
 
 

OBWIESZCZENIE 
Zarządu Województwa Opolskiego 

 
Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1057 ze zm.) oraz art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 247 ze zm.), informuje się o: 

rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu programu regionalnego pn. Fundusze Europejskie dla 
Opolskiego 2021-2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

Projekt programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko oraz formularze zgłaszania uwag dostępne są na stronach internetowych: 
www.opolskie.pl, www.rpo.opolskie.pl. 

Konsultacje zapisów projektu programu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko mają charakter 
otwarty. Zapraszamy do aktywnego udziału w tym procesie m.in. jednostki samorządu terytorialnego, 
środowiska społeczne, gospodarcze, naukowe, organizacje pozarządowe, jak również mieszkańców 
naszego regionu. 

Uwagi, wnioski i opinie należy składać: 

 poprzez wypełnienie elektronicznego formularza uwag dostępnego na stronach internetowych: 

www.opolskie.pl oraz www.rpo.opolskie.pl, 

 poprzez wypełnienie formularza w edytowalnej wersji Word oraz przesłanie go drogą 

elektroniczną na adres mailowy: konsultacjefeo2027@opolskie.pl lub za pośrednictwem 

platformy ePuap, 

 poprzez wypełnienie formularza w edytowalnej wersji Word oraz przesłanie go drogą pocztową 

na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, 45-082 Opole, ul. Piastowska 14 lub 

Departament Funduszy Europejskich, 45-075 Opole, ul. Krakowska 38, z dopiskiem „Konsultacje 

społeczne FEO 2021-2027” lub „Konsultacje społeczne prognozy OOŚ”. 

 ustnie do protokołu (po wcześniejszym umówieniu z pracownikiem DPO) w siedzibie 

Departamentu Funduszy Europejskich przy ul. Krakowskiej 38 w Opolu (nr telefonów: 77 

5416227, 77 5416234). 

 w przypadku projektu programu regionalnego pn. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 
w terminie od 30 września 2021 r. do 7 listopada 2021 r. 

 w przypadku prognozy oddziaływania na środowisko w terminie od 30 września 2021 r. do 29 

października 2021 r. 

Harmonogram spotkań konsultacyjnych znajduje się na stronach internetowych: www.opolskie.pl, 

www.rpo.opolskie.pl. 

UWAGA: w ramach prowadzonych konsultacji społecznych rozpatrywane będą wyłącznie te uwagi, 

wnioski i opinie, które zostaną zgłoszone na formularzu. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i opinii jest Zarząd Województwa Opolskiego. Informacja 
o zakresie uwzględnienia uwag, wniosków i opinii zostanie podana do publicznej wiadomości w 
terminie 30 dni od upływu terminu składania uwag. 

 
Zarząd Województwa Opolskiego 

 

 
Uchwała dotycząca ogłoszenia została przyjęta przez Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 27 
września 2021 r. (uchwałą nr 5576/2021). 

http://www.opolskie.pl/
http://www.rpo.opolskie.pl/
http://www.opolskie.pl/
http://www.rpo.opolskie.pl/
mailto:konsultacjefeo2027@opolskie.pl
http://www.opolskie.pl/
http://www.rpo.opolskie.pl/

