki środowiska i jego
ochrony.

Zalecenia przedstawione w Prognozie dotyczyły m.in.:
 rozszerzenie zapisów dotyczących wsparcia przedsięwzięć z zakresu digitalizacji zasobów
o dane środowiskowe,
 zweryfikowanie i rozszerzenie liczby wskaźników w kilku obszarach:
o ochrona przyrody – wprowadzenie dodatkowych wskaźników monitorowania
przebiegu realizacji Programu: liczba gatunków objętych ochroną, powierzchnia
siedlisk objętych ochroną, powierzchnia przeprowadzonych waloryzacji
przyrodniczych,
o ochrona środowiska – wprowadzenie wskaźników dotyczących kanalizacji sanitarnej,
uzupełnienie wskaźników w gospodarce odpadami monitorujących ograniczenie
składowania odpadów komunalnych,
o gospodarka niskoemisyjna – rozszerzenie wskaźnika w zakresie poprawy efektywności
energetycznej o sektor mieszkaniowy i przedsiębiorców, wprowadzenie wskaźnika
obrazującego stan powietrza w odniesieniu do zanieczyszczenia pyłem PM10 i PM2,5.
- Wprowadzenie horyzontalnego zapisu do wyboru przedsięwzięć, przede wszystkim najmniej
obciążających środowisko, stosowanie działań zapobiegających, minimalizujących
i kompensujących.
- Uzupełnienie zapisów osi priorytetowej Ochrona środowiska o spełnianie przez wybierane
przedsięwzięcia wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej.
- Propozycja rozszerzenia zapisów Programu o działania z zakresu turystyki zrównoważonej,
a w szczególności o promocję turystyki kwalifikowanej i przyrodniczej.
Przedstawione powyżej rekomendacje, dotyczące zapisów MRPO 2014-2020, zostały opracowane na
podstawie wiedzy na temat głównych problemów środowiskowych w województwie, a także w oparciu
o dotychczasowe doświadczenie, w zakresie realizacji strategii i programów środowiskowych. Celem
wprowadzenia poszczególnych zapisów jest takie doprecyzowanie treści dokumentu, aby był on zgodny
z zasadami ochrony środowiska na każdym szczeblu wdrażania Programu, począwszy od szczebla
najwyższego tj. unijnego, a skończywszy na beneficjentach MRPO 2014-2020.
Analiza projektu MRPO 2014-2020 w kontekście uwzględnienia celów ochrony środowiska zawartych
w dokumentach międzynarodowych, wspólnotowych i krajowych potwierdza istnienie zbieżności
zapisów z dokumentami wyższych szczebli. Wizja województwa, kładąca nacisk na zachowanie
walorów środowiskowych, chęć rozwoju gospodarczego zgodnego z zasadami ochrony środowiska
pozwala uznać, że MRPO 2014-2020 doskonale wpisuje się w cele i priorytety obowiązujących polityk
prośrodowiskowych.
Najistotniejszym elementem przeprowadzonych analiz w ramach Prognozy oddziaływania MRPO
2014-2020 na środowisko było wskazanie przewidywanych oddziaływań na poszczególne komponenty
środowiska. Analiza i ocena poszczególnych osi, celów i działań nie wykazała możliwości
wystąpienia znaczącego negatywnego i długoterminowego oddziaływania, w takim stopniu, aby
mogło nastąpić wyraźne, trwałe pogorszenie stanu któregokolwiek z komponentów środowiska.
B. Zgłoszone uwagi i wnioski w ramach konsultacji społecznych
W ramach konsultacji społecznych zgłoszonych zostało ponad 400 uwag, które obejmowały bardzo
różnorodne zagadnienia ujęte w Programie. Głównymi obszarami zainteresowania podczas spotkań
i konsultacji z partnerami były: alokacja finansowana na poszczególne osie priorytetowe, proponowane
kierunki interwencji; typy operacji; typy projektów; podejście terytorialne oraz mechanizm RLKS.

