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Na podstawie art. 54 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 (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.), 
odpowiadając na pismo DPO-I.410.7.3.2021.GJ z 29.09.2021 r., w sprawie zaopiniowania 
projektu dokumentu pn. „Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027” wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, poniżej przedstawiam stanowisko w sprawie.

W piśmie RDOŚ nr WOOŚ.411.2.2.2021.MO z 26.03.2021 r. wskazano konieczność 
uwzględnienia w prognozie  form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy o 
ochronie przyrody, korytarzy ekologicznych oraz obszarów o wysokich i szczególnie 
wysokich walorach fizjonomicznych krajobrazu.

W odniesieniu do występujących na terenie województwa opolskiego form ochrony 
przyrody, w rozdziale 5.1 prognozy, wskazano, że realizacja dokumentu nie będzie znacząco 
negatywnie oddziaływać na obszary sieci Natura 2000 oraz nie będzie stanowić zagrożenia 
dla gatunków roślin, zwierząt i siedlisk, dla których ochrony zostały one powołane. Realizacja 
zadań nie będzie naruszać ustaleń obowiązujących planów zadań ochronnych obszarów 
chronionych. Realizacja Programu nie będzie generować negatywnego oddziaływania na 
pozostałe formy ochrony przyrody ustanowione na terenie województwa opolskiego. W 
prognozie określono iż w Projekcie Programu nie wskazano szczegółowych informacji co do 
zakresu i skali zamierzeń inwestycyjnych, dlatego analizy dokonano na poziomie ogólnych 
założeń. Zatem potencjalne niekorzystne oddziaływanie na bioróżnorodność będzie zależne 
od zakresu i lokalizacji konkretnych inwestycji.

W odniesieniu do korytarzy ekologicznych, w prognozie wskazano, że na etapie 
eksploatacji inwestycji negatywne oddziaływanie (m.in. na korytarze ekologiczne) może być 
związane z ewentualnymi pracami inwestycyjnymi. Negatywne oddziaływanie może jedynie 
występować na etapie budowy, jednak będą to oddziaływania krótkoterminowe i odwracalne, 
związane z pracami budowlanymi, ponadto podczas budowy i przebudowy dróg istniejących 
należy mieć na uwadze zapewnienie oraz przywracanie łączności korytarzy ekologicznych 
poprzez tworzenie specjalnych przejść dla zwierząt.

W odniesieniu do obszarów o wysokich i szczególnie wysokich walorach 
fizjonomicznych krajobrazu, w prognozie wskazano, że przedmiotowy dokument co do 
zasady pozytywnie wpłynie na krajobraz, co jest akcentowane w celach w szczególności 
odnoszących się do poprawy zasobów przyrody i bioróżnorodności oraz realizacji działań 
prośrodowiskowych, tworzących nową wartość krajobrazową jak błękitno-zielona 
infrastruktura. Ponadto przewiduje się, że większość przedsięwzięć nie będzie wiązała się z 
negatywnym wpływem na krajobraz.

Jednocześnie informuję, że w opiniowanym dokumencie, należy uwzględnić wyniki 
ekspertyzy wykonanej na zlecenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu na 
przełomie lat 2020-2021 pn.: „Ekspertyza kierunków rozwoju sieci opolskich rezerwatów” (K. 
Badora, G. Hebda, A. Nowak, M. Sierakowski, R. Wróbel, Opole 2021), której celem było 
określenie rozwoju systemu przestrzennego rezerwatowej ochrony przyrody województwa 



opolskiego na terenie województwa. Zakres analizowanych i przedstawianych w 
opracowaniu propozycji uwzględnia weryfikację wcześniejszych projektów i propozycji z lat 
1980-2020, a także wskazania autorskie wynikające z rozpoznania walorów przyrodniczych 
dokonanych w ostatnich latach. 

W związku z powyższym, w ocenie organu zasadnym jest aby w procedowanym 
dokumencie uwzględnić projektowane rezerwaty, wymienione w ww. ekspertyzie.

Dodatkowo nadmieniam, że zgodnie z przepisami art. 55 ust. 3 i 4 cytowanej 
na wstępie ustawy OOŚ, organ opracowujący projekt dokumentu, po jego przyjęciu 
sporządza pisemne podsumowanie, które wraz z przyjętym dokumentem przekazuje 
właściwym organom, o których mowa w art. 57 i 58 tej ustawy.
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