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Marszałek 
Województwa Opolskiego 
ul. Piastowska 14 
45-082 Opole

Odpowiadając na pismo z dnia 2020.12.16, znak: DPO-I.410.14.2020.AB (przesłane 
poprzez platformę ePUAP), dot. odstąpienia od przeprowadzania strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko w stosunku do projektu zmian dokumentu „Regionalny 
Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020”, Opolski Państwowy 
Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że działając zgodnie z art. 58 ust. 1 pkt 2 
i 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 (tekst jednolity - Dz.U. z 2020 r., poz. 283 ze zmianami), 

o p i n i u j e

pozytywnie Zarządowi Województwa Opolskiego, z siedzibą w Opolu, ul. Piastowska 14,  
odstąpienie od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
dla projektu zmian w dokumencie „Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020”.

U  z  a  s  a  d  n  i  e  n  i  e:

Marszałek Województwa Opolskiego wystąpił z wnioskiem jw., celem uzyskania 
opinii w sprawie wprowadzenia zmian w dokumencie „Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020”.

Proponowana do wprowadzania szósta aktualizacja w „Regionalnym Programie…” 
dotyczy m. in.:
 wprowadzeniu zapisów merytorycznych będących konsekwencją notyfikacji zmian 

finansowych w ramach RPO WO 2014-2020 v.5 przez KE mających na celu 
niwelowanie skutków pandemii COVID-19 w poszczególnych obszarach przy udziale 
środków RPO WO 2014-2020,

 zmianach finansowych – zmiana wysokości alokacji wynika z przesunięć alokacji 
pomiędzy osiami priorytetowymi,

 dodaniu wskaźników monitorujących zadania związane z walką i przeciwdziałaniem 
skutkom COVID-19,

 zmianach wskaźnikowych wynikających ze zmian finansowych i merytorycznych –
dostosowaniu docelowych wartości wskaźników planowanych do realizacji w związku 
ze zmniejszeniem/zwiększeniem alokacji w poszczególnych obszarach interwencji,
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 zmianach wskaźnikowych nie powiązanych ze zmianami finansowymi –
obniżeniu/zwiększeniu docelowych wartości wskaźników w wyniku weryfikacji 
założeń przyjętych na etapie programowania. 

Zgodnie z przesłanym uzasadnieniem wprowadzone zmiany stanowić będą niewielką modyfikację 
w ustaleniach przyjętego już dokumentu i zgodnie z art. 48 ust. 4 pkt 1 cyt. ustawy 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ze względu na swój zasięg kwalifikuje się 
do odstąpienia od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Do wiadomości : 
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny 
w  s  z  y  s  c  y    

Opolski Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny

dr n. med. Anna Matejuk
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