Zgłoszone w ramach konsultacji społecznych wnioski zostały poddane wnikliwej analizie
i wykorzystane w procesie przygotowywania kolejnych wersji projektów MRPO 2014-2020.
Zgłoszone uwagi można ująć w kilku kategoriach i obszarach:
-

-

Diagnoza – uaktualnienie danych, rozszerzenie zakresu podawanych informacji, uzupełnienie
danych źródłowych,
Analiza SWOT – wprowadzenie dodatkowych zapisów w poszczególnych obszarach analizy,
Wskaźniki – rozszerzenie listy wskaźników, bezpośrednie dostosowanie do poszczególnych
typów operacji, wyjaśnienie metodologii pomiaru,
Terytorialny obszar realizacji – opracowanie instrumentu terytorialnego, jakim jest ZIT również
dla innych obszarów funkcjonalnych np. dla Tarnowa
Obszary wiejskie - wprowadzenie dodatkowych zapisów precyzujących, wydzielenie działań
dedykowanych dla obszarów wiejskich w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych jak
i miękkich (szkoleniowe, edukacyjne, rynek pracy)
Wprowadzenie Mechanizmu Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

Należy podkreślić, iż w ramach podziału na poszczególne osie priorytetowe najwięcej uwag zostało
zgłoszonych do osi 4. w zakresie interwencji skierowanej na rozwój energetyki, jak również w ramach
wspieranie miejskiej infrastruktury rowerowej oraz rozwoju transportu publicznego w miastach.
Również liczne uwagi zostały zgłoszone przez organizacje pozarządowe, wnioskujące o większe
wsparcie w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej. Duże zainteresowanie zostało również
skierowane na osie dotyczące rozwoju infrastruktury transportowej, rozwoju dziedzictwa regionalnego
oraz działań mających na celu rewitalizację przestrzeni regionalnej.
Komentarze i zgłaszane uwagi w znacznej części dotyczyły: przesunięć środków finansowych wewnątrz
poszczególnych osi priorytetowych, poszerzenia katalogu beneficjentów, wprowadzenia dodatkowych
obszarów wsparcia w ramach poszczególnych osi priorytetowych, wpisania do programu projektów
strategicznych, zastosowania mechanizmu elastyczności dla dokonywania potencjalnej realokacji
środków, programów rewitalizacji.
Zmiany w Programie wynikające z konsultacji społecznych były wprowadzane zgodnie z zapisami linii
demarkacyjnej i Umowy Partnerstwa. Należy zaznaczyć, iż niektóre z uwag miały charakter zbyt
szczegółowy, aby można wprowadzić je do Programu. W związku z powyższym znajdą swoje
odzwierciedlenie na etapie opracowywania Uszczegółowienia. Wprowadzone do Programu zmiany
dotyczyły głównie zmian na listach beneficjentów, rozszerzenia zapisów osi priorytetowych oraz
potencjalnych typów operacji, weryfikacji podejścia terytorialnego i jednoczesnego dostosowania planu
finansowego oraz wyboru odpowiednich wskaźników.
C. Opinie właściwych organów –
(Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska/ Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor
Sanitarny)
Zgodnie z zapisami ustawy ooś projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko został zaopiniowany
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) oraz Małopolskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (PWIS). Wynikiem procesu opiniowania było uzyskanie
pozytywnej opinii od: PWIS bez konieczności wprowadzania zmian do dokumentów oraz RDOŚ pod
warunkiem uwzględnienia przekazanych uwag. W zakresie, w jakim było to możliwe i celowe, uwagi
RDOŚ zostały uwzględnione w kolejnym projekcie programu i ostatecznej wersji Prognozy. Główne
uwagi w odniesieniu do Prognozy, które zostały wprowadzone dotyczyły rozszerzenia zapisów

