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1. INFORMACJE O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH PROJEKTOWANEGO 
DOKUMENTU ORAZ JEGO POWIĄZANIACH Z INNYMI DOKUMENTAMI 

1.1. Podstawa prawna opracowania prognozy 

Podstawę prawną opracowania prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu Strategii 
Rozwoju Gminy Zębowice (zwanej dalej „Strategią”) stanowi: 

 Ustawa 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 2016 r., poz. 353 ), (zwana dalej „ustawą”); 

Opracowanie Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Zębowice ma 
na celu dokonanie oceny skutków realizacji tego dokumentu w odniesieniu do poszczególnych 
komponentów środowiska, wskazanie potencjalnie uciążliwych lub korzystnych dla środowiska 
ustaleń. Prognoza powinna stanowić integralną część opracowania Strategii, jak również podawać 
rozwiązania dotyczące minimalizowania potencjalnych negatywnych oddziaływań tego dokumentu 
na środowisko. 

Prognozę opracowano w oparciu o następujące akty prawne: 

1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. 
w sprawie ochrony dzikiego ptactwa; 

2. Dyrektywa 85/337 EEC z dnia 27 czerwca 1985 r., w sprawie oceny skutków niektórych 
publicznych i prywatnych przedsięwzięć dla środowiska; 

3. Dyrektywa 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. o ochronie siedlisk przyrodniczych oraz dziko 
żyjącej fauny i flory; 

4. Dyrektywa Komisji Europejskiej 97/11/EC z dnia 3 marca 1997r. wnoszącej poprawki 
do Dyrektywy 85/337 EEC; 

5. Konwencja o ochronie dzikiej fauny i flory europejskiej oraz ich siedlisk naturalnych 
(Konwencja Berneńska) (Dz. U. z 1996 r. Nr 58, poz. 263, 264); 

6. Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt (Konwencja Bońska); 
7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r., Nr 16, poz. 87); 

8. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych 
poziomów, z dnia 30 października 2003 r. (Dz. U. Nr 192, poz. 1883.); 

9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408); 

10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014, poz. 1409); 

11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznie 2011 r. w sprawie obszarów 
specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. z 2011, Nr 25, poz. 133); 

12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2014, poz. 1348); 

13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także 
kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary 
Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1713). 

14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z póź. zm.); 
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15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112); 

16. Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia siódmego 
zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla wspólnoty składających się na 
kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C (201307358) 
(2013/741/UE); 

17. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2015 r., poz. 
909); 

18. Ustawa z dnia 31 sierpnia 1995 r. o ratyfikacji Konwencji o różnorodności biologicznej 
(Dz. U. z 1995 r. Nr 58, poz. 565); 

19. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232  
z późn. zm.);  

20. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21); 
21. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

2015 poz. 199); 
22. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1561 z późn. 

zm.); 
23. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 1789 z późn. zm.). 

1.2. Ustalenia projektu Strategii Rozwoju Gminy Zębowice 

Strategia jest najistotniejszym elementem w zarządzaniu długookresowym gminą. Służyć będzie jako 
narzędzie kreowania działań pobudzających wzrost gminy, a także zmierzających do minimalizowania 
i zapobiegania zjawisk negatywnych w rozwoju tej jednostki. Stosując zarządzanie strategiczne, 
praktykuje się okresowy przegląd strategii (np. raz w roku) i jej permanentną aktualizację. 
Przemawiają za tym korzyści w postaci identyfikacji zachodzących zmian i dostosowywania planów 
do nowej sytuacji, co ma szczególne znaczenie w sytuacji ograniczonych zasobów, jakimi gmina 
dysponuje. Strategiczne planowanie rozwoju gminy jest niezbędne ze względu na potrzebę 
perspektywicznego i efektywnego ujmowania procesów lokalnych przemian, jak również z punktu 
widzenia optymalizacji bieżących wydatków budżetowych i właściwego wykonywania zadań 
publicznych. Drogę do osiągnięcia tego celu stanowi wyznaczenie kluczowych kierunków rozwoju, 
określenie ich priorytetów oraz horyzontów czasowych realizacji. Strategia to dokument,  
który powinien stanowić podstawę do opracowania i konkretyzowania przedsięwzięć społecznych  
i gospodarczych na terenie gminy, takich jak: 

 strategie szczegółowe, 

 programy sektorowe, 

 projekty wdrożeniowe. 

Planowanie prowadzi do racjonalizacji wydatków oraz ułatwia pozyskanie niezbędnych źródeł 
finansowania przedsięwzięć. 

Niniejsza Strategia uwzględnienia priorytety określone w strategii rozwoju powiatu  
i województwa. Została opracowana z inicjatywy władz samorządowych gminy Zębowice  
i kluczowym podmiotem prac nad tym dokumentem jest społeczność lokalna. Potrzeby mieszkańców 
gminy są wyznacznikiem kierunków działań oraz formułowanych celów i zadań przyjętych do 
realizacji. W ramach opracowania projektu Strategii wyznaczony został cel nadrzędny, stanowiący 
wizję gminy na nadchodzące lata: 

Gmina Zębowice jest nowoczesna i zadbana, a systematyczny postęp uzyskiwany jest dzięki 
dbałości o zrównoważony rozwój we wszystkich sferach życia. Jest ona miejscem szacunku dla 
tradycji, środowiska i dorobku lokalnej społeczności, w którym stale podnoszony jest standard 
życia dzięki partycypacji społecznej i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań. 
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Ponadto sformułowane zostały cele strategiczne: 

1. Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom demograficznym i migracji.  

2. Zrównoważony rozwój gminy. 

3. Dbałość o tradycję i walory środowiskowe.  

4. Stymulowanie i wspieranie rozwoju gospodarczego. 

5. Wspieranie partycypacji społecznej.  

6. Wzmacnianie sytuacji finansowej gminy.  

Cele strategiczne będą realizowane przez wyznaczone zadania szczegółowe, podzielone zgodnie z 
tematyką zaproponowanych celów. 

 

2. POWIĄZANIA Z INNYMI DOKUMENTAMI 

W niniejszej części dokonano analizy zgodności celów Strategii z celami innych dokumentów 
strategicznych na poziomie międzynarodowym, w tym unijnym. Porównanie ma za zadanie ocenę 
spójności jej celów z celami innych dokumentów strategicznych pod kątem ochrony środowiska oraz 
zasady zrównoważonego rozwoju. Poniżej przedstawiono wyniki analizy. 

2.1. Dokumenty strategiczne na szczeblu krajowym 

Dokumenty strategiczne na poziomie kraju 

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK)1 

Koncepcja przewiduje efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej terytorialnie zróżnicowanych 
potencjałów rozwojowych dla osiągania ogólnych celów rozwojowych - konkurencyjności, 
zwiększenia zatrudnienia, sprawności funkcjonowania państwa oraz spójności w wymiarze 
społecznym, gospodarczym i terytorialnym. Cele: 

‐ kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej 
jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski; 

‐ zwiększenie odporności struktury przestrzennej na zagrożenia naturalne i utratę 
bezpieczeństwa energetycznego, kształtowanie struktur przestrzennych wspierających 
zdolności obronne państwa; 

Cel strategiczny: wzmocnienie zdolności miast i obszarów zurbanizowanych do kreowania 
zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc pracy oraz poprawa jakości życia mieszkańców; 

Cel szczegółowy: wspieranie zrównoważonego rozwoju ośrodków miejskich, w tym przeciwdziałanie 
negatywnym zjawiskom niekontrolowanej suburbanizacji. 

Wątki tematyczne: 

‐ transport i mobilność (osiągnięcie zrównoważonej mobilności w obszarze funkcjonalnym 
miasta), 

‐ niskoemisyjność i efektywność energetyczna, 

‐ polityka inwestycyjna ( wpisywanie się w zasadę rozwoju zrównoważonego), 

‐ ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu (zwiększenie retencyjności w obszarach 
miejskich i spowolnienie spływu powierzchniowego – poprzez zachowywanie terenów 

                                                 
1http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_przestrzenna/KPZK/Aktualnosci/Documents/KPZK2030.pdf 

http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_przestrzenna/KPZK/Aktualnosci/Documents/KPZK2030.pdf
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biologicznie czynnych (przepuszczalnych), planowanie utrzymania lub utworzenia korytarzy 
wentylacyjnych, terenów zielonych, tworzenie nowych terenów zieleni (parki, woda), 
zmniejszanie obciążenia środowiska zanieczyszczeniami i hałasem, w tym poprzez 
rozwiązania techniczne i technologiczne wykorzystywane do ogrzewania, a także struktura 
źródeł zaopatrzenia w energię, materiały używane w budownictwie i konstrukcja budynków, 
działania na rzecz organizacji i struktury transportu, stosowanego napędu przez środki 
transportu zbiorowego, sposób i charakter zagospodarowania przestrzennego). 

Wybrane mierniki osiągania celów KPZK 2030 odnoszą się, m.in. do jakości środowiska, w tym wód  
i powietrza oraz odpadów. 

Cele dokumentu wpisują się w cele i działania zaproponowane w Strategii, ponieważ będą one 
zmierzać do poprawy jakości przestrzeni miejskiej poprzez poprawę czynników środowiskowych. 

Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju (ŚSRK) – Strategia Rozwoju Kraju 20202 

Cele rozwojowe obejmują, m.in.: przejście od administracji do zarządzania rozwojem, wzmocnienie 
stabilności makroekonomicznej, wzrost wydajności gospodarki, zwiększenie innowacyjności 
gospodarki, bezpieczeństwo energetyczne i środowisko, racjonalne gospodarowanie zasobami, 
poprawę efektywności energetycznej, zwiększenie dywersyfikacji dostaw paliw i energii, poprawę 
stanu środowiska, adaptację do zmian klimatu, zwiększenie efektywności transportu, wzmocnienie 
mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju oraz integrację przestrzenną dla rozwijania 
i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych. Wybrane wskaźniki szczegółowe odnoszące się 
do poszczególnych celów, a w tym do: efektywności energetycznej, udziału energii ze źródeł 
odnawialnych, emisji gazów cieplarnianych, ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji, wskaźnika czystości wód (%). 

2.2. Dokumenty strategiczne na szczeblu lokalnym 

W kolejnej części dokonano analizy dokumentów strategicznych na poziomie lokalnym dotyczących 
województwa opolskiego oraz gminy Zębowice. Cele i kierunki działań analizowanych dokumentów 
przedstawiono w odniesieniu do poszczególnych elementów zakresu Strategii. 

Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r.  

Priorytety oraz cele zgodne ze Strategią Rozwoju dla Gminy Zębowice: 

Priorytet: Zapobieganie i przeciwdziałanie procesom depopulacji. 

Program Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim do 2020 r. „Opolskie dla 
Rodziny” 

Priorytet: Przygotowane do rynku pracy aktywne społeczeństwo. 

Cele strategiczne: 

Konkurencyjny i stabilny rynek pracy: 

o Poprawa jakości kształcenia oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy; 

o Wspieranie kształcenia ustawicznego; 

o Wspieranie zatrudnienia i samozatrudnienia; 

o Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ubóstwu; 

o Rozwój usług opiekuńczych i wychowawczych.  

Aktywna społeczność regionalna: 

                                                 
2http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_rozwoju/SRK_2020/Documents/SRK_2020_112012_1.pdf 

http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_rozwoju/SRK_2020/Documents/SRK_2020_112012_1.pdf
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o Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; 

o Wzbogacanie wielokulturowego dziedzictwa i tożsamości regionalnej; 

o Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji. 

Priorytet: Konkurencyjna gospodarka oparta na innowacyjności i współpracy z nauką. 

Cele strategiczne: 

Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka: 

o Rozwój potencjału badawczo-rozwojowego na rzecz regionalnej gospodarki; 

o Wzmocnienie powiązań pomiędzy gospodarką, nauką oraz regionalnymi instytucjami otoczenia 
biznesu;  

o Wspieranie powiązań kooperacyjnych w gospodarce;  

o Wzmocnienie regionalnego systemu przyciągania i lokowania inwestycji.  

Dynamiczne przedsiębiorstwa:  

o Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw i nowoczesnego rzemiosła;  

o Rozwój sektora usług rynkowych;  

o Wspieranie współpracy międzynarodowej przedsiębiorstw.  

Priorytet: Atrakcyjne obszary do zamieszkania, inwestowania i wypoczynku.  

Cele strategiczne:  

Nowoczesne usługi oraz atrakcyjna oferta turystyczno-kulturalna:  

o Poprawa jakości i dostępności do usług zdrowotnych, opiekuńczych i edukacyjnych;  

o Rozwój społeczeństwa informacyjnego;  

o Rozwój usług turystyki, kultury i sportu oraz ich infrastruktury.  

Dobra dostępność rynków pracy, dóbr i usług:  

o Rozwój powiązań transportowych;  

o Poprawa dostępności do aglomeracji opolskiej;  

o Integracja systemu transportu zbiorowego;  

o Poprawa bezpieczeństwa na szlakach komunikacyjnych;  

Wysoka jakość środowiska.  

o Poprawa stanu środowiska poprzez rozwój infrastruktury technicznej;  

o Wspieranie niskoemisyjnej gospodarki;  

o Kształtowanie systemu przyrodniczego, ochrona krajobrazu i bioróżnorodności;  

o Racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych;  

o Przeciwdziałanie i usuwanie skutków zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych.  

W ramach realizacji Strategii dla Województwa przyjęto także Program Specjalnej Strefy 
Demograficznej w województwie opolskim do 2020 roku "Opolskie dla Rodziny" został przyjęty 
uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 5503/2014 z dnia 16 września 2014 r.  
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3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE, METODA PRZYJĘTA W OPRACOWANIU 

Obowiązek sporządzenia Prognozy, a także jej ogólny zakres, wynika z ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku. Prognoza powinna : 

- określać, analizować i oceniać istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu  
w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu, stan środowiska na obszarach objętych 
przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, istniejące problemy ochrony środowiska istotne  
z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów 
podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, cele 
ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, 
istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne 
problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu, przewidywane 
znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, 
krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne  
i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru,  
a także na środowisko, a w szczególności na: różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, 
wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne  
z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te 
elementy; 

- przedstawiać rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 
negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego 
dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego 
obszaru, a także biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot 
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru - rozwiązania alternatywne do 
rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis 
metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań 
alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub 
luk we współczesnej wiedzy. 

Zakres merytoryczny prognozy jest bardzo szeroki i obejmuje kompleks zagadnień związanych  
z problematyką ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego i kulturowego, ochroną zdrowia 
mieszkańców i zasobów naturalnych, kształtowaniem i ochroną walorów krajobrazowych. 

