
Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska w Opolu

ul. Firmowa 1
45-594 Opole

WOOŚ.411.3.19.2022.MO Opole, dnia  11 lipca 2022 r. 
                                                                                   

Marszałek Województwa
Opolskiego
ul. Piastowska 14
45 – 082 Opole

Na podstawie art. 48 ust. 1 i 4 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 2022 poz. 1029), odpowiadając na 
wniosek DFE-RZP.410.16.2022.AB z 07.07.2022 r., w sprawie odstąpienia od 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 
informuję, co następuje.

Analiza przedłożonego projektu oraz uzasadnienia zawierającego informacje 
o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 49 ww. ustawy wykazała, że przedmiotowy 
dokument stanowi aktualizację dla obowiązującego „Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020” i wprowadza zmiany polegające na:

 wprowadzeniu zapisów merytorycznych:
z uwagi na pilną potrzebę sprostania wyzwaniom migracyjnym wynikającym z agresji 
Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, na podstawie art. 25a ust. 1a Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013, w roku obrachunkowym 
rozpoczynającym się w dniu 1 lipca 2021 r. i kończącym się w dniu 30 czerwca 2022 
r. – wprowadzono poziom współfinansowania UE w wysokości 100% dla wszystkich 
Osi Priorytetowych,

 wprowadzeniu zapisów merytorycznych będących konsekwencją dodania nowej Osi
priorytetowej XIV pn. Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań 
zbrojnych prowadzonych na terenie tego kraju,

 zmianach finansowych:
− zwiększenie środków Programu o 2 026 461 EUR – II transza REACT-EU 

w obszarze efektywności energetycznej,
− zwiększenie alokacji w ramach Osi priorytetowej Pomoc Techniczna 

REACT-EU o 84 436 EUR - wynika z uwzględnienia II transzy PT REACT-
EU,

 dodanie wskaźników monitorujących zadania związane z dodaniem nowej Osi 
priorytetowej XIV Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych 
na terenie tego kraju,

 usunięcie wskaźników w wyniku rezygnacji ze wsparcia instrumentów finansowych w 
PI 1b oraz zmiany założeń projektu w PI 8iii,

 zmianach wartości docelowych wskaźników.



Z uwagi na powyższe, uzgadniam możliwość odstąpienia od przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedłożonego projektu aktualizacji 
dokumentu. 

Alicja Majewska
Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Opolu
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