w zakresie regulacji cieków wodnych w kontekście ochrony środowiska oraz zwiększania
bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, wprowadzenia wniosków wynikających z KPOŚK, opisu
istniejących zagrożeń braku wody na niektórych obszarach województwa oraz uzupełnienia analizy
rozwiązań alternatywnych do Programu. W odniesieniu do Programu uwagi RDOŚ skoncentrowane
zostały przede wszystkim na uzupełnieniu:
 diagnozy – rozszerzenie zapisów dotyczących problematyki na terenach chronionych, zagrożeń
występujących w gospodarowaniu wodami, w tym złego stanu rzek, jak również nadmiernego
poboru wód do różnych celów oraz zwrócenie uwagi na niektóre źródła zanieczyszczeń wód
powierzchniowych jak np. przydomowe oczyszczalnie ścieków,
 analizy SWOT - uzupełnienie o problematykę dotyczącą niewystarczającej inwentaryzacji
środowiska, uwzględniania rozwiązań zwiększających bioróżnorodność wód i terenów
nadwodnych w zakresie stosowanych metod ochrony przeciwpowodziowej. Dodatkowo
położenie większego nacisku na promowanie rozwiązań związanych z ekoinnowacyjnością,
problematyką ochrony klimatu i adaptacją do skutków jego zmiany, czy idei „zielonych
zamówień publicznych”
 wskaźników – rozszerzenia listy wprowadzonych do programu wskaźników.
Powyższe uwagi zostały uwzględnione w ramach prac nad kolejnymi projektami Programu poprzez
rozszerzenie zapisów w proponowanych rozdziałach, jak również uznano za celowe wprowadzenie
zmian w oparciu o przekazane uwagi w opisach osi priorytetowych. Planowane jest również
wprowadzenie odpowiednich zapisów mających charakter bardziej szczegółowych w ramach prac nad
Uszczegółowieniem Programu.
WYNIKI POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA
NA ŚRODOWISKO
W oparciu o wykonaną ocenę projektu MRPO 2014-2020 nie stwierdzono transgranicznego
oddziaływania na środowisko w związku z czym postępowanie takie nie zostało przeprowadzone.
Jednak podkreślenia wymagał fakt, iż potencjalnie może wystąpić oddziaływanie transgraniczne
przedsięwzięć przewidzianych w poszczególnych osiach priorytetowych MRPO 2014-2020, ale
uzależnione będzie to przede wszystkim od lokalizacji oraz charakteru poszczególnych inwestycji
realizowanych z wykorzystaniem współfinansowania w ramach Programu.
PROPOZYCJE DOTYCZĄCE METOD I CZĘSTOTLIWOŚCI PRZEPROWADZANIA
MONITORINGU SKUTKÓW REALIZACJI MRPO 2014-2020
System monitoringu opiera się na założeniach systemu wskaźników dla projektów realizowanych
w ramach poszczególnych celów tematycznych, a także dodatkowych wskaźników specyficznych
ustalonych dla Programu np. wskaźniki z Umowy Partnerstwa. Monitorowanie wdrażania Programu
będzie służyć zagwarantowaniu realizacji celów strategicznych i cząstkowych określonych w Programie
oraz pełnej absorbcji środków. Monitorowanie i sprawozdawczość są obowiązkowe i odpowiedzialną
za nie jest Instytucja Zarządzająca. Proces ten będzie odbywał się systematycznie i terminowo przez
cały okres programowania i będzie realizowany na wszystkich poziomach instytucjonalnych wdrażania
Programu oraz przez wszystkich beneficjentów Programu. Instytucja Zarządzająca przedkładała będzie
Komisji Europejskiej coroczne sprawozdania z realizacji Programu w poprzednim roku budżetowym
zawierające informacje m.in. o postępie finansowym i rzeczowym realizacji Programu.

UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO INNYCH
ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH
W Prognozie założono, iż realizacja zapisów Programu przyczyni się do zrównoważonego rozwoju
województwa, w związku z czym nie zostały zaproponowane inne rozwiązania alternatywne do
Programu. Natomiast założono, iż rozwiązania alternatywne mogą być wdrażane na różnych etapach
programowania i realizacji działań inwestycyjnych. Rozważając w przyszłości warianty alternatywne
dla konkretnych przedsięwzięć wynikających z zapisów projektu MRPO, można zaproponować
działania związane z wyborem:
- innej lokalizacji (warianty lokalizacji),
- innego sposobu prowadzenia inwestycji (warianty konstrukcyjne i technologiczne),
- innego sposobu zarządzania (warianty organizacyjne),
- wariantu niezrealizowania inwestycji tzw. „opcja zerowa”.
Na obecnym etapie oceny projektu MRPO można tylko przyjąć pewne założenia odnośnie natury
planowanych działań. Przewidując na tej podstawie możliwość wystąpienia oddziaływań negatywnych
uznano, że należy poszukiwać rozwiązań alternatywnych w stosunku do kilku osi. Należy tutaj
podkreślić, że zapisy w MRPO mają dość ogólną naturę, zatem nie można wskazywać szczegółowych
rozwiązań w zakresie wariantowania.
Zalecenia wynikające z Prognozy były skierowane do interwencji planowanej m.in. w osi 7.
Infrastruktura transportowa. Na obecnym etapie nie można w tym zakresie wskazać wariantów
lokalizacyjnych, ponieważ projekt MRPO nie precyzuje lokalizacji inwestycji. Można natomiast zalecić
ogólne zmiany w podejściu do polityki transportowej. Ponieważ nadmierny rozwój transportu
powodować może powstawanie znaczących, negatywnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze,
należy w sposób istotny wspierać rozwiązania alternatywne: miejski transport publiczny, transport
rowerowy oraz kolejowy. Ponadto polityka przestrzenna powinna prowadzić do minimalizacji potrzeb
transportowych, poprzez działania na rzecz realizacji koncepcji miasta zwartego i porządkowanie
rozwoju zabudowy stref podmiejskich i obszarów wiejskich, a także wzmacnianie standardu
i dostępności do podstawowych usług publicznych w ośrodkach lokalnych. Na etapie wyboru
przedsięwzięć powinno się w szczególności unikać rozbudowy infrastruktury na obszarach
chronionych, w tym zaburzających szlaki migracyjne zwierząt, stabilność populacji i bioróżnorodność.
W zakresie osi 4. Regionalna polityka energetyczna szczególną uwagę zwrócono na interwencje
skierowane na rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Przede wszystkim w odniesieniu do
wyboru poszczególnych OZE i ujęcie ich w bilansie energetycznym, co powinno być poprzedzone
analizą uwarunkowań środowiskowych. Na podstawie takiej analizy będzie możliwe wyznaczenie
dostępności środowiska naturalnego dla poszczególnych typów inwestycji, co powinno umożliwić
w przyszłości uniknięcie konfliktów przyrodniczo-przestrzennych. Inwestycje z zakresu OZE mogą
znacząco negatywnie oddziaływać na siedliska oraz gatunki roślin i zwierząt zatem należy unikać ich
lokalizacji na obszarach Natura 2000 i innych obszarach chronionych. Obiekty i obszary związane
z produkcją energii odnawialnych (np. elektrownie wiatrowe, fermy solarne degradują krajobraz i nie
powinny być umieszczane na obszarach o wysokich walorach krajobrazowych (obszary chronione i ich
otuliny, tradycyjny krajobraz rolniczy czy krajobraz komponowany), ani w sąsiedztwie obiektów
zabytkowych o randze regionalnej lub wyższej. Dlatego też przed decyzją o lokalizacji inwestycji
powinny zostać przeprowadzone studia wpływu obiektu na krajobraz.
W odniesieniu do osi 6. w zakresie wspierania rozwoju turystyki masowej jest promocja turystyki
kwalifikowanej, przyrodniczej oraz agroturystyki. Biorąc pod uwagę znaczne walory turystyczne
województwa małopolskiego i wyjątkowo duże obciążenie parków narodowych ruchem turystycznym
(szczególnie Pieniński i Tatrzański) sugeruje się preferowanie w ramach MRPO alternatywnych do

masowej form turystyki. Proponowanie wariantów alternatywnych polega również na rozszerzeniu
zapisów projektu MRPO 2014-2020 o działania bądź zapisy doprecyzowujące, dzięki którym realizacja
będzie w większym stopniu zgodna z zasadą zrównoważonego rozwoju. Jako alternatywę należy brać
pod uwagę m.in. uwzględnianie inwentaryzacji przyrodniczych na etapie inwestycji, uwzględnianie
zasady turystyki zrównoważonej, w gospodarce turystycznej oraz transportu zrównoważonego,
uwzględnianie nasadzeń w miejscach, gdzie została naruszona bądź usunięta roślinność, przy
planowaniu inwestycji hydrotechnicznych należy uwzględniać wymogi ochrony przyrody,
w szczególności ekosystemów wodnych i podmokłych, wniesienie zapisów dotyczących konieczności
zrównoważonego gospodarowania przestrzenią w aspekcie rozwoju miast i wsi oraz uwzględnienie
zielonych miejsc pracy

