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Marszałek Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Odpowiadając na wniosek nr DPO-I.410.61.2016.GJ z dnia 11.12.2017 r., w sprawie 
uzgodnienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, na podstawie             
art. 47 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 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), konieczności przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji dokumentu pn. 
„Regionalny Program Operacyjny 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 dotyczy wprowadzonych zmian do projektu RPO WO 2014-2020, polegających 
na: 

 dostosowaniu Programu do Umowy Partnerstwa (dokument zatwierdzony 
przez Komisję Europejską 23/10/2017 r.);

 przesunięciach finansowych pomiędzy Priorytetami inwestycyjnymi RPO WO 
2014-2020;

 zmianach wskaźnikowych odpowiadających zmianom finansowym;
 zmianie systemu dystrybucji środków w ramach instrumentów finansowych.

Biorąc pod uwagę, że ww. zmiany nie wyznaczają ram dla późniejszej realizacji 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a ich realizacja 
nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, stwierdzono brak przesłanek do 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji 
dokumentu pn. „Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-
2020”.

Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Opolu

Alicja Majewska

Otrzymują:
1. Adresat
2. aa

Sprawę prowadzi Ewelina Rudzińska, tel. 774526236.
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