
 

 

 

OBWIESZCZENIE 

Zarządu Województwa Opolskiego 

z dnia 30 sierpnia 2021 r.  

Na podstawie art. 39 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), informuje się:  

o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu 

programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 w ramach 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

Założenia do dokumentu oraz formularz uwag dostępne są na stronach internetowych: 
www.rpo.opolskie.pl i www.bip.opolskie.pl oraz do wglądu w siedzibie Departamentu Funduszy 
Europejskich, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego ul. Krakowska 38 pok. 203  
w godzinach pracy Urzędu.  

Uwagi i wnioski należy składać, wpisując w tytule korespondencji „Uwagi i wnioski do ZAŁOŻEŃ 
PROGNOZY OOŚ”, za pośrednictwem:  

1. internetu na adres e-mail: rpowo2014@opolskie.pl, (bez konieczności opatrywania  

ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym), 

2. w formie pisemnej za pośrednictwem operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych, 

na adres: 

Departament Funduszy Europejskich 

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 

ul. Krakowska 38  

45-075 Opole 

3. w formie pisemnej poprzez złożenie w siedzibie Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Krakowska 38, 45-075 Opole,  

4. ustnie do protokołu w siedzibie Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Opolskiego, ul. Krakowska 38, 45-075 Opole, pok. 203 w godzinach pracy Urzędu, 

w terminie 21 dni od ukazania się obwieszczenia w prasie i na ww. stronach internetowych. 

 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Opolskiego. Informacja 
o przyjęciu prognozy oddziaływania na środowisko projektu programu Fundusze Europejskie dla 

Opolskiego 2021-2027 i możliwości zapoznania się z jego treścią oraz o zakresie uwzględnienia uwag  
i wniosków zostanie podana do publicznej wiadomości. 
 
Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia (art. 41 ustawy  

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach odziaływania na środowisko). 
 

Zarząd Województwa Opolskiego 

 

Uchwała dotycząca przyjęcia obwieszczenia została przyjęta przez Zarząd Województwa Opolskiego  
w dniu 30 sierpnia 2021 r. (Uchwałą nr 5385/2021) 