Przy sporządzaniu Prognozy wykorzystano następujące materiały: 

- projekt Strategii Rozwoju Gminy Zębowice, 

- dane dotyczące stanu środowiska oraz dane statystyczne i dotyczące obszaru opracowania (dane 
GUS, WIOŚ w Opolu, GDOŚ, RZGW itp.). 

Zgodnie z procedurą określoną ustawą, otrzymano uzgodnienie ws. konieczności przeprowadzenia 
strategicznej oceny dla projektu Strategii oraz uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości 
przygotowywanej prognozy oddziaływania na środowisko tego dokumentu, które zostało przekazane 
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu pismem numer WOOŚ.411.2.40.2016.ER 
z dnia 17 lutego 2016 r. Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Opolu pismem z dnia 
13 maja 2016 r. nr NZ.9022.1.118.2016.JG przekazał zakres oraz stopień szczegółowości prognozy dla 
projektu Strategii. 

Prognoza projektu Strategii powstawała w kilku etapach. Następujące po sobie działania miały na 
celu: 

- ocenę aktualnego stanu środowiska na obszarze gminy oraz określenie istniejących zagrożeń  
i problemów w zakresie poszczególnych obszarów priorytetowych, 
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- ocenę oddziaływań na środowisko poszczególnych zadań zaplanowanych w ramach realizacji celów 
strategicznych i celów drugiego rzędu określonych w projekcie Strategii (matryca oddziaływań), 

- wskazanie i określenie działań minimalizujących i kompensujących dla działań o możliwym 
negatywnym oddziaływaniu na środowisko. 

Analiza poszczególnych zadań zaplanowanych do realizacji w ramach Strategii została przedstawiona 
w formie matrycy oddziaływań i zawiera: 

- zadania podane w projekcie Strategii, 

- komponent środowiska, 

- identyfikację potencjalnych oddziaływań, 

- czas trwania, 

- rodzaj, 

- informację o możliwym oddziaływaniu skumulowanym, 

- sposoby zapobiegania, ograniczania i kompensacji negatywnych oddziaływań. 

W trakcie sporządzania prognozy przeanalizowano propozycje działań ujętych w projekcie Strategii 
pod kątem ich zgodności z uwarunkowaniami środowiskowymi. 

Oddziaływanie na środowisko, krajobraz, ludzi i zabytki działań przewidzianych projektem Strategii 
oceniano, posługując się następującymi kryteriami dotyczącymi: 

- charakteru zmian (bardzo korzystne, korzystne, niekorzystne, niepożądane, bez znaczenia), 

- intensywności przekształceń (nieistotne, nieznaczne, zauważalne, duże, zupełne), 

- bezpośredniości oddziaływania (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane), 

- okresu trwania oddziaływania (długoterminowe, średnioterminowe, krótkoterminowe),  

- częstotliwości oddziaływanie (stałe, okresowe, epizodyczne), 

- zasięgu oddziaływania (miejscowe, lokalne, ponadlokalne, regionalne, ponad-regionalne), 

- trwałości przekształceń (nieodwracalne, częściowo odwracalne, odwracalne, możliwe  
do rewaloryzacji). 

Przy opracowywaniu Prognozy zastosowano metodę macierzy interakcji. Zgodnie z przyjętą 
metodyką kolorami oznaczono występowanie wzajemnego oddziaływania pomiędzy składnikami 
przeciwstawnych osi zaznaczono symbolem. W określaniu charakteru oddziaływań posługiwano się 
określeniem od pozytywnego po znacząco negatywnego. Dodatkowo w każdym polu macierzy 
umieszczono opis oddziaływania (intensywność, bezpośredniość, itp.). 

 

4. METODY ANALIZY REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTU STRATEGII 

Przewidywane metody analizy realizacji postanowień projektu Strategii pod kątem wpływu na 
środowisko mogą odnosić się do: 

1. Oddziaływania proponowanych działań, 

2. Przestrzegania ustaleń dotyczących wyposażenia w infrastrukturę techniczną, ochrony  
i kształtowania środowiska, ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków. 

Ad 1. W zakresie oddziaływania proponowanych działań na środowisko: 
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- w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których wydano decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych, 
obowiązywać będzie monitoring środowiska w zakresie i metodach określonych w wydanej decyzji  
(o ile decyzja określa takie warunki), 

- w odniesieniu do pozostałych działań może to być monitoring prowadzony w ramach Państwowego 
Monitoringu Środowiska przez odpowiednie organy administracji państwowej, 

- w przypadku skarg mieszkańców na uciążliwości prowadzonej działalności w oparciu o wydaną 
decyzję lokalizacyjną, analizę realizacji przedsięwzięcia i badanie skażenia środowiska powinien 
przeprowadzić odpowiedni organ administracji samorządowej. 

Ad. 2. W zakresie realizacji Strategii i przestrzegania jej ustaleń należy przeprowadzać okresowe 
przeglądy z jego realizacji, wykonywane przez administrację samorządową na potrzeby oceny 
prowadzonej polityki. Częstotliwość okresowych przeglądów powinna być zgodna z przepisami 
szczególnymi lub wyznaczonymi w wewnętrznych przepisach. 

Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektu 
Strategii: 

- przeprowadzenie wstępnej oceny (screeningu) w przypadku projektów zaliczonych  
do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko lub na obszar Natura 
2000; 

- przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 w przypadku,  
gdy istnieje możliwość potencjalnie znaczącego oddziaływania na cele ochrony tego obszaru; 

- przeprowadzenie pełnej procedury oceny oddziaływania na środowisko w przypadkach, gdy projekt 
(zamierzenie inwestycyjne) podlega takiej procedurze; 

- oceny zgodności ze standardami emisyjnymi w przypadku występowania emisji do środowiska; 

- oceny warunków i jakości klimatu akustycznego wykonywane jeden raz na 4 lata; 

- w zakresie monitoringu poszczególnych elementów środowiska odpowiedzialne są jednostki  
i instytucje związane z gospodarką wodną, zarządy dróg, starostwa powiatowe, urzędy wojewódzkie, 
w zakresie ochrony środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, a w zakresie ochrony 
przyrody organy wymienione w ustawie o ochronie przyrody zgodnie z art. 91. 

W celu oceny wpływu proponowanych działań na środowisko i człowieka można zastosować 
wskaźniki monitoringu środowiska. 

 

5. INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU  
NA ŚRODOWISKO 

Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko, z rozdziału 3, działu VI dotyczącego postępowania w sprawie 
transgranicznego oddziaływania pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku 
projektów polityk, strategii, planów i programów, opracowywany projekt Strategii nie będzie 
powodował oddziaływania transgranicznego. 

Ustalenia Strategii obejmują zadania, które realizowane będą na obszarze gminy Zębowice, a zasięg 
ich oddziaływania na środowisko będzie miał przede wszystkim charakter lokalny, ewentualnie 
regionalny. Wobec tego, ww. dokument nie musi podlegać procedurze transgranicznej oceny 
oddziaływania na środowisko. 
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6. ISTNIEJĄCY STAN ŚRODOWISKA ORAZ POTENCJALNE ZMIANY TEGO 
STANU W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROJEKTOWANEGO 
DOKUMENTU 

6.1. Charakterystyka środowiska przyrodniczego 

6.1.1. POŁOŻENIE ADMINISTRACYJNE I GEOGRAFICZNE 

Gmina wiejska Zębowice położona jest w północno-wschodniej części województwa opolskiego  
na wysokości od 220 do 280 m n.p.m. Zajmuje powierzchnię 96 km², co stanowi 9,84% powierzchni 
powiatu oleskiego oraz 1,02% powierzchni województwa opolskiego. Najwyżej położone tereny 
zlokalizowane są w północno-wschodniej części gminy, zaś najniżej usytuowane są tereny położone 
w części południowo-zachodniej. 

Gęstość sieci osadniczej, mierzona liczbą miejscowości na 100 km² powierzchni, wynosi 22,92. Jest to 
wartość równa wskaźnikowi charakteryzującemu powiat oleski – 22,90 oraz wyższa od wskaźnika dla 
województwa opolskiego. 

Duże rozproszenie zabudowy mieszkaniowej wynika z rolniczego charakteru gminy, a zabudowa jest 
typowa dla gospodarstw rolnych. Stwarza to problemy z organizacją usług wymagających budowy 
sieci, np. kanalizacyjnej lub gazowej, utrudniając ich realizację oraz istotnie podwyższając koszty. 
Kolejną tego konsekwencją jest konieczność utrzymania rozległej sieci dróg gminnych. Utrudnienie 
stanowi przede wszystkim spora odległości do istotnych dla ludności obiektów użyteczności 
publicznej, np. szkół średnich, specjalistycznej służby zdrowia, sieci handlowych i obiektów 
kulturalnych. 

W skład gminy wchodzi osiem sołectw: Kadłub Wolny, Knieja, Osiecko, Poczołków, Prusków, 
Radawie, Siedliska i Zębowice. Charakterystyczna jest koncentracja miejscowości w centralnej części 
gminy i stosunkowa niewielka odległość pomiędzy nimi.3 

 

Rysunek 1. Mapa gminy Zębowice 

                                                 
3 źródło: Projekt Strategii Gminy Zębowice, 2015 r. 
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6.1.2. ZASOBY PRZYRODNICZE I OBSZARY CHRONIONE 

Na terenie gminy Zębowice zlokalizowane są obszary chronionego krajobrazu, użytki ekologiczne 
oraz pomniki przyrody. 

 

Rysunek 2. Formy ochrony przyrody zlokalizowane na terenie gminy Zębowice.4 

 

 

 

 

                                                 
4 źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/ 
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Obszary chronionego krajobrazu5 

Lasy Stobrawsko – Turawskie – obszar został utworzony w 1988 r. i zajmuje powierzchnię 118 367 
ha. Jest to największy obszar chronionego krajobrazu w województwie opolskim, a położony  
w mezoregionie Równina Opolska. Obszar ten zajmuje część prawego dorzecza Odry na południe  
od Stobrawy i na północ od Garbu Tarnogórskiego. Powierzchnię terenu budują piaski obszarów 
wydmowych, porośnięte przez Bory Stobrawskie. Przez środek obszaru przepływa rzeka Mała Panew, 
na której w Turawie utworzono zbiornik Jezioro Turawskie. 

Użytki ekologiczne6 

„Wodopój” – użytek o pow. 0,05 ha tworzy śródleśne oczko wodne. 

„Knieja” – zajmuje pow. 1,07 ha i stanowi bagno śródleśne w naturalnej sukcesji. 

„Łąka przy pomnikach przyrody” - płaty nieużytkowanej roślinności o pow. 1,38 ha. 

Pomniki przyrody 

Na terenie gminy Zębowice znajduje się 9 pomników przyrody7, które stanowią pomnikowe okazy 
drzew. 

6.1.3. GLEBY 

Na terenie gminy Zębowice dominują gleby piaszczyste oraz gliniaste i pylaste. Ponadto wykształciły 
się tu gleby bielicowe i pseudobielicowe, gleby brunatne, czarne ziemie i gleby bagienne.  
Na obszarze gminy występują typy gleb: 

 bielicowe i pseudobielicowe – wytworzone z glin zwałowych, morenowych, lekkie i średnie 
oraz z utworów pyłowych pochodzenia wodnego. W wierzchnich warstwach gleby te 
posiadają skład mechaniczny zbliżony do piasków gliniastych, glin piaszczystych i glin 
pylastych o dobrze wykształconym profilu próchniczym. Gleby te cechują się optymalnym 
uwilgoceniem. Są to gleby na ogół III i IV klasy bonitacyjnej oraz kompleksu żytniego bardzo 
dobrego, korzystnego dla upraw żytnio–ziemniaczanych; 

 bielicowe i pseudobielicowe – wytworzone z glin morenowych, lekkie i średnie oraz  
z utworów pyłowych pochodzenia wodnego, podścielone na ogół piaskami. Charakteryzują 
się dobrze wykształconym poziomem akumulacyjnym o znacznej ilości próchnicy. Są dobrze 
nawilgocone lub występuje w nich lekki niedobór wilgoci glebowej. Są to gleby IV klasy 
bonitacyjnej, korzystne dla plonów żyta, jęczmienia czy ziemniaków; 

 bielicowe i pseudobielicowe – wytworzone z utworów piaszczystych pochodzenia wodnego, 
na piaskach luźnych całkowitych lub słabogliniastych. Poziom wody gruntowej występuje 
głęboko, co powoduje przesuszenie gleb i ich niską przydatność dla produkcji rolnej. Są to 
gleby V i VI klasy bonitacyjnej kompleksu żytniego bardzo słabego. Optymalny kierunek ich 
użytkowania to uprawy leśne; 

 madowe i piaszczyste – wytworzone na podłożu madowo – piaszczystym i bagiennym.  
Są charakterystyczne dla obszarów dolin rzecznych. Z uwagi na niski poziom wody gruntowej, 
podtopienia, słabe przewietrzanie, częste zamglenia i zastoiska chłodnego powietrza, s 
ą głównie przydatne dla utrzymywania użytków zielonych.  

W Gminie Zębowice nie ma gleb o najwyższej bonitacji, gleby w klasie III należą do rzadkości – dla 
gruntów ornych to zaledwie 1,3 % ogółu, dla łąk to 18,6 %, a dla pastwisk to 18%. Największy udział 
procentowy mają gleby o IV klasie bonitacji, odpowiednio grunty orne - 43%, łąki - 56% i pastwiska - 
63%. Duży udział mają gleby słabe albo bardzo słabe klasy V i VI. W naturalny sposób rolnicy 
przeznaczają najlepsze, nie tylko pod względem klasy bonitacji, ale także wilgotności i innych 

                                                 
5 źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/ 
6 źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/ 
7 źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych stan na dzień 31.12.2014 r. 
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warunków wegetacji, grunty pod uprawę roślin. Deficyt gleb najwyższej jakości spowodował,  
że grunty orne należą w większości do IV klasy bonitacji (43%), ale sporo jest także V klasy (32%),  
a nawet są uprawy na VI klasie (24%).8 

Na terenie gminy Zębowice brak punktów monitoringu chemizmu gleb ornych prowadzonego przez 
IUNG w Puławach. 

6.1.4. KLIMAT 

Region nadodrzański, w którym leży większość terenów gminy Zębowice należy do najcieplejszych  
w Polsce i charakteryzuje się: przewagą wpływów oceanicznych, mniejszymi od przeciętnych 
amplitudami temperatur, wczesną wiosną, długim ciepłym latem, łagodną i krótką zimą oraz 
malejącymi opadami w kierunku centrum kraju. Region częstochowsko-kielecki, do którego należy 
wschodnia część gminy, charakteryzuje się zaś wzrostem kontynentalizmu, sum opadów  
i pogarszającymi się warunkami termicznymi: niższymi temperaturami, mniejszą ilością dni 
pogodnych, większą ilością dni z pokrywą śnieżną oraz krótszym okresem wegetacyjnym. 

