
Regionalna Dyrekcja Ochrony 
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45-594 Opole

WOOŚ.411.2.2.2021.MO Opole, dnia  26 marca 2021 r. 
                                                                                   

Marszałek Województwa 
Opolskiego
ul. Piastowska 14
45 – 082 Opole

Na podstawie art. 53 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), odpowiadając na pismo DPO-
I.410.7.3.2021.GJ z 26.02.2021 r. w sprawie uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości 
informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu 
pn.: „Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027” uzgadniam zakres prognozy zgodny 
z wymogami określonymi w art. 51 ust. 2 oraz art. 52 ust. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy, ze 
szczególnym uwzględnieniem niżej wymienionych wskazań.

1. Przy wypełnianiu zapisów art. 51 ust. 2 pkt 2 lit a) i b), należy uwzględnić przede 
wszystkim stan jakości powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleb, 
gospodarkę odpadami i wodno-ściekową, różnorodność biologiczną, zwierzęta, 
rośliny, zasoby naturalne, ukształtowanie powierzchni ziemi, krajobraz, zasoby 
naturalne, formy ochrony przyrody, cenne siedliska przyrodnicze oraz korytarze 
ekologiczne.

2. Należy scharakteryzować i ocenić istniejący sposób zagospodarowania obszaru 
objętego postanowieniami projektowanego dokumentu. 

3. Ze względu na zidentyfikowanie na terenie województwa opolskiego stref o wysokich 
i szczególnie wysokich walorach fizjonomicznych krajobrazu, zgodnie z zapisami 
opracowania pn. „Waloryzacja krajobrazu naturalnego województwa opolskiego wraz 
z programem czynnej i biernej ochrony” w prognozie, należy uwzględnić zapisy ww. 
waloryzacji.

4. Z uwagi na występowanie na terenie województwa opolskiego wszystkich form 
ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy o ochronie przyrody (za wyjątkiem 
parków narodowych), należy szczególnie uwzględnić te formy ochrony przyrody, a 
także korytarze ekologiczne i siedliska cenne przyrodniczo.

5. Należy dokonać oceny stopnia zgodności postanowień projektu dokumentu z aktami 
prawnymi dotyczącymi form ochrony przyrody, w szczególności w odniesieniu do 
obowiązujących zakazów.

6. W  prognozie, należy uwzględnić zagadnienia dotyczące łagodzenia zmian klimatu i 
adaptacji do jego zmian biorąc pod uwagę m.in. takie elementy jak: bezpośrednie i 
pośrednie emisje gazów cieplarnianych oraz działania skutkujące ich pochłanianiem i 
zmniejszeniem ich emisji oraz klęski żywiołowe.

7. W prognozie, należy zamieścić informacje na temat występowania na terenie objętym 
zapisami planu, obszarów potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni 



ziemi, o których mowa art. 101d ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019r. 
poz. 1396).

Ponadto informuję, że zapis art. 51 ust. 2 pkt 2 lit. b), w myśl załącznika I dyrektywy 
2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny 
wpływu niektórych planów i programów na środowisko, należy rozumieć jako „stan 
środowiska na obszarach objętych potencjalnym znaczącym zagrożeniem”.
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Sprawę prowadzi Marta Ogonowska, e-mail: marta.ogonowska.opole@rdos.gov.pl,  tel. sekretariat 
774526230.
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