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Zespół ds. ochrony środowiska RPO WO 2007-2013 
składający się z 7 osób został powoływany w 2008 r. 
przez Zarząd Województwa Opolskiego jako 
Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-
2013 w odpowiedzi na komunikat Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego o niedostosowaniu prawa 
polskiego do wymogów prawa wspólnotowego pod 
kątem oceny oddziaływania na środowisko.  
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Głównym zadaniem Zespołu ds. ochrony środowiska 
jest sprawdzanie zgodności dokumentacji projektowej 
z Dyrektywą Rady Nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 
1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez 
niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na 
środowisko naturalne, w odniesieniu do projektów  
złożonych w ramach RPO WO. 

W posiedzeniu Zespołu ds. ochrony środowiska 
uczestniczy trzech członków Zespołu oraz sekretarz. 
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W skład członków Zespołu ds. ochrony 
środowiska wchodzą osoby merytorycznie 
przygotowane do opiniowania przedsięwzięć są to 
przedstawiciele: 

 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 

 Regionalnej Rady Ochrony Przyrody  

 organizacji ekologicznych  

 nauki i praktyki  

 Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu 
    Marszałkowskiego Województwa Opolskiego  
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Zespół ds. ochrony środowiska Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 

na lata 2007-2013  opiniuje projekty dla: 

 Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013, za 
pośrednictwem Departamentu Koordynacji 

Programów Operacyjnych; 

 Instytucji Pośredniczącej II stopnia, za 
pośrednictwem Opolskiego Centrum Rozwoju 

Gospodarki 
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W 2009 r. IZ RPO WO 2007-2013 podjęła decyzję  
o poszerzeniu składu członków Zespołu ds. 
ochrony środowiska do 12 osób z uwagi na 
zintensyfikowanie prac nad oceną wniosków 
złożonych w ramach RPO WO 2007-2013. 

 

  

6 



Zespół ds. ochrony środowiska stanowi 
niezależne ogniwo w systemie opiniowania 
dokumentacji projektowej w zakresie 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
oraz obszary Natura 2000. 

Tryb oraz zasady pracy określa Regulamin 
Zespołu ds. ochrony środowiska Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2007-2013. 
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Zasady i tryb działania Zespołu ds. ochrony środowiska 

Zespół opiniuje projekty rekomendowane przez komisję konkursową do 
ujęcia na listach rankingowych. 

Zespół weryfikuje dokumentację projektową zgodnie z obowiązującym 
przepisami w świetle prawa wspólnotowego i krajowego. 

Każdy wniosek o dofinansowanie projektu przedłożony na posiedzeniu 
opiniowany jest przez wszystkich członków Zespołu. 

Członkowie Zespołu, biorący udział w posiedzeniach, podpisują 
oświadczenie o poufności i bezstronności przed rozpoczęciem prac Zespołu. 

Po każdym posiedzeniu Zespołu sporządzany jest protokół. 
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• Zespół zawiera stosowne uwagi w protokole 
z posiedzenia. Opiniuje projekt po raz kolejny 
po złożeniu wyjaśnień i uzupełnień do 
projektu. 

Dokumentacja 
projektowa jest 

niekompletna lub 
niezgodna z Dyrektywą 

OOŚ. 

• Zespół odnotowuje to w protokole oraz 
wypełnia Listę sprawdzającą w zakresie 
dokumentacji Oceny oddziaływania na 
środowisko oraz Natura 2000. 

Dokumentacja 
projektowa jest 

kompletna oraz zgodna 
z Dyrektywą OOŚ. 

•Dopuszcza się, by ponowna weryfikacja 
poprawionego Formularza została 
przeprowadzona przez pracowników Instytucji 
organizującej posiedzenie. Wówczas Zespół 
odnotowuje ten fakt w protokole i wypełnia 
Listę sprawdzającą. 

Uwagi zawarte w 
protokole dotyczą 

jedynie Formularza 
w zakresie oceny 
oddziaływania na 

środowisko 
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Ilość sprawdzonych projektów przez Zespół ds. 
ochrony środowiska RPO WO 2007-2013 

stan na 22 sierpnia 2012 r. 

1 008 

405 

603 

ŁĄCZNIE IZ RPO WO IP II 
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Do najczęstszych błędów identyfikowanych we 
wnioskach o dotacje UE z zakresu ocen oddziaływania 

na środowisko należy zaliczyć: 

Niekompletną dokumentację – brak decyzji środowiskowej. 

Nieprawidłowo uzasadnioną kwalifikację przedsięwzięcia do 
przeprowadzenia oceny/sporządzenia raportu. 

Nieprawidłową kwalifikację przedsięwzięcia.  

Rozbieżności w zakresie rzeczowym projektu pomiędzy decyzją  
o środowiskowych uwarunkowaniach a pozwoleniem na 
budowę/zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej. 

Nieuwzględnienie przy pozwoleniu na budowę decyzji środowiskowej 
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Do najczęstszych błędów identyfikowanych we 
wnioskach o dotacje UE z zakresu ocen oddziaływania 

na środowisko należy zaliczyć: 

Nieprawidłowe przeprowadzenie procedury ooś – pominięcie etapu 
konsultacji społecznych. 

Wydanie decyzji środowiskowej po uzyskaniu pozwolenia na budowę. 

Niewystarczające w świetle przepisów uzasadnienia do postanowienia 
 i decyzji w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 
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Dziękuję za uwagę 
 
 