Średnia temperatura roczna wynosi około 8ºC; stycznia -0,8ºC, a lipca 18,5ºC. Liczba dni z przeciętną 
temperaturą dobową poniżej 0ºC wynosi około 60 dni. Lato przeciętnie trwa około 100 dni co 
powoduje, że jest jednym z najdłuższych w Polsce, natomiast zima około 60 dni i jest to jeden  
z krótszych okresów trwania zimy w kraju. 

Suma rocznego opadu wynosi 600-750 mm, w tym półrocza chłodnego (listopad-kwiecień) około 
200-250 mm. Opady półrocza ciepłego (maj-październik) osiągają 400-500 mm. Pierwszy śnieg 
pojawia się około połowy listopada, a ostatni na przełomie marca i kwietnia. Pokrywa śnieżna 
utrzymuje się średnio przez 60-70 dni. Jej grubość waha się w przedziale 10-15 cm. Okres 
występowania pokrywy śnieżnej przerywany jest częstymi odwilżami. W tym czasie opad zimowy 
stanowi deszcz. 

Średnia liczba dni pogodnych w roku wynosi 62, a pochmurnych 108 i jest jedną z najmniejszych  
w Polsce. Usłonecznienie przekracza w roku 1500 godzin, natomiast miesiącem o największym 
usłonecznieniu jest maj – 224 godziny. 

Najczęściej wiatry wieją z kierunków: zachodniego, południowo-zachodniego oraz południowego, 
dotyczy to 48% ogółu wiatrów. Ich średnia prędkość oscyluje w granicach 3 m/s. Okres wegetacyjny 
jest jednym z najdłuższych w Polsce i trwa około 210–220 dni.9 

6.1.5. WODY POWIERZCHNIOWE, PODZIEMNE, ZAGROŻENIE POWODZIOWE, JAKOŚĆ 
WÓD PODZIEMNYCH I POWIERZCHNIOWYCH 

Obszar Gminy Zębowice leży w dorzeczu Odry, w zlewni II rzędu Małej Panwi. Gmina jest położona  
w kierunku północno-wschodnim od Odry o bardziej regularnej sieci rzecznej, z przewagą kierunku 
równoleżnikowego. W granicach gminy Zębowice brak większych naturalnych cieków i zbiorników 
wodnych. Główne cieki przepływające przez teren gminy to: 

 Libawa  rzeka o długości 23,32 km, uchodząca do Jeziora Turawskiego w pobliżu miejscowości 
Dylaki, zasila wiele stawów w miejscowościach Biestrzynnik i Zębowice, 

 Potok Pruskowski, 

 Potok Łomnicki, 

 Potok Radawka. 

Są to cieki o charakterze nizinnym, z deszczowo-śnieżnym reżimem zasilania, o stosunkowo 
znacznych przyborach wody w okresie roztopów wiosennych i małych przyborach w okresie 

                                                 
8 źródło: Projekt Strategii Gminy Zębowice, 2015 r. 
9 źródło: Projekt Strategii Gminy Zębowice, 2015 r. 
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maksimum opadów. Wylewy w czasie roztopów wiosennych są umiarkowane i nie wywołują 
większych szkód w rolnictwie ze względu na łatwo przepuszczalne gleby i zmeliorowanie gruntów. 

Istniejące zbiorniki powierzchniowe są nieliczne i niewielkie powierzchniowo. Ważniejszymi  
w systemie hydrologicznym gminy zbiornikami wodnymi są stawy i zbiorniki przeciwpożarowe 
zlokalizowane w dolinie Libawy, Pruskowskiego Potoku i cieku płynącego przez Radawie oraz 
wyrobiska poeksploatacyjne glin w okolicach Kadłuba Wolnego. Większe stawy występują w dolinie 
Libawy w strefie przygranicznej gminy z gminą Turawa w kompleksie Paliwoda.10 

Jednolite Części Wód Powierzchniowych 

Na terenie Gminy Zębowice zlokalizowane są wymienione w tabeli jednolite części wód 
powierzchniowych. 

Tabela 1. Ocena jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) na terenie Gminy Zębowice11 

Lp. 
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP) 

Nazwa JCWP Status Ocena stanu Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych 

1. Libawa 
silnie 

zmieniona 
część wód 

zły niezagrożona 

2. 
Budkowiczanka od źródła do 

Wiszni 
naturalna 
część wód 

zły niezagrożona 

3. Łomnica bez Prądu 
naturalna 
część wód 

umiarkowany niezagrożona 

4. Myślina 
silnie 

zmieniona 
część wód 

zły niezagrożona 

5. 
Brynica od źródeł do dopł. spod 

Łubnian 
naturalna 
część wód 

zły niezagrożona 

6. Mała Panew, zb. Turawa 
silnie 

zmieniona 
część wód 

zły 

zagrożona 
Wpływ działalności antropogenicznej na stan JCW 

generuje konieczność przesunięcia w czasie 
osiągnięcia celów środowiskowych z uwagi na brak 

rozwiązań technicznych możliwych do zastosowania 
w celu poprawy stanu JCW. 

7. Rosa 
naturalna 
część wód 

zły niezagrożona 

Większość JCWP na terenie gminy charakteryzuje się złym stanem jakości wód. Jedynie JCWP 
Łomnica bez Prądu cechuje się stanem umiarkowanym. Tylko jedna JCWP jest zagrożona 
nieosiągnięciem celów środowiskowych. Dla JCWP Mała Panew, zb. Turawa zostały wprowadzone 
derogacje czasowe ze względu na brak rozwiązań technicznych możliwych do zastosowania w celu 
poprawy stanu JCWP. 

Wody podziemne 

Gmina Zębowice należy w większości do Kluczborsko-Lublinieckiego Regionu Hydrogeologicznego 
charakteryzującego się czwartorzędowym (częściowo górnotriasowym) głównym poziomem 
wodonośnym. Południowa części gminy (wzdłuż granicy) należy do Regionu Bytomsko-Olkuskiego 
reprezentowanego przez Rejon Małej Panwi - czwartorzędowy poziom wodonośny. Przez 
południową część gminy przebiega granica Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 335 
Krapkowice - Strzelce Opolskie. Zbiornik objęty jest Obszarem Wysokiej Ochrony (OWO).12 

                                                 
10 źródło: Prognoza oddziaływania na środowisko do Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zębowice na lata 

2014-2017 
11 Opracowanie własne na podstawie Programu wodno-środowiskowego kraju 
12 źródło: Prognoza oddziaływania na środowisko do Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zębowice na lata 

2014-2017 
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Poziom wód gruntowych na obszarze gminy wykazuje lokalne zróżnicowanie, dostosowane do rzeźby 
terenu i jego budowy geologicznej. Najpłycej poziom wód gruntowych występuje w dolinach 
rzecznych i obniżeniach bezodpływowych, gdzie jest spotykany już na głębokościach 0,5–1,5 m. 
Zasilanie odbywa się głównie poprzez przepływ rzeczny oraz spływ powierzchniowy z otoczenia 
doliny. W obrębie utworów piaszczystych, wysoczyznowych, wykształconych na piaskach i żwirach 
wodnolodowcowych, woda gruntowa na ogół o zwierciadle swobodnym występuje na głębokości 
1,5-5,0 m p.p.t. 

Jednolite Części Wód Podziemnych 

Teren gminy Zębowice obejmuje 3 jednolite części wód podziemnych (JCWPd):13 

JCWPd 93  W czwartorzędzie występuje zwykle jeden poziom wodonośny (lokalnie mogą być to 
dwa poziomy). Poziom mioceński tworzą w zachodniej części obszaru dwie warstwy wodonośne,  
w kierunku wschodnim utwory mioceńskie wyklinowują się i całkowicie zanikają. Wody piętra 
triasowego w zachodniej części JCWPd są silnie zmineralizowane - zasolone, w części wschodniej 
zalegają bezpośrednio pod utworami czwartorzędu (lokalne kontakty hydrauliczne) i są słabiej 
zmineralizowane. Wody słodkie występują na głębokości szacowanej na 200-400 m. 

JCWPd 94  W czwartorzędzie występuje jeden poziom wodonośny. W części północnej jednostki 
występuje poziom wodonośny w osadach neogenu. W osadach jury występują dwa poziomy 
wodonośne, w piaskach i piaskowcach jury środkowej i piaskowcach jury dolnej. W węglanowym 
triasie środkowym występuje jeden poziom wodonośny. 

JCWPd 116  W czwartorzędzie występuje jeden poziom wodonośny. Może on być w więzi 
hydraulicznej z poziomami kredy lub triasu. W osadach kredy (w zachodniej części jednostki) 
występują dwa poziomy wodonośne, w marglach turonu i w piaskowcach cenomanu. W utworach 
triasu występują dwa poziomy wodonośne, w środkowym i dolnym triasie. Poziom dolny może być 
połączony z poziomem permskim lub karbońskim. Rozpoznanie poziomów paleozoicznych jest 
fragmentaryczne. Cechą szczególną JCWPd jest występowanie poziomów triasu na obszarze całej 
jednostki. Wody poziomu permu i karbonu występujące na głębokościach do czterystu kilkudziesięciu 
metrów są wodami słodkimi. 

Wszystkie JCWPd obejmujące swym zasięgiem teren Gminy Zębowice posiadają dobry stan ilościowy  
i chemiczny oraz są niezagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych. 

Tabela 2 Ocena stanu jednolitych części wód podziemnych i ryzyka nieosiągnięcia przez nie celów środowiskowych14 

Kod JCWPd Nazwa 
Ocena stanu 

Ocena ryzyka 
Ilościowego Chemicznego 

PLGW600093 93 dobry dobry niezagrożona 

PLGW600094 94 dobry dobry niezagrożona 

PLGW6000116 116 dobry dobry niezagrożona 

 

Zagrożenie powodziowe 

Zgodnie z ISOK15 na terenie gminy Zębowice nie występują obszary zagrożone powodzią. 

 

                                                 
13 źródło: http://psh.gov.pl 
14 Opracowanie własne na podstawie Programu wodno- środowiskowego kraju 
15 http://mapy.isok.gov.pl/ 
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6.1.6. POWIETRZE ATMOSFERYCZNE 

Zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska16 oceny jakości 
powietrza są dokonywane w strefach, w tym w aglomeracjach. Na terenie województwa opolskiego 
zostały wydzielone 2 strefy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 sierpnia  
2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza17. Gmina Zębowice znajduje 
się w strefie opolskiej PL1602. Oceny jakości powietrza w gminie dokonuje WIOŚ w Opolu w ramach 
Państwowego Monitoringu Środowiska. Podstawę klasyfikacji stref zgodnie z art. 89 Ustawy Prawo 
ochrony środowiska stanowią dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu oraz poziomy 
dopuszczalne powiększone o margines tolerancji z dozwolonymi przypadkami przekroczeń, poziomy 
docelowe oraz poziomy celów długoterminowych ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ochronę 
roślin, określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie 
poziomów niektórych substancji w powietrzu18. 

Dla wszystkich substancji podlegających ocenie, strefę opolską zaliczono do jednej z poniższych klas: 

 klasa A - jeżeli stężenia zanieczyszczenia na jej terenie nie przekraczały odpowiednio 
poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych, poziomów celów długoterminowych, 

 klasa C - jeżeli stężenia zanieczyszczenia na jej terenie przekraczały poziomy dopuszczalne 
lub docelowe powiększone o margines tolerancji, w przypadku gdy ten margines jest 
określony, 

 klasa D1 - jeżeli stężenia ozonu w powietrzu na jej terenie nie przekraczały poziomu celu 
długoterminowego, 

 klasa D2 - jeżeli stężenia ozonu na jej terenie przekraczały poziom celu długoterminowego. 

Podsumowanie klasyfikacji strefy opolskiej z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony 
zdrowia zestawiono w tabeli poniżej: 

Tabela 3. Podsumowanie klasyfikacji strefy opolskiej z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia19 

Nazwa strefy 

Symbol klasy strefy dla poszczególnych substancji 

NO2 SO2 CO C6H6 
pył 

PM2,5 

pył 

PM10 
B(a)P As Cd Ni Pb O3 

strefa opolska A A A A C C C A A A A C/D2 

Na przestrzeni lat 2010-2015 na terenie gminy nie wykonywano pomiarów poziomu zanieczyszczeń 
powietrza. W ocenie wykorzystano wykonywane przez WIOŚ w Opolu obliczenia rozprzestrzeniania 
się zanieczyszczeń w powietrzu oraz pomiary wykonane na stacjach usytuowanych najbliżej w strefie 
opolskiej. 

Jak wynika z tabeli w roku 2015 przekroczenia standardów jakości powietrza w strefie opolskiej 
dotyczyły pyłów PM2,5; PM10, benzo(a)pirenu oraz ozonu. Zgodnie z wykazem obszarów 
przekroczeń na terenie gminy Zębowice został przekroczony poziom celu długoterminowego  
i docelowego ozonu, poziom docelowy benzo(a)pirenu oraz poziom dopuszczalny pyłu PM10. Jako 
główną przyczynę zanieczyszczenia powietrza wskazuje się emisję z indywidualnych systemów 
grzewczych (spalanie paliw złej jakości w niskosprawnych kotłach) w okresie grzewczym. 

Pył PM10 

Roczna ocena jakości powietrza wykonana przez WIOŚ w Opolu dla obszaru województwa wskazuje 
na niedotrzymanie kryterium dopuszczalnej wartości średniodobowej pyłu PM10, przekroczenie 
stwierdzono we wszystkich punktach pomiarowych, w których dokonywano pomiaru stężeń tej 

                                                 
16 Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm. 
17 Dz. U. z 2012 r. poz. 914 
18 Dz. U. z 2012r. poz.1031 
19 Opracowanie własne na podstawie: Ocena jakości powietrza w województwie opolskim za rok 2015 



 Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Zębowice  
 

 

ATMOTERM S.A. 2016 S t r o n a  | 20 

substancji. Miejscowość Zębowice została wskazana jako obszar, w którym występują sytuacje 
przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu PM10. 

Benzo(a)piren w pyle zawieszonym PM10 

W przypadku benzo(a)pirenu wykazane stężenia średnioroczne w znacznym stopniu przekraczały 
poziom docelowy tego zanieczyszczenia wynoszący 1 ng/m3 na obszarze całego województwa. Gmina 
Zębowice została wskazana jako obszar, w którym występują przekroczenia poziomu docelowego 
benzo(a)pirenu w Ocenie jakości powietrza w województwie opolskim za rok 2015. 

Pył PM2,5 

Strefa opolska została zaliczona do klasy C ze względu na występowanie na jej terenie obszarów,  
na których odnotowano przekroczenia rocznej wartości dopuszczalnej pyłu PM2,5. Żadna  
z miejscowości gminy Zębowice nie obejmuje obszarów przekroczeń. 

Ozon 

Zgodnie z opracowanymi przez WIOŚ w Opolu mapami przekroczeń poziomu docelowego ozonu ich 
zasięg obejmuje północną oraz południowo-zachodnią część strefy opolskiej, więc nie obejmuje 
terenu Gminy Zębowice. Niemniej jednak strefa opolska została wyznaczona do podjęcia działań 
naprawczych i opracowania POP. W przypadku poziomu celu długoterminowego dla ozonu obszar 
przekroczeń wyznaczony w modelowaniu obejmuje obszar gminy. 

6.1.7. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 

Obecnie na terenie Gminy Zębowice brak większych instalacji produkujących energię ze źródeł 
odnawialnych. Małe, indywidualne instalacje zastosowane zostały w gospodarstwach domowych. 
Brak jest jednak ich dokładnej inwentaryzacji. 
Zgodnie z Opracowaniem wojewódzkiego planu rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) ze 
względu na położenie geograficzne i charakter promieniowania słonecznego zakłada się wzrost liczby 
użytkowników energii słonecznej. Na terenach Gminy Zębowice występuje znikomy potencjał 
rozwoju energetyki wiatrowej (położenie w IV, niekorzystnej strefie energetycznej wiatrów) czy 
wodnej. 

6.1.8. KLIMAT AKUSTYCZNY 

Definicja hałasu mówi, że jest to każdy dźwięk, który w danych warunkach jest niepożądany, 
uciążliwy czy też wręcz szkodliwy dla zdrowia człowieka. Czynnikami wpływającymi na jego 
szkodliwość lub uciążliwość są natężenie, częstotliwość, charakter zmian w czasie, długotrwałość 
działania oraz zawartość składowych niesłyszalnych, a także cech odbiorcy. Szczególnie niekorzystny 
wpływ hałasu na człowieka występuje w porze nocnej. Hałas może mieć charakter przemysłowy, 
komunikacyjny (w tym: drogowy, lotniczy, kolejowy), komunalny, domowy oraz może być związany 
ze środowiskiem pracy. 

Dopuszczalne poziomy hałasu, są zróżnicowane względem działalności będącej źródłem hałasu oraz 
rodzaju terenów, na których obowiązują. Poziomy dopuszczalnych natężeń hałasu reguluje 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 poz. 112). 

Badania akustyczne hałasu wykonuje WIOŚ w Opolu realizując Program Państwowego Monitoringu 
Środowiska dla województwa opolskiego. 

Hałas drogowy 

Źródłem hałasu drogowego są poruszające się pojazdy (odgłosy pracy silnika, układu wydechowego i 
napędowego) oraz kontakt opony z nawierzchnią drogową. Podstawowymi czynnikami 
determinującymi powstawanie nadmiernego hałasu drogowego są: prędkość pojazdu, zły stan 
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techniczny pojazdu, brak płynności ruchu pojazdów, duża ilość pojazdów ciężkich, zły stan techniczny 
nawierzchni drogi, nieodpowiednia struktura nawierzchni drogi. Hałas drogowy jest 
najpowszechniejszy, gdyż swoim zasięgiem obejmuje znaczącą część mieszkańców i terenów. 

Wg raportów, WIOŚ w Opolu w latach 2010-2014 nie prowadził na obszarze gminy Zębowice 
pomiarów natężenia hałasu. W związku z brakiem pomiarów hałasu drogowego nie można określić 
jego uciążliwości. 

Potencjalnym źródłem ponadnormatywnego hałasu jest przecinająca gminę, w jej wschodniej części 
droga wojewódzka nr 901. Ze względu na małe natężenie ruchu na drogach powiatowych i gminnych 
nie prognozuje się przekroczeń standardów akustycznych. 

Hałas kolejowy 

Przez tereny gminy Zębowice przebiega linia kolejowa nr 175, jednak nie odbywa się na niej ruch 
pasażerski ani towarowy. Z tego względu nie występuje zagrożenie hałasem kolejowym. 

Hałas przemysłowy 

Tereny zagrożone hałasem przemysłowym zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie zakładów 
produkcyjnych. Na przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu na terenach chronionych ma 
wpływ: czas pracy zakładu, instalacje, maszyny i urządzenia wykorzystywane na zewnątrz, 
organizacja pracy, transport wewnętrzny, organizacja dostaw i odbiorów, lokalizacja parkingów. 

Działalność inspekcyjną w zakresie przekroczeń hałasu przemysłowego prowadzi WIOŚ w Opolu.  
Z danych przedstawionych w raportach Inspektoratu wynika, że w gminie Zębowice nie prowadzono 
w ostatnich dwóch latach działań kontrolnych w tym zakresie. 

6.1.9. GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA 

Mieszkańcom gminy Zębowice dostarczana jest woda pochodząca z ujęcia wodociągowego w Kniei. 
Zarządcą wodociągu jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach, a właścicielem 
gmina Zębowice. Woda przeznaczona do zbiorowego zaopatrzenia ludności jest uzyskiwana 
wyłącznie ze studni głębinowych i podawana odbiorcom bez uzdatniania, nie prowadzi się także 
stałego chlorowania. 
W roku 2014 zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w ciągu roku wyniosło  
79,4 dam3 i było większe niż w roku 2013 (78,3 dam3). Większość zużycia wody (92,4%) dotyczy 
gospodarstw domowych, natomiast na cele przemysłowe nie pobiera się wody. Zużycie wody  
na 1 mieszkańca w 2014 roku wynosiło 21,2 m3. Długość czynnej sieci wodociągowej wynosiła 64 km. 
Z sieci wodociągowej korzysta 98,5% ludności gminy. 
W gminie Zębowice funkcjonuje bezodpływowy system kanalizacyjny. Na terenie gminy 373 
nieruchomości wyposażone są w pojedyncze systemy oczyszczania ścieków komunalnych, pozostałe 
nieruchomości wyposażone są w zbiorniki bezodpływowe. 

6.1.10. PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE I ELEKTROMAGNETYCZNE 

Promieniowanie elektromagnetyczne wytwarzane jest zarówno w warunkach naturalnych,  
jak również w wyniku działalności człowieka. Pole elektromagnetyczne (PEM) o różnych 
częstotliwościach emitowane jest podczas eksploatacji różnego rodzaju urządzeń wytwarzających 
energię elektromagnetyczną, w wyniku działalności człowieka. Obserwowany w ostatnich latach 
wzrost poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku w znacznej mierze związany jest  
z rozwijającym się przemysłem telekomunikacyjnym. Rozwój przemysłu telekomunikacyjnego 
przyczynił się do powstania wielu antropogenicznych źródeł emisji promieniowania 
elektromagnetycznego, takich jak np. obiekty radiokomunikacyjne i radiolokacyjne. Wszystkie 
wymienione źródła w mniejszym lub większym stopniu oddziałują na zdrowie człowieka. Warto tutaj 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/metadane/cechy/1669?backUrl=%2FBDL%2Fdane%2Ftablica
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zaznaczyć, że PEM często stosowane jest w życiu codziennym człowieka, m.in. w służbie zdrowia, 
przemyśle i komunikacji. 
Źródłami promieniowania elektromagnetycznego na terenie gminy Zębowice jest infrastruktura 
elektroenergetyczna, przebiegające przez teren gminy linie przesyłowe średnich i niskich napięć, 
stacje elektroenergetyczne, anteny nadawczo-odbiorcze telefonii komórkowej (zlokalizowane  
na terenie gminy) oraz anteny nadawcze sygnału radiowego. 

Przez teren gminy Zębowice nie przebiegają linie energetyczne o napięciach 220 kV, 400 kV  
jak również linie wysokiego napięcia 110 kV. Gmina Zębowice zasilana jest w energię elektryczną 
poprzez sieć linii i stacji średniego (15 kV) i niskiego (0,4 kV) napięcia. Na terenie gminy Zębowice 
znajduje się 35 stacji transformatorowych. 

W latach 2014-2015 na terenie gminy nie prowadzono pomiarów natężenia pola 
elektromagnetycznego. 

W 2014 roku WIOŚ w Opolu przeprowadził pomiary natężenia promieniowania 
elektromagnetycznego w 45 punktach monitoringowych na terenie województwa. Uzyskane  
w 2014 r. wyniki pomiarów monitoringowych natężenia PEM na terenie województwa opolskiego 
wskazują, że średnie wartości utrzymywały się na niskich poziomach lub znajdowały się poniżej progu 
czułości sondy pomiarowej i nie przekroczyły wartości dopuszczalnej wynoszącej 7 V/m (zgodnie  
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymywania tych 
poziomów - Dz. U. z 2003 r. Nr 192 poz. 1883). 

6.1.11. GOSPODARKA ODPADAMI 

Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017 gmina 
Zębowice znajduje się w Północnym Regionie Gospodarki Odpadami, w którym funkcjonuje szereg 
instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, jednak żadna z nich nie jest 
zlokalizowana na terenie gminy Zębowice. 

Odpady komunalne 

Od 1 lipca 2013 r. funkcjonuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, który został 
wprowadzony ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach oraz niektórych innych ustaw. Zasadniczym elementem zreformowanego systemu jest 
przeniesienie obowiązku zorganizowania odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych  
na gminy. Gmina pobiera od właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, która uwzględnia koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku, w tym recyklingu, 
a także unieszkodliwiania odpadów zgodnie z obowiązującą hierarchią postępowania z odpadami. 

Odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady 
niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze 
względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach 
domowych. Głównymi źródłami powstawania odpadów na terenach wiejskich są: gospodarstwa 
domowe, obiekty obsługi wsi (ludności i rolnictwa), zakłady przemysłowe i usługowe oraz 
gospodarstwa rolne indywidualne. i zbiorowe. 

Według sprawozdania wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,  
na terenie gminy Zębowice w 2015 r. wytworzono ponad 500 Mg zmieszanych odpadów 
komunalnych.  
W porównaniu z rokiem poprzednim (487,54 Mg), masa odpadów wytworzonych była większa  
o 12,6 Mg. W 2015 r. mieszkańcy gminy Zębowice mogli korzystać z dwóch mobilnych punktów 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W 2015 r. masa selektywnie zebranych odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji wynosiła 253,98 Mg i była niższa o 107,75 Mg w porównaniu 
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do roku poprzedniego (361,73 Mg). Szczegółowe dane dotyczące masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji nieprzekazanych do składowania zostały przedstawione w tabeli poniżej. 

Tabela 4 Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nieprzekazanych do składowania na składowisku 
odpadów zebranych z terenu gminy Zębowice w latach 2014-201520 

Nazwa i adres 
instalacji,  
do której 

przekazano 
odpady 

komunalne 
ulegające 

biodegradacji 

Rok 

Kod odebranych 
odpadów 

komunalnych 
ulegających 

biodegradacji1) 

Rodzaj odebranych 
odpadów 

komunalnych 
ulegających 

biodegradacji1) 

Masa odpadów 
komunalnych 
ulegających 

biodegradacji 
nieprzekazanych do 

składowania na 
składowiska 
odpadów2) 

[Mg] 

Sposób 
zagospodarowania3) 

odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji 

nieprzekazanych do 
składowania na 

składowiska odpadów 

Linia do segregacji 
odpadów  

Remondis Opole   
Sp.  z o.o.  

Al. Przyjaźni 9 
45-573 Opole 

2014 20 01 01 Papier i tektura 13,50 

*3,62 Mg – 20 01 01 
Segregacja odpadów,  

w tym całość przekazano 
do recyklingu 

materiałowego  

**3,19 Mg – 19 12 12 
Mechaniczne 

przetwarzanie, w tym  
w całości przekazane do 

wykorzystania jako paliwo 
***6,69Mg – 19 12 12 

Mechaniczno-biologiczne 
przetwarzanie, w tym  

w całości przekazane do 
wykorzystania jako paliwo 

Linia do segregacji 
odpadów -   

Remondis Opole   
sp.  z o.o.                    

   Al. Przyjaźni 9 
45-573 Opole  

2014 15 01 01 
Opakowania  

z papieru i tektury 
10,52 

*1,36 Mg – 15 01 01 
Całość przekazana  

do recyklingu 
materiałowego 

**9,16 Mg – 19 12 12 
Mechaniczne 

przetwarzanie, w tym  
w całości przekazane do 

wykorzystania jako paliwo 

Linia do segregacji 
odpadów -   

Remondis Opole   
sp.  z o.o.                    

   Al. Przyjaźni 9 
45-573 Opole 

2015 15 01 01 
Opakowania z 

papieru i tektury 
2,64* 

Całość przekazana do 
recyklingu materiałowego 

Kompostowniki 
przydomowe 

2014 20 01 08  

20 02 01 

odpady kuchenne 

ulegające 

biodegradacji, 

odpady ulegające 

biodegradacji 

844,27m3 

337,71 Mg**** 

R3 - kompostowanie 

2015 628,357 m3 

251,34 Mg**** 

*masa odpadów przekazana do Organizacji Odzysku  Eko Punkt, ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa 
**Instalacja mechanicznego przetwarzania odpadów –Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych, Remondis Sp. z o.o.,  
ul. Kamienna 11, 47-316 Górażdże  

                                                 
20 źródło: Sprawozdanie Wójta Gminy Zębowice z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 

2014 i 2015 rok 
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***Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów, ul.  Podmiejska 69, 45-074 Opole 
**** Przelicznik 1m3=0,4 Mg 

1) Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 
112, poz. 1206). 

2) Z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.  
3) Przez sposób zagospodarowania odpadów komunalnych rozumie się procesy odzysku wymienione w załączniku nr 

5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.) oraz procesy 
unieszkodliwiania odpadów, wymienione w załączniku nr 6 do tej ustawy. 

 

Analizując osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
kierowanych do składowania w latach 2014-2015, można stwierdzić, że w 2015 r. poziom ten był 
niższy o 6,48% w porównaniu do 2014 r. (66,45%). 

6.1.12. POWAŻNE AWARIE PRZEMYSŁOWE 

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady ochrony środowiska przed wystąpieniem 
poważnych awarii jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. 
w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami, związanymi z substancjami niebezpiecznymi. 
Kolejnym dokumentem regulującym te zasady jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 
środowiska (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.). 
Poważne awarie stanowią powszechne niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzi, jak i dla całego 
środowiska przyrodniczego. Zagrożenie, spowodowane gwałtownym zdarzeniem, jakim są poważne 
awarie, może wywołać znaczne zniszczenie wszystkich elementów środowiska lub pogorszenie jego 
stanu. Ochrona środowiska przed skutkami wystąpienia poważnej awarii powinna w głównej mierze 
być oparta na zapobieganiu zaistnienia tego typu zdarzeń oraz, w przypadku wystąpienia awarii,  
na szybkim ograniczeniu jej skutków. W tym celu na podmioty stwarzające ryzyko wystąpienia tego 
typu zagrożeń nakłada się obowiązek postępowania tak, aby przeciwdziałać występowaniu 
jakichkolwiek awarii i sytuacji stwarzających zagrożenia. Zadania z zakresu zapobiegania 
występowaniu poważnych awarii przemysłowych realizuje WIOŚ w Opolu oraz Państwowa Straż 
Pożarna. Organy te prowadzą kontrolę podmiotów gospodarczych o dużym i zwiększonym ryzyku 
wystąpienia awarii. Dodatkowo przeprowadzają badania przyczyn wystąpienia awarii i sposobów 
likwidacji ich skutków, prowadzą szkolenia i instruktaże w tym zakresie oraz współdziałają z organami 
administracji samorządowej. 
Na terenie gminy Zębowice brak zakładów zaklasyfikowanych do kategorii zakładów o zwiększonym 
ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Ryzyko wystąpienia awarii dotyczy obiektów  
i stacji w których magazynowane są paliwa (np. etylina, olej napędowy i gaz propan-butan).  
Oprócz awarii, które mogą mieć miejsce na terenie zakładów przemysłowych, możliwe jest 
wystąpienie awarii podczas transportu substancji niebezpiecznych. Przez teren gminy przebiegają 
drogi komunikacyjne i linie kolejowe, którymi prowadzony może być transport toksycznych środków 
przemysłowych, niebezpiecznych substancji chemicznych oraz materiałów szczególnie 
niebezpiecznych.  
W ostatnich latach nie odnotowano poważnych awarii oraz zdarzeń o znamionach poważnych awarii 
na terenie gminy Zębowice. 

6.2. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji 
projektowanego dokumentu 

Szczegółowa ocena zarówno pozytywnych jak i negatywnych oddziaływań zadań wyznaczonych  
w ramach realizacji Strategii na środowisko dokonana została w rozdziale 9, dotyczącym prognozy 
oddziaływania na środowisko projektowanego dokumentu. Oceniając wpływ na środowisko  
w przypadku odstąpienia od realizacji działań zaplanowanych w projekcie Strategii, skupiono się  
na efektach ekologicznych, jakie nie zostaną osiągnięte w przypadku braku realizacji pewnych działań 
zaprojektowanych w opracowywanym dokumencie. Należy zaznaczyć, że nie tylko działania 
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prośrodowiskowe przyczyniają się do osiągnięcia wymaganych norm jakości środowiska, ale również 
działania z zakresu rozwoju technologii służących efektywnej gospodarce, energooszczędności  
i ochronie środowiska w poszczególnych sektorach. Realizacja założeń Strategii będzie wywierać  
w przyszłości także istotny wpływ na jakość życia mieszkańców gminy, a także ich zdrowie. 

Realizacja Strategii zakłada opracowanie dokumentów o istotnym wpływie na środowisko,  
tj. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, Program 
usuwania wyrobów zawierających azbest. Pozwolą one na odpowiednie zabezpieczenie zasobów 
przyrodniczych przed nadmierną antropopresją, a także na obniżanie emisji szkodliwych substancji 
do powietrza przez termomodernizację obiektów, a także zapewnienie właściwego 
zagospodarowania odpadów. Strategia zakłada poprawę jakości powietrza także poprzez wymianę 
źródeł ciepła na mniej emisyjne oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii. Poprawa jakości 
powietrza przez ograniczenie niskiej emisji, a także podniesienie efektywności energetycznej -  
w głównej mierze systemów energetycznych i ogrzewania w istotny sposób wpłyną na stężenia 
zanieczyszczeń, kwestie estetyczne, a także pozwolą w dłuższej perspektywie generować 
oszczędności. 

Strategia zakłada także dążenie do poprawy jakości wód powierzchniowych oraz zabezpieczenie 
zasobów wód podziemnych przez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Brak podjęcia działań zaplanowanych w Strategii przełoży się na brak osiągnięcia efektów 
ekologicznych na terenie gminy i brak poprawy jakości poszczególnych komponentów środowiska, 
przede wszystkim stanu jakości powietrza atmosferycznego, a także jakości wód podziemnych  
i powierzchniowych. Pośrednio negatywny wpływ zauważalny będzie również w jakości środowiska 
glebowego, klimatu, a także zdrowia mieszkańców. Rezygnacja z realizacji projektowanej Strategii 
będzie miała następujące skutki: 

 spowolnienie poprawy stanu jakości powietrza w zakresie dotrzymania standardów jakości 
powietrza (przede wszystkim pyłu PM10, PM2,5 i benzo(a)pirenu), 

 spowolnienie ograniczenia emisji z budynków prywatnych i użyteczności publicznej, 

 brak ograniczenia energochłonności budynków i emisjogenności sektora oświetlenia 
publicznego, 

 brak modernizacji punktów wytwarzania i dystrybucji energii, 

 nieefektywne wykorzystanie zasobów naturalnych, z powodu braku wykorzystania OZE, 

 brak poprawy sprawności energetycznej obiektów publicznych i mieszkalnych, 

 brak odpowiednich regulacji chroniących zasoby przyrodnicze przed presją osadniczą, 

 przenikanie zanieczyszczeń ze zbiorników bezodpływowych do wód podziemnych, 
powierzchniowych oraz środowiska glebowego, 

 zahamowanie procesu zwiększania świadomości ekologicznej mieszkańców. 
 

7. STAN ŚRODOWISKA NA OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM 
ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM 

W ramach planowanych działań na terenie gminy Zębowice stan środowiska będzie ulegał 
stopniowej poprawie. Działania zmierzające w kierunku ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
będą głównie prowadzone w oparciu o zastępowanie źródeł ogrzewania paliw stałych na mniej 
emisjogenne, rozwój zastosowania odnawialnych źródeł energii, modernizację oświetlenia 
publicznego, termomodernizację. Strategia zakłada również opracowanie odpowiednich 
dokumentów sektorowych z dziedziny ochrony środowiska, m.in. w zakresie ochrony powietrza  
i klimatu oraz gospodarki odpadami. Ponadto istotną rolę odgrywać będą podejmowane działania 
edukacyjno – informacyjne oraz organizacyjne związane z wdrażaniem Strategii. 



 Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Zębowice  
 

 

ATMOTERM S.A. 2016 S t r o n a  | 26 

Na obszarze realizacji Strategii nie stwierdzono obszarów objętych przewidywanym znaczącym 
oddziaływaniem na środowisko. 

8. ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU 
WIDZENIA REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

Na terenie gminy Zębowice zidentyfikowano następujące obszary problemowe i zagrożenia 
środowiskowe: 

 niska jakość powietrza atmosferycznego szczególnie w okresie zimowym przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów PM10, PM2,5 i benzo(a)pirenu), 

 konieczność ograniczenia niskiej emisji i podniesienia efektywności energetycznej, problem 
dotyczy znacznych strat energii cieplnej spowodowanych niezadowalającym stanem 
technicznym niektórych budynków, 

 zbyt wolny proces prowadzenia działań w zakresie poprawy jakości powietrza, 

 niewielki stopień wykorzystania OZE na terenie gminy, 

 obniżona jakość wód powierzchniowych, 

 niski poziom skanalizowania miejscowości na terenie gminy, 

 niedostateczny poziom świadomości ekologicznej mieszkańców gminy. 

Strategia Rozwoju Gminy Zębowice odpowiada w dużej mierze na problemy związane z jakością 
powietrza atmosferycznego oraz jakością wód powierzchniowych i ochroną wód podziemnych. 
Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w gminie Zębowice jest stosowanie w domowych 
kotłach paliw stałych. Ponadto istotny problem dotyczy braku systemu kanalizacji na terenie gminy, 
 co powoduje przenikanie zanieczyszczeń do wód oraz gleb. W zakresie ochrony środowiska 
zdiagnozowanym problemem jest także niska świadomość ekologiczna mieszkańców. Z tego powodu 
Strategia zakłada przeprowadzenie edukacji ekologicznej poprzez organizację akcji społecznych, 
szkoleń z zakresu zagadnień związanych z ograniczeniem zużycia energii/ograniczeniem emisji. 
Strategia wspiera również działania związane z wymianą kotłów na inne niż paliwa stałe źródeł 
energii, wprowadzaniem OZE, termomodernizacją oraz energooszczędnością, ochroną wód  
i właściwą gospodarką odpadami. 

9. ANALIZA I OCENA WPŁYWU USTALEŃ PROJEKTU STRATEGII  
NA POSZCZEGÓLNE KOMPONENTY ŚRODOWISKA WRAZ Z PROGNOZĄ 
ZMIAN ŚRODOWISKA 

Ocena wpływu projektu Strategii na środowisko dokonana została poprzez analizę zadań określonych 
w celach oraz działaniach zaplanowanych do wdrażania w ramach jej realizacji. Działania zostały 
opisane w ramach priorytetów dla zadań szczegółowych. Zostały one podzielone na zadania  
o charakterze wieloletnim - wymagające ciągłego utrzymywania i monitorowania, a także zadania  
o charakterze lobbystycznym, leżące poza kompetencjami władz gminy, ale ważne ze względu na jej 
mieszkańców. Wskazano także, iż zadania szczegółowe są przedsięwzięciami incydentalnymi i kończą 
się w momencie uzyskania zakładanych efektów. 

Kryteria oceny w dokonanej analizie określone zostały na podstawie: 

 aktualnego stanu środowiska i zidentyfikowanych najważniejszych problemów, 

 wniosków z analiz dokumentów strategicznych. 

Podane kryteria oceny wpływu dla każdego elementu środowiska przedstawiono w niżej 
zamieszczonej tabeli. 
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Tabela 5. Wybrane kryteria oceny wpływu Strategii Rozwoju Gminy Zębowice na poszczególne elementy środowiska. 

Lp. Badane elementy 
środowiska 

Kryteria oceny 

1. Różnorodność biologiczna Wpływ na gatunki i siedliska objęte ochroną w ramach sieci Natura 2000 oraz na 
obszarach chronionych 

2. Zwierzęta Wpływ na chronione gatunki zwierząt i ich siedliska 

3. Rośliny Wpływ na chronione gatunki roślin i siedliska przyrodnicze 

Wpływ na utrzymanie powierzchni biologicznie czynnej na terenie gminy 

Wpływ na utrzymanie zadrzewień 

4. Wpływ na integralność 
obszarów chronionych 

Wpływ na utrzymanie spójności  obszarów chronionych oraz na drożność korytarzy 
ekologicznych 

5. Woda Wpływ na stan wód powierzchniowych i podziemnych oraz osiągnięcia zakładanych 
celów środowiskowych dla JCW 

Wpływ na zwiększenie ryzyka wystąpienia podtopień 

6. Powietrze Wpływ na jakość powietrza w zakresie emisji pyłów PM 10 i PM 2,5 , benzo(a)pirenu 
szczególnie na obszarach przekroczeń  

7. Ludzie Wpływ na występowanie przekroczeń standardów jakości powietrza, hałasu, wody 
pitnej, zanieczyszczeń gleb ze względu na zdrowie ludzi, a także czynniki 
poprawiające standard życia oraz bezpieczeństwo mieszkańców 

8. Powierzchnia ziemi Wpływ na ukształtowanie powierzchni terenu, przemieszczanie gruntów oraz gleb w 
trakcie prowadzenia prac budowlanych 

Wpływ na trwałą zmianę rzeźby terenu na skutek wprowadzenia antropogenicznych 
form ukształtowania w postaci wykonywania nasypów, przekopów, itp. 

9. Krajobraz Wpływ na pogorszenie walorów krajobrazowych 

10. Klimat Wpływ na czynniki determinujące klimat. 

Efektywność energetyczna 

Wpływ na adaptację do zmian klimatu (zjawisk ekstremalnych) 

11. Zasoby naturalne Wpływ na wzrost zużycia surowców skalnych wykorzystywanych na etapie budowy 

Wpływ na zużycie surowców energetycznych (paliw kopalnych)  

12. Zabytki Wpływ na zachowanie dobrego stanu technicznego obiektów zabytkowych 

Wpływ na poprawę, funkcjonalności i dostępności zabytków dla społeczeństwa oraz 
utrwalanie estetyki w przestrzeni publicznej 

Wpływ prowadzonych prac budowlanych na stan techniczny zabytków 
zlokalizowanych w sąsiedztwie 

Wpływ lokalizacji nowej inwestycji na ekspozycję zabytku będącego lokalną 
dominantą przestrzenną 

13. Dobra materialne Wpływ na wartość nieruchomości (gruntów i budynków) z uwagi na obecność lub 
sąsiedztwo planowanej inwestycji 

Wpływ na wartość obiektów budowlanych wszelkich prac i działań mogących 
oddziaływać na ich stan techniczny zarówno na etapie budowy jak i eksploatacji 
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Dodatkowymi kryteriami oceny były analizy horyzontalne pod kątem uwzględniania aspektów 
rozwoju gospodarczego w kontekście rozwoju zrównoważonego. 

Prognoza opiera się na analizie poszczególnych działań, które będą podejmowane w ramach realizacji 
celów strategicznych i celów drugiego rzędu, a także na analizie ich oddziaływań na poszczególne 
elementy środowiska. Cele strategiczne projektowanej Strategii określają ogólny kierunek założeń 
sformułowanych na najbliższe lata w celu dążenia do określonej wizji oraz misji Strategii. Między 
innymi zakładany jest rozwój zrównoważony, który łączy rozwój ekonomiczny, społeczny, a także 
poprawę stanu środowiska. Wyniki analiz dotyczących zadań zaplanowanych w ramach 
poszczególnych celów, a wskazanych w zadaniach ujętych w projekcie Strategii syntetycznie 
przedstawiono w macierzy relacyjnej zamieszczonej poniżej. 

Biorąc pod uwagę możliwe oddziaływania projektów zaproponowanych do realizacji w ramach 
Strategii na poszczególne elementy środowiska można sformułować zalecenia dotyczące ich 
przeprowadzenia w aspekcie minimalizacji wpływu na środowisko. Należy jednak nadmienić,  
że projekt Strategii w wielu zadaniach nie wskazuje na ich lokalizacje, jednak często nie opisuje 
metod ich realizacji i stosowanych technologii, przez co zalecenia mogą wydawać się ogólne  
i powszechnie znane, niemniej uznano, że warto je przytoczyć, jako punkt wyjściowy do określenia 
potencjalnych zagrożeń środowiskowych. Zalecenia te przedstawiono w opisie oddziaływań. Należy 
także wspomnieć, iż wszelkie inwestycje określone w Strategii, które mogą w negatywny sposób 
oddziaływać na środowisko, na etapie wykonawczym będą podlegać procedurze oceny 
oddziaływania na środowisko lub będą wymagały specjalnych pozwoleń lub uzgodnień. 

Oddziaływanie na środowisko działań przewidzianych w projekcie Strategii oceniano posługując się 
określeniem: 

 intensywności przekształceń (nieistotne, nieznaczne, zauważalne, duże, zupełne), 

 bezpośredniości oddziaływania (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, 
prawdopodobne), 

 okresu trwania oddziaływania (długoterminowe, średnioterminowe, krótkoterminowe),  

 częstotliwości oddziaływanie (stałe, chwilowe), 

 zasięgu oddziaływania (miejscowe, lokalne, ponadlokalne, regionalne, ponadregionalne), 

 trwałości przekształceń (nieodwracalne, częściowo odwracalne, odwracalne, możliwe  
do rewaloryzacji). 

Ponadto określono wpływ poszczególnych grup działań od pozytywnego do negatywnego znaczącego 
oddziaływania na środowisko. 
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Tabela 6. Prognoza wpływu ustaleń projektu Strategii Rozwoju Gminy Zębowice na poszczególne elementy środowiska. 

Zadania szczegółowe 

Elementy środowiska podlegające ocenie wpływu 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Dokumentacja planistyczna 

Opracowanie: Programu Ochrony 
Środowiska, Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej, Programu usuwania 
azbestu. 

W, D, S, L W, D, S, L 
W, D, S, 

L 
W, D, S, L W, D, S, L W, D, S, L W, D, S, L W, D, S, L W, D, S, L W, D, S, L W, D, S, L 

W, D, S, 
L 

W, D, S, 
L 

Opracowanie: Studium 
Zagospodarowania Przestrzennego, 
Planu Działalności Lokalnej. 

W, D, S, L W, D, S, L 
W, D, S, 

L 
W, D, S, L W, D, S, L W, D, S, L W, D, S, L W, D, S, L W, D, S, L W, D, S, L W, D, S, L 

W, D, S, 
L 

W, D, S, 
L 

Sfera społeczna 

Budowa mieszkań socjalnych - - 
P, K, C, 

M, niez, 
O 

- 
P, K, C, M, 

niez, O 

P, K, C, 
M, niez, 

O 

P, K, 
niez, O 

P, K, C, 
M, niez, 

O 
- - - - 

P, D, S, 
M 

Mieszkania dla osób wykonujących 
wolne zawody 

- - 
P, K, C, 

M, niez, 
O 

- 
P, K, C, M, 

niez, O 

P, K, C, 
M, niez, 

O 

P, K, 
niez, O 

P, K, C, 
M, niez, 

O 
- - - - 

P, D, S, 
M 

Adaptacja obiektu na „Dom wsparcia 
osób wykluczonych” 

- - - - - - P, D, L 
P, K, C, 

M, niez, 
O 

- - - 
P, D, S, 

M 
P, D, S, 

M 

Stworzenie „Domu całodobowej 
opieki nad osobami starszymi lub/i 
osobami niesamodzielnymi” w 
budynkach w Kadłubie Wolnym 

- - - - 
P, K, C, M, 

niez, O 

P, K, C, 
M, niez, 

O 
P, D, L 

P, K, C, 
M, niez, 

O 
- - - 

P, D, S, 
M 

P, D, S, 
M 
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Zadania szczegółowe 

Elementy środowiska podlegające ocenie wpływu 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Wspieranie potrzeb sprzętowo – 
organizacyjnych tej działalności 
kulturalnej np. imprezy plenerowe, 
regionalne i ponadregionalne 

- - - - - - - - - - - - - 

Dofinansowanie działań integrujących 
społeczeństwo, np. nauka tańca i 
śpiewu dla młodzieży, zajęcia dla 
emerytów, konkursy, kursy dzienne i 
tygodniowe itp. 

- - - - - - - - - - - - - 

Rozwój sportu młodzieży szkolnej, 
ponadgimnazjalnej 

- - - - - - - - - - - - - 

Wykorzystanie istniejącej 
infrastruktury komunalnej do nowych 
zadań, np. organizacja półkolonii dla 
dzieci i młodzieży 

- - - - - - - - - - - - - 

Rozwój bazy sportowej osób 
dorosłych np. budowa zaplecza 
sanitarnego dla LZS, boisko 
treningowe itp. 

- - 
P, K, C, 

M, niez, 
O 

- 
P, K, C, M, 

niez, O 

P, K, C, 
M, niez, 

O 
P, D, L 

P, K, C, 
M, niez, 

O 
P, D, L - - - P, D, L 

Kontynuacja budowy oczyszczalni 
przydomowych typu SBR 

P, D, S, 
M, niez, 

O 

P, D, S, 
M, niez, 

O 

P, D, S, 
M, niez, 

O 
- 

B, D, S, M, 
niez, O 

P, D, S, 
M, niez, 

O 
P, D, L 

B, D, S, 
M, niez, 

O 
P, D, L W, D, L - - P, D, L 

Zaprojektowanie i wykonanie 
instalacji do zagospodarowania osadu 
czynnego z oczyszczalni 
przydomowych z wykorzystaniem 
osadu na cele rolnicze 

- - - - 
P, D, S, M, 

niez, O 
- P, D, L 

B, D, S, 
M, niez, 

O 
- - - - P, D, L 
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Zadania szczegółowe 

Elementy środowiska podlegające ocenie wpływu 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Organizacja PSZOK – stacjonarnego 
albo ruchomego 
 

P, D, S, 
M, niez, 

O 

P, D, S, 
M, niez, 

O 

P, D, S, 
M, niez, 

O 
- 

P, D, S, M, 
niez, O 

P, D, S, 
M, niez, 

O 
P, D, L 

B, D, S, 
M, niez, 

O 
P, D, L W, D, L W, D, L - P, D, L 

Wykorzystywanie odnawialnych 
źródeł energii i innych technologii na 
rzecz oszczędzania energii i 
ograniczenia emisji CO2. 
 

B, D, K, 
C, S, M, 

niez, 
zauważ, 
O, Rew 

B, D, K, C, 
S, M, 
niez, 

zauważ, 
O, Rew 

B, D, K, 
C, S, M, 

niez, 
zauważ, 
O, Rew 

B, D, K, 
C, S, M, 

niez, 
zauważ, 
O, Rew 

P, D, S, M, 
niez, O 

B, D, S, L, 
zauw, cO 

P, D, S, L, 
niez, O 

P, D, S, L, 
niez, O 

B, D, K, 
C, S, M, 

niez, 
zauważ, 
O, Rew 

P, D, S, L, 
niez, O 

W, D, S, 
L, niez, O 

- 
W, D, S, 
L, niez, 

O 

Termomodernizacja obiektów 
komunalnych (w tym w obiektach 
oświatowych) lub przebudowa lub 
budowa z wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł energii 
niskoemisyjnej 
Termomodernizacja, przebudowa 
Domu Spotkań w Zębowicach jako 
Instytucji Kultury 
 

- 

B, K, C, 
M, niez, 
zauważ, 
O, Rew 

- - 
P, D, S, M, 

niez, O 

P, D, S, 
M, niez, 

O 

P, D, S, 
M, niez, 

O 

P, D, S, 
M, niez, 

O 

W, D, S, 
L, niez, O 

P, D, S, L, 
niez, O 

W, D, S, 
L, niez, O 

- 
W, D, S, 
L, niez, 

O 

Wymiana źródeł ciepła na 
niskoemisyjne 
 
 

- 
P, D, S, 

M, niez, 
O 

P, D, S, 
M, niez, 

O 
- 

P, D, S, M, 
niez, O 

B, D, S, L, 
zauw, cO 

P, D, S, 
M, niez, 

O 

P, D, S, 
M, niez, 

O 

W, D, S, 
L, niez, O 

P, D, S, L, 
niez, O 

W, D, S, 
L, niez, O 

- 
W, D, S, 
L, niez, 

O 

Edukacja ekologiczna mieszkańców 
W, D, S, 

L, niez, O 
W, D, S, 

L, niez, O 

W, D, S, 
L, niez, 

O 

W, D, S, 
L, niez, O 

W, D, S, L, 
niez, O 

W, D, S, 
L, niez, O 

W, D, S, 
L, niez, O 

W, D, S, 
L, niez, O 

W, D, S, 
L, niez, O 

W, D, S, 
L, niez, O 

W, D, S, 
L, niez, O 

- 
W, D, S, 
L, niez, 

O 

Eliminacja azbestu i innych odpadów 
niebezpiecznych 

- 
W, D, S, 

L, niez, O 

W, D, S, 
L, niez, 

O 
- 

P, D, S, M, 
niez, O 

B, D, S, L, 
zauw, cO 

B, D, S, L, 
zauw, cO 

W, D, S, 
L, niez, O 

- - - 
W, D, S, 

L, niez, O 
P, D, M 
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Zadania szczegółowe 

Elementy środowiska podlegające ocenie wpływu 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Gospodarka 

Stworzenie informatora promującego 
gminę 

- - - - - - - - - - - - - 

Współpraca z lokalnymi 
przedsiębiorcami, promocja ich 
produktów i usług 

- - - - - - - - - - - - - 

Przygotowanie nowych terenów pod 
działalność gospodarczą, promocja 
przedsiębiorców tworzących nowe 
miejsca pracy 

B, K, D, 
C, S, M, 

niez, 
zauważ, 
O, Rew 

B, K, D, C, 
S, M, 
niez, 

zauważ, 
O, Rew 

B, K, D, 
C, S, M, 

niez, 
zauważ, 
O, Rew 

B, K, D, 
C, S, M, 

niez, 
zauważ, 
O, Rew 

B, K, D, C, 
S, M, niez, 
zauważ, O, 

Rew 

P, D, S, 
M, niez, 

O 

P, D, S, 
M, niez, 

O 

B, K, D, 
C, S, M, 

niez, 
zauważ, 
O, Rew 

B, K, D, 
C, S, M, 

niez, 
zauważ, 
O, Rew 

- - - P, D, M 

Wspieranie osadnictwa podnoszącego 
potencjał gminy 

- - - - - - - - - - - - - 

Infrastruktura 

Budowa parkingów w Radawiu  
i Zębowicach 

- 

B, K, D, C, 
S, M, 
niez, 

zauważ, 
O, Rew 

B, K, D, 
C, S, M, 

niez, 
zauważ, 
O, Rew 

- 
P, K, C, M, 

niez, O 

P, D, S, 
M, niez, 

O 
P, D, M 

B, K, D, 
C, S, M, 

niez, 
zauważ, 
O, Rew 

B, K, D, 
C, S, M, 

niez, 
zauważ, 
O, Rew 

- - - P, D, M 

Współfinansowanie budowy 
chodników przy drogach publicznych, 
powiatowych lub gminnych 

- - - - 
P, K, C, M, 

niez, O 

P, K, C, 
M, niez, 

O 
P, D, M 

B, K, D, 
C, S, M, 

niez, 
zauważ, 
O, Rew 

B, D, S, 
M, niez, 
zauważ, 
O, Rew 

- - - P, D, M 

Modernizacja oświetlenia ulic – 
zastosowanie energooszczędnych 
lamp typu LED 

- - - - 
W, D, S, L, 

niez, O 
W, D, S, 

L, niez, O 
W, D, S, 

L, niez, O 
W, D, S, 

L, niez, O 
W, D, S, 

L, niez, O 
W, D, S, 

L, niez, O 
W, D, S, 

L, niez, O 
- 

W, D, S, 
L, niez, 

O 
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Zadania szczegółowe 

Elementy środowiska podlegające ocenie wpływu 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Przebudowa stacji ujęcia wody w 
miejscowości Knieja. Wymiana 
uszkodzonych hydrantów. 
Utrzymywanie w należytym stanie 
technicznym urządzeń 
przeciwpożarowych i 
przeciwpowodziowych 

- - - - 
B, D, S, M, 
zauw, cO 

- 
B, D, S, 

M, zauw 
B, D, S, 

M, zauw 
- - - - P, D, M 

Poprawa bezpieczeństwa i ochrony 
ppoż. poprzez unowocześnianie, 
zakup sprzętu i szkolenia osób 
związanych z ochroną ppoż. 

- - 
W, D, S, 
L, niez, 

O 
- - 

W, D, S, 
L, niez, O 

W, D, S, 
L, niez, O 

W, D, S, 
L, niez, O 

W, D, S, 
L, niez, O 

W, D, S, 
L, niez, O 

W, D, S, 
L, niez, O 

W, D, S, 
L, niez, O 

W, D, S, 
L, niez, 

O 

Porządkowanie, pielęgnacja  
i podnoszenie estetyki miejscowości – 
skwery, parki, tereny wokół stawów, 
miejsca wypoczynku 

- - 
B, D, S, 

M, zauw 
- 

W, D, S, L, 
niez, O 

W, D, S, 
L, niez, O 

W, D, S, 
L, niez, O 

W, D, S, 
L, niez, O 

P, D, S, L, 
niez, O 

W, D, S, 
L, niez, O 

- 
W, D, S, 

L, niez, O 
P, D, M 

Remont, przebudowa, budowa 
przepustów na terenie gminy 

B, K, D, 
C, S, M, 

niez, 
zauważ, 
O, Rew 

B, K, D, C, 
S, M, 
niez, 

zauważ, 
O, Rew 

B, K, D, 
C, S, M, 

niez, 
zauważ, 
O, Rew 

B, K, D, 
C, S, M, 

niez, 
zauważ, 
O, Rew 

W, D, S, L, 
niez, O 

- 
W, D, S, 

L, niez, O 
B, D, S, 

M, zauw 
- - - - P, D, M 

Remont, przebudowa, budowa dróg 
gminnych (w tym dróg transportu 
rolnego) 

B, K, D, 
C, S, M, 

niez, 
zauważ, 
O, Rew 

 
 
 

B, K, D, C, 
S, M, 
niez, 

zauważ, 
O, Rew 

B, K, D, 
C, S, M, 

niez, 
zauważ, 
O, Rew 

B, K, D, 
C, S, M, 

niez, 
zauważ, 
O, Rew 

B, K, C, M, 
niez, 

zauważ, O, 
Rew 

W, D, S, 
L, niez, O 

W, D, S, 
L, niez, O 

B, D, S, 
M, zauw 

B, D, S, 
M, zauw 

W, D, S, 
L, niez, O 

- - P, D, M 
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Zadania szczegółowe 

Elementy środowiska podlegające ocenie wpływu 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Działania lobbystyczne 

Informowanie zamierzeń diagnostyki 
medycznej i usług specjalistycznych w 
lokalnym informatorze gminy. 

- - - - - - - - - - - - - 

Współdziałanie z firmami 
wykonującymi transport publiczny dla 
miejscowości Gminy do ościennych 
miast, np. Olesno, Ozimek, 
Dobrodzień, Opole, Kluczbork, 
Lubliniec 

- - - - - - - - - - - - - 

Przebudowa drogi powiatowej 
Grodziec – Knieja, współdziałanie 
władz powiatowych i gminnych 

B, K, D, 
C, S, M, 

niez, 
zauważ, 
O, Rew 

 

B, K, D, C, 
S, M, 
niez, 

zauważ, 
O, Rew 

B, K, D, 
C, S, M, 

niez, 
zauważ, 
O, Rew 

B, K, D, 
C, S, M, 

niez, 
zauważ, 
O, Rew 

B, K, C, M, 
niez, 

zauważ, O, 
Rew 

W, D, S, 
L, niez, O 

W, D, S, 
L, niez, O 

B, D, S, 
M, zauw 

B, D, S, 
M, zauw 

W, D, S, 
L, niez, O 

- - P, D, M 

Wskazanie odcinków sieci 
elektroenergetycznej będących w złym 
stanie technicznym. Sprawne 
prowadzenie prac związanych z 
wydaniem decyzji celu publicznego na 
przebudowę lub modernizację tych 
sieci 

- - - - - - - - - - - - - 

Budowa prywatnych zapleczy 
noclegowych – np. hotelu, motelu, 
gospodarstwa agroturystycznego na 
terenie gminy 

- 

B, K, D, C, 
S, M, 
niez, 

zauważ, 
O, Rew 

B, K, D, 
C, S, M, 

niez, 
zauważ, 
O, Rew 

- 

B, K, C, M, 
niez, 

zauważ, O, 
Rew 

B, K, C, 
M, niez, 
zauważ, 
O, Rew 

W, D, S, 
L, niez, O 

B, D, S, 
M, zauw 

B, D, S, 
M, zauw 

- - - P, D, M 
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Zadania szczegółowe 

Elementy środowiska podlegające ocenie wpływu 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Zachęcanie podmiotów gospodarczych 
do rozwoju gastronomii w kierunku 
obsługi całodobowej 

- - - - - - - - - - - - - 

Rozwijanie i promowanie 
gospodarstw ekologicznych 

B, D, S, 
M, 

zauważ, 
O 

B, D, S, 
M, 

zauważ, 
O 

B, D, S, 
M, 

zauważ, 
O 

B, D, S, 
M, 

zauważ, 
O 

P, D, S, M, 
zauważ, O 

P, D, S, 
M, 

zauważ, 
O 

P, D, S, 
M, 

zauważ, 
O 

P, D, S, 
M, 

zauważ, 
O 

P, D, S, 
M, 

zauważ, 
O 

P, D, S, 
M, 

zauważ, 
O 

- - P, D, M 

Zachęcanie podmiotów gospodarczych 
do analizy i podjęcia działań 
zmierzających w kierunku budowy 
ośrodków zajmujących się opieką nad 
osobami starszymi lub/i 
niesamodzielnymi 

- - - - - - - - - - - - - 

Dążenie do poprawy stanu 
technicznego obiektów zabytkowych 
(np. zamek). Poszukiwanie 
inwestorów realizujących cele istotne 
dla gminy 

- - - - 
B, K, C, M, 

niez, O, 
Rew 

B, K, C, 
M, niez, 
O, Rew 

P, D, S, 
M, 

zauważ, 
O 

B, K, C, 
M, niez, 
O, Rew 

B, D, S, 
M, niez, 
O, Rew 

- - 
B, D, S, 
M, du 

B, D, S, 
M, du 

Wykorzystywanie walorów gminy do 
organizacji imprez turystycznych, 
kulturalnych i sportowych 
promujących gminę i produkty lokalne 

- - - - - - - - - - - - - 

Zachęcanie zakładów PKP do 
uruchomienia transportu (osobowego 
i towarowego) na trasie Fosowskie – 
Kluczbork 

- - - - 
P, D, S, M, 
zauważ, O 

P, D, S, 
M, 

zauważ, 
O 

P, D, S, 
M, 

zauważ, 
O 

- 

P, D, S, 
M, 

zauważ, 
O 

P, D, S, 
M, 

zauważ, 
O 

W, D, S, 
M, 

zauważ, 
O 

- P, D, M 
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Tabela 7. Legenda do matrycy 

Legenda 

Oddziaływanie: 

pozytywne Oznaczono kolorem zielonym 

możliwe negatywne Oznaczono kolorem żółtym 

negatywne znaczące Oznaczono kolorem czerwonym 

zarówno pozytywne jak 
i możliwe negatywne  

Oznaczono kolorem jasnozielonym  

Tabela 8 Wykaz zastosowanych wskaźników 

Wykaz zastosowanych wskaźników i ich skrótów 

bezpośredniość 
oddziaływania 

bezpośrednie B 

pośrednie P 

wtórne W 

skumulowane skum 

prawdopodobne prwd 

okresu trwania 
oddziaływania 

krótkoterminowe K 

średnioterminowe Ś 

długoterminowe D 

częstotliwości 
oddziaływanie 

stałe S 

chwilowe C 

zasięgu 
oddziaływania 

miejscowe M 

lokalne L 

ponadlokalne pL 

regionalne R 

ponadregionalne pR 

intensywności 
przekształceń 

nieistotne nie 

nieznaczne niez 

zauważalne zauw 

duże du 

zupełne zup 

trwałości 
przekształceń 

odwracalne nO 

częściowo odwracalne cO 

nieodwracalne  O 

możliwe do rewaloryzacji Rew 

W ramach prac nad prognozą przeanalizowano potencjalne oddziaływania na środowisko różnych grup działań, 
przedstawionych w Strategii, na wszystkie elementy środowiska. Aby możliwe było określenie ich łącznego 
wpływu, niżej przedstawiono podsumowanie tych analiz w odniesieniu do poszczególnych elementów 
środowiska. Należy podkreślić, że wobec ogólnego charakteru zaplanowanych działań, przedstawione 
hipotetyczne oddziaływania są podane również w sposób ogólny, a konkretne oddziaływania będą zależały  
od lokalizacji, charakterystyki danego przedsięwzięcia proponowanego do wsparcia w ramach realizacji 
Strategii. 
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9.1. Wpływ na różnorodność biologiczną, obszary Natura 2000, rośliny  
i zwierzęta 

Oddziaływania pozytywne  

Projekt Strategii nie przewiduje realizacji działań mających na celu bezpośrednie zwiększenie 
różnorodności biologicznej bądź poprawę stanu siedlisk i gatunków objętych ochroną. Pośrednio  
w marginalnym stopniu stan środowiska oraz walorów przyrodniczych, także w skali regionalnej 
może ulec poprawie poprzez działania realizowane w ramach projektowanego dokumentu poprzez 
redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery, ochronę wód podziemnych, promocję gospodarstw 
ekologicznych oraz edukację ekologiczną mieszkańców. W efekcie redukcji poziomu emisji 
zanieczyszczeń, powinno nastąpić także zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń w wodach oraz w 
glebie, co wpłynie korzystnie na warunki bytowania zwierząt i roślin. Nie przewiduje się jednak 
znaczącego wpływu na jakość siedlisk przyrodniczych i siedlisk zwierząt oraz bioróżnorodność. 
Planowane działania w zakresie opracowania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego mogą również wpływać na poprawę, funkcjonowanie i integralność obszarów 
chronionych. 

Oddziaływania negatywne 

Możliwe oddziaływania negatywne na przyrodę i różnorodność biologiczną będą miały związek 
z realizacją planowanych inwestycji, m.in. związanych z budową i przebudową obiektów 
mieszkalnych i użyteczności publicznej, poprawą efektywności energetycznej z uwzględnieniem OZE, 
termomodernizacją budynków, przygotowaniem nowych terenów pod inwestycje, remontem 
przepustów na ciekach, przebudową i budową dróg gminnych i powiatowych. Oddziaływania te 
związane będą głównie z zajmowaniem terenów cennych przyrodniczo, stanowiących biotop roślin  
i zwierząt (długoterminowe) oraz z etapem realizacji budowy (krótkoterminowe). 

Oddziaływania potencjalnie negatywne będą dotyczyć w głównej mierze sytuacji zmiany stosunków 
wodnych oraz wpływu na gatunki i siedliska zależne od wód, jak również przebiegu dróg przez 
siedliska przyrodnicze oraz korytarze ekologiczne. Wytyczanie tras przez tereny biologicznie czynne, 
wiąże się z tworzeniem barier komunikacyjnych dla wielu gatunków zwierząt, powoduje także 
zakłócenia w funkcjonowaniu gatunków zwierząt i roślin w związku z emisją zanieczyszczeń 
komunikacyjnych oraz hałasu. 

Remonty na ciekach na terenie gminy mogą wpływać na organizmy wodne oraz roślinność w korytarz 
cieków. 

Grupą działań o zidentyfikowanym możliwym negatywnym wpływie na różnorodność biologiczną, 
gatunki roślin, zwierząt oraz korytarze ekologiczne są inwestycje w ramach rozwoju OZE. Należy 
pamiętać, iż na obszarach objętych ochroną prawną przed wykonaniem inwestycji należy uzyskać 
odpowiednie decyzje oraz spełniać warunki związane z ograniczeniami i zakazami panującymi  
w poszczególnych formach ochrony przyrody. 

Duże projekty polegające na budowie farm fotowoltaicznych mogą negatywnie oddziaływać  
na gatunki ptaków, poprzez zaburzanie ich naturalnych korytarzy migracyjnych, a także zwiększenie 
śmiertelności na skutek kolizji spowodowanych efektem lustra wody, olśnienia i wystąpienia efektu 
termicznego. Ponadto mogą one zajmować cenne siedliska łąkowe, stanowiące także miejsce 
żerowania i gniazdowania gatunków ptaków lub w sąsiedztwie ich korytarzy migracyjnych. 

Istotny negatywny wpływ na zasoby przyrodnicze oraz walory krajobrazowe może wiązać się  
z lokalizacją na terenie gminy farm wiatrowych. Choć Strategia nie wyodrębnia w sposób 
szczegółowy tego rodzaju inwestycji, należy również przeanalizować wpływ tego rodzaju OZE na 
środowisko. Teren gminy jest w całości położony na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy 
Stobrawsko – Turawskie. Rada Ochrony Przyrody w Opolu w stanowisku w sprawie ochrony 
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krajobrazu w procesie lokalizacji farm elektrowni wiatrowych na terenie województwa opolskiego21 
wskazała, iż negatywnie opiniuje lokalizację farm elektrowni wiatrowych w rezerwatach przyrody,  
na obszarach parków krajobrazowych, ich otulin i obszarach chronionego krajobrazu. Mimo, iż teren 
gminy Zębowice jest położony poza obszarami o wysokich walorach fizjonomicznych krajobrazu oraz 
poza obszarami o szczególnie wysokich walorach fizjonomicznych krajobrazu, jak wskazano  
w załączniku do ww. stanowiska dotyczącego waloryzacji krajobrazowej województwa, należy 
uwzględnić walory przyrodnicze oraz krajobrazowe objęte ochroną w formie obszaru chronionego 
krajobrazu. Z tego względu rekomenduje się wybór innych rodzajów OZE w realizacji zadań 
związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii i innych technologii na rzecz oszczędzania 
energii i ograniczenia emisji CO2. 

Projekty związane z budową dróg gminnych oraz utwardzaniem terenów pod inwestycje mogą 
wpływać negatywnie na różnorodność biologiczną poprzez zajmowanie siedlisk przyrodniczych oraz 
stanowisk chronionych roślin. Ponadto mogą wiązać się z koniecznością wycinki drzew i krzewów. 

Należy pamiętać, iż na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko – Turawskie 
wprowadzono poniższe zakazy rozporządzeniami Wojewody Opolskiego - Rozporządzenie  
Nr 0151/P/16/2006 Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie obszarów chronionego 
krajobrazu (Dz. Urz. z 2006 r. Nr 33, Poz. 1133); Rozporządzenie Nr 0151/P/34/08 Wojewody 
Opolskiego z dnia 16 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie Nr 0151/P/16/2006 z dnia 8 maja 
2006 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. z dnia 28 maja 2008 r. Nr 36, poz. 
1283). 
Zakazy obowiązujące na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko – Turawskie: 
Zakazuje się: 
§ 3.1. 
1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (zakaz nie dotyczy realizacji 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 ust. 1 pkt 2 ww. 
ustawy); 
2) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior  
i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu 
racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej; 
3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają 
one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub 
budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych; 
4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w tym kopalnych 
szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów; 
5) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub 
zrównoważone wykorzystywanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub 
rybacka; 
6) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno - błotnych. 
2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dotyczy realizacji przedsięwzięć na terenie obszaru "Bory 
Niemodlińskie" w granicach administracyjnych Gminy Niemodlin. 
3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska na terenach innych niż określone w ust. 2. 
4. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy: 
1) obszarów zwartej zabudowy miast i wsi w granicach określonych w studiach uwarunkowań 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, planach miejscowych i decyzjach 

                                                 
21 źródło: Stanowisko Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody w Opolu z dn. 1 października 2008 r. w sprawie ochrony 
krajobrazu w procesie lokalizacji farm elektrowni wiatrowych na terenie województwa opolskiego, 
http://opole.rdos.gov.pl/ 
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lokalizacyjnych, gdzie dopuszcza się uzupełnienie zabudowy mieszkaniowej i usługowej, pod 
warunkiem wyznaczenia nieprzekraczalnej linii zabudowy od brzegów, zgodnie z linią występującą na 
przyległych działkach; 
2) działek siedliskowych - w zakresie uzupełniania istniejącej zabudowy o obiekty niezbędne do 
prowadzenia gospodarstwa rolnego, pod warunkiem nieprzekraczania dotychczasowej linii 
zabudowy od brzegu; 
3) działek przeznaczonych pod zabudowę wyznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego lub w decyzjach lokalizacyjnych, obowiązujących w dniu wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia. 
5. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dotyczy również innych cieków naturalnych, a w 
szczególności  strug, potoków i strumieni. 
6. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, nie dotyczy obszarów, na których położone są złoża kopalin 
udokumentowane do dnia 31 grudnia 2005 r. i których dokumentacje zostały zatwierdzone przez 
właściwy organ administracji geologicznej. 
 
Realizując zadania w głównej mierze związane z budową nowych obiektów, inwestycjami liniowymi 
tj. budowa czy remonty dróg oraz inwestycjami OZE należy uwzględnić warunki wynikające  
z powyższych zakazów. Część z zaplanowanych zadań kwalifikuje się do inwestycji celu publicznego. 
Wymienić tu można przede wszystkim zaplanowane do realizacji w ramach projektowanego 
dokumentu inwestycje drogowe. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  
o ochronie przyrody (Dz. U. 2015 poz. 1651 z późn. zm.) istnieje odstępstwo od zakazów 
wspomnianych powyżej dla inwestycji celu publicznego na terenie obszarów chronionego krajobrazu. 

Poza inwestycjami liniowymi możliwe negatywne oddziaływanie na gatunki zwierząt może wystąpić 
w przypadku działań z zakresu termomodernizacji i remontów obiektów, usuwania wyrobów 
zawierających azbest np. okładzin na budynkach, wdrażania rozwiązań dla energetyki prosumenckiej 
(np. montaż paneli solarnych na dachach). W trakcie realizacji ww. działań może dochodzić do 
płoszenia lub zamurowywania gniazdujących tam ptaków, a także hibernujących nietoperzy. Przy 
tego typu pracach szczególną uwagę należy zwrócić na występowanie miejsc lęgowych jerzyków 
zwyczajnych (Apus apus) oraz wróbli (Passer domesticus), w obrębie modernizowanych obiektów. 

W związku z powyższym koniecznym jest właściwe planowanie i prowadzenie tego typu robót.  
W przypadku nieodpowiedniego ich wykonywania może dochodzić do naruszania zakazów 
wymienionych w § 7 rozporządzenia22, m.in. zabijania i okaleczania ptaków lub nietoperzy, niszczenie 
ich jaj i postaci młodocianych oraz ich siedlisk, miejsc gniazdowania, lęgu lub schronień (zakazy). 
Także umyślne płoszenie i niepokojenie ww. gatunków jest dla nich zagrożeniem, gdyż prowadzić 
może, m.in. do porzucenia lęgów przez osobniki rodzicielskie. Dodatkowo przeprowadzone 
zamierzenia remontowe mogą uniemożliwić w przyszłości zakładanie gniazd przez bytujące tam 
wcześniej gatunki ptaków (np. poprzez montaż podbitek i uszczelnienie wszelkich szpar i nieciągłości 
elewacji wykorzystywanych wcześniej przez ptaki) lub też sprawić, że dane obiekty nie będą 
nadawały się w przyszłości do wykorzystania jako miejsca odpoczynku przez występujące tam 
wcześniej nietoperze (np. poprzez zagrodzenie dostępu do pomieszczeń wcześniej przez nie 
wykorzystywanych). 

Najdogodniejszym terminem prowadzenia termomodernizacji obiektów budowlanych jest okres od 
16 października do 28 lutego, przypadający poza okresem rozrodu większości gatunków zwierząt.  
W tym czasie wykonawca prac może, bez zezwolenia, zabezpieczyć wszelkie szczeliny i otwory 

                                                 

22 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. poz. 

1348) 
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wentylacyjne budynku przed zajęciem ich przez zwierzęta i nie dopuścić do założenia gniazd  
i przeprowadzenia lęgów przez ptaki w następnym sezonie. 

Natomiast przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotowych prac w terminie od 1 marca do 
15 października należy bezwzględnie:  

- upewnić się, czy w obrębie remontowanych budynków nie występują miejsca lęgowe ptaków lub 
rozrodu nietoperzy - obserwacje dotyczące zasiedlenia budynku powinny zostać przeprowadzone 
przez eksperta ornitologa i chiropterologa w okresie możliwie najkrótszym poprzedzającym 
planowaną inwestycję, tak aby uniknąć przykrych konsekwencji wstrzymania prac. 

- w przypadku stwierdzenia zasiedlenia budynku przez chronione gatunki ptaków lub nietoperzy 
ekspert powinien wskazać dokładne miejsca ich przebywania tak, aby przed okresem lęgowym tych 
gatunków można było zamknąć nisze, szczeliny i dostępy do stropodachu wykorzystywane przez te 
zwierzęta. W momencie gdy planowane działania będą się wiązać z koniecznością realizacji czynności 
zakazanych w stosunku do nich, tj. z niszczeniem gniazd, jaj, czy też postaci młodocianych, inwestor 
zobowiązany jest do uzyskania, przed przystąpieniem do prac, zezwolenia właściwego organu 
ochrony przyrody. Jednakże przypadki takie należy traktować jako wyjątkowe, nie zaś jako zasadę w 
procesie inwestycyjnym. 

- uzyskanie ww. zezwolenia nie jest wymagane w przypadku usuwania, w okresie od dnia 16 
października do końca lutego, gniazd ptasich z obiektów budowlanych i terenów zieleni, jeżeli 
wymagają tego względy bezpieczeństwa lub sanitarne, jednak pod warunkiem, iż dla planowanych 
czynności brak rozwiązań alternatywnych oraz gdy nie będzie to szkodliwe dla zachowania we 
właściwym stanie ochrony populacji tych gatunków i ich siedlisk (§ 8 ust. 2 rozporządzenia). 
Powyższe zezwolenie może być wydane jedynie w przypadku wystąpienia łącznie trzech warunków, 
tj.: braku rozwiązań alternatywnych, jeżeli czynności te nie są szkodliwe dla zachowania we 
właściwym stanie ochrony dziko występujących populacji chronionych gatunków roślin, zwierząt lub 
grzybów oraz gdy zachodzi jedna z przesłanek wymieniona w art. 56 ust. 4 pkt od 1 do 7 ustawy. Brak 
spełnienia jednego z ww. warunków skutkuje odmową wydania zezwolenia,  

- po przeprowadzeniu prac remontowych należy, w miarę możliwości, umożliwić ptakom  
i nietoperzom dalsze występowanie w obiektach budowlanych, poprzez stworzenie na 
remontowanych budynkach siedlisk zastępczych w postaci, np. budek lęgowych. Ich charakter, 
lokalizacja, parametry techniczne i zagęszczenie powinny być dobrane przez specjalistę ornitologa i 
chiropterologa odpowiednio do preferencji gatunków, które występowały tam wcześniej. 

- w przypadkach, gdy obiekt budowlany wykorzystywany był przez jerzyki Apus apus, a w ramach 
remontu stropodach budynku ocieplono materiałami sypkimi (np. przy użyciu granulatu wełny 
mineralnej, granulatu styropianu fibry celulozowej), należy całkowicie zrezygnować z pozostawiania 
otwartych otworów do stropodachów, gdyż materiały użyte do izolacji są niebezpieczne dla tego 
gatunku.23 

W ramach realizacji Strategii nie prognozuje się znaczącego negatywnego oddziaływania na 
różnorodność biologiczną, rośliny, zwierzęta oraz obszary objęte ochroną prawną i korytarze 
ekologiczne. 

Nie prognozuje się negatywnego oddziaływania na użytki ekologiczne położone na terenie gminy 
oraz na obszary Natura 2000 położone poza terenem gminy. 

Rekomendacje działań minimalizujących i kompensujących negatywne oddziaływanie 

Do najważniejszych środków zapobiegawczych lub minimalizujących negatywne oddziaływania na 
rośliny, zwierzęta, różnorodność biologiczną oraz obszary chronione można zaliczyć np.: 

                                                 
23 źródło: Stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Regionalnej Rady Ochrony Przyrody  

w Opolu w sprawie ochrony siedlisk ptaków i nietoperzy na obiektach budowlanych, http://opole.rdos.gov.pl/ 



 Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Zębowice  
 

 

ATMOTERM S.A. 2016 S t r o n a  | 41 

 przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i egzekwowanie jej wskazań, 

 ograniczanie wycinki drzew i krzewów do minimum i stosowanie nowych nasadzeń 
(kompensacji) wraz z ich późniejszym utrzymaniem, 

 odpowiedni rozkład terminów i sposobów prac, w tym prowadzenie prac poza okresem 
lęgowym ptaków, hibernacji nietoperzy i rozrodem płazów, 

 stosowanie wszystkich możliwych środków związanych z ochroną zwierząt podczas 
prowadzenia prac remontowych i termomodernizacyjnych obiektów (np. zabezpieczanie lub 
przenoszenie gniazd, pozostawianie otwartych otworów stropodachowych, stosowanie 
kompensacji przyrodniczej zgodnie z zaleceniami RDOŚ), 

 w przypadku stwierdzenia chronionych gatunków roślin w przebiegu planowanych 
inwestycji, jeśli nie jest możliwe zastosowanie wariantu alternatywnego należy w celu 
minimalizacji oddziaływania zastosować przenoszenie okazów roślin pod nadzorem 
botanicznym w inne korzystne miejsce, 

 stosowanie technologii w jak najmniejszym stopniu wpływającej na środowisko 
(ograniczającej emisję zanieczyszczeń i hałasu), 

 uwzględnianie wariantu lokalizacyjnego w sposób zgodny z dokumentami planistycznymi, 
przepisami i aktami prawnymi obowiązującymi dla poszczególnych form ochrony przyrody, a 
także biorąc pod uwagę potrzeby ochrony siedlisk przyrodniczych, siedlisk zwierząt i roślin 
oraz korytarze migracyjne i łączność ekosystemów. 

9.2. Wpływ na gleby, zasoby naturalne i powierzchnię ziemi 

Oddziaływania pozytywne 

Jednym z wielu pozytywnych aspektów realizacji Strategii jest ogólna poprawa jakości gleb oraz 
dążenie do oszczędzania zasobów naturalnych. Oddziaływanie pozytywne osiągnięte zostanie 
głównie poprzez redukcję zapotrzebowania na kopalne źródła energii poprzez dywersyfikację 
lokalnych źródeł ciepła oraz ograniczenie energochłonności obiektów. Ponadto ograniczenie emisji 
szkodliwych substancji do powietrza będących głównie skutkiem spalania paliw kopalnych oraz paliw 
płynnych (głównie związków siarki, benzo(a)pirenu, oraz związków azotu), także pozytywnie wpłynie 
na jakość gleb. 

Podobnie rozwiązanie problemu gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni 
ścieków pozwoli na ochronę środowiska glebowego przed przenikaniem zanieczyszczeń do gruntu. 
Inwestycja w infrastrukturę komunalną poprzez organizację PSZOK na terenie gminy, będzie również 
korzystnie wpływać na ochronę gleb przed zanieczyszczeniami. Zlokalizowany na terenie Punkt 
będzie nieodpłatnie przyjmował odpady, w tym także niebezpieczne i toksyczne, co w pewnym 
stopniu ograniczy proceder nielegalnego pozbywania się tego typu odpadów przez mieszkańców, co 
w efekcie zmniejszy ładunek przedostających się zanieczyszczeń z niewłaściwie zagospodarowanych 
odpadów. 

Istotny pozytywny wpływ będzie miało opracowanie odpowiednich dokumentów planistycznych,  
tj. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które poprzez uwzględnienie walorów 
gleb pozwalają ochronić te najcenniejsze areały na terenie jednostki przed zabudową lub 
niewłaściwym zagospodarowaniem. 

Podobnie promocja oraz rozwój gospodarstw ekologicznych pozwolą na zachowanie walorów gleb 
użytkowanych rolniczo. 

Oddziaływania negatywne 

Możliwe negatywne oddziaływanie związane będzie z realizacją przedsięwzięć opartych na 
inwestycjach budowlanych, m.in. budowy, przebudowy i remontów budynków mieszkalnych oraz 
użyteczności publicznej, utwardzenia terenu pod inwestycje, budowy chodników, parkingów, 
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przebudowy i budowy dróg. Wspomniane inwestycje wiążą się z zabudowaniem powierzchni ziemi 
oraz związanym z tym usuwaniem wierzchnich warstw gleby. 

Inne niepożądane oddziaływania związane z realizacją ww. inwestycji to powstawanie odpadów 
budowlanych, wzrost wydobycia surowców budowlanych oraz powstawanie nieużytecznych 
w danym miejscu mas ziemnych. Negatywne oddziaływanie na gleby powoduje również infiltracja 
różnego rodzaju zanieczyszczeń na etapie budowy. 

Nie prognozuje się znaczącego negatywnego oddziaływania realizacji Strategii na gleby i surowce 
naturalne. 

Prognoza nie analizuje pod kątem oddziaływania na gleby i surowce naturalne działań dotyczących 
modernizacji, wymiany instalacji lub źródła zasilania ogrzewania w istniejących instalacjach oraz 
działań promocyjnych lub związanych z wymianą oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej. 
Działania te nie będą w żaden sposób wpływać na stan środowiska glebowego oraz surowce 
naturalne. 

Rekomendacje działań minimalizujących i kompensujących negatywne oddziaływanie 

Działania kompensujące i minimalizujące powinny głównie opierać się na wyborze odpowiedniej 
lokalizacji przedsięwzięcia, tak aby nie zajmować obszarów cennych przyrodniczo, 
nieprzekształconych, a także gleb o wysokich walorach rolniczych. Dokładna rekomendacja działań 
minimalizujących dla poszczególnych inwestycji o określonej lokalizacji konieczna będzie do 
wskazania na etapie przygotowania ocen oddziaływania na środowisko poszczególnych działań. 
Dodatkowo warto zaznaczyć, że obszary towarzyszące planowanym inwestycjom powinny być tak 
zaplanowane aby pełniły funkcję zielonej infrastruktury. Na etapie prowadzenia prac budowlanych 
należy pamiętać o ochronie zasobów surowców mineralnych poprzez stosowanie optymalnych  
i oszczędnych technologii.  

9.3. Wpływ na wody powierzchniowe i podziemne  

Zakładane w projekcie Strategii działania nie spowodują nieosiągnięcia celów środowiskowych 
zawartych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” oraz Programie wodno – 
środowiskowym kraju. Przyczyny dotyczące zagrożenia przekroczenia wyznaczonych terminów 
związanych z osiągnięciem wyznaczonych celów dotyczą charakteru zagospodarowania zlewni oraz 
skanalizowania jego obszaru. Projekt nie dotyczy podejmowania działań w ww. zakresie. 

Oddziaływania pozytywne 

Ze środowiskiem wodnym powiązany jest sektor energetyczny. Co za tym idzie, projekty 
poprawiające wydajność cieplną oraz promujące oszczędzanie energii i zwiększenie udziału energii 
odnawialnej będą pośrednio pozytywnie wpływać na wody poprzez zmniejszenie ich poboru do 
celów chłodniczych. Działania polegające na promowaniu produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł 
energii oraz racjonalizacji zużycia energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym będą pozytywnie 
oddziaływać na wody. Istotne w zachowaniu odpowiednