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O P I N I A  S A N I T A R N A
 

Na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej (jednolity tekst - Dz.U. z 2021 r., poz. 195) i art. 58 ust. 1 pkt 2, zgodnie 
z 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 (jednolity tekst - Dz.U. z 2021 r., poz. 247 ze zmianami), 
Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 
2021.09.29, znak: DPO-I.410.7.3.2021.GJ (przesłanego poprzez platformę ePUAP), 
dot. projektu Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027, wraz  z prognozą 
oddziaływania na środowisko,

o  p  i  n  i  u  j  e

Zarządowi Województwa Opolskiego pozytywnie program Fundusze Europejskie 
dla Opolskiego na lata 2021-2027, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 
na podstawie przesłanej dokumentacji: 

 ,,Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027 Projekt wersja nr 1” 
(opracowany pod kierunkiem Zarządu Województwa Opolskiego; z września 
2021 roku),

 ,,Prognoza oddziaływania na środowisko projektu programu Fundusze Europejskie dla 
Opolskiego na lata 2021-202” (opracowana przez zespół pod kierunkiem dr inż. Pawła 
Zawartka; z 30 września 2021 roku) – bez uwag.

Głównym celem programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027 
jest pomoc w wykorzystaniu Funduszy Europejskich dla rozwoju województwa opolskiego 
i podnoszenie świadomości na temat znaczenia Funduszy Europejskich i roli UE w rozwoju 
regionu. Cele szczegółowe:

 aktywizacja do sięgania po Fundusze Europejskie,
 wsparcie w realizacji projektów,
 zapewnienie wysokiej świadomości na temat działań rozwojowych w regionie 

realizowanych z udziałem Funduszy Europejskich oraz znaczenia przynależności 
do UE i roli w kształtowaniu przyszłości Europy.

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

Marszałek Województwa Opolskiego wystąpił w imieniu Zarządu Województwa 
Opolskiego o opinię dla projektu Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027, 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
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Opolski Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny

dr n. med. Anna Matejuk

Projekt programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 skupia się 
na realizacji wskazanych w projekcie Rozporządzenia ogólnego dla polityki spójności na lata 
2021-2027 wyznaczonych celów. Zakładanym zamierzeniem interwencji Programu jest 
wsparcie przedsięwzięć, które na poziomie regionalnej polityki spójności w największym 
stopniu przyczynią się do realizacji celów określonych w strategii UE Europejski Zielony 
Ład, której głównym celem jest przekształcenie UE w sprawiedliwe i prosperujące 
społeczeństwo żyjące w nowoczesnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarce, 
która w 2050 r. osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto. 

Zgodnie z „Prognozą…” realizacja zadań nie spowoduje zagrożeń dla zdrowia ludzi 
lub środowiska. 

Otrzymuje:
Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego 
ul. Piastowska 14,   45-082 Opole

Do wiadomości:
Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny 
Wszyscy  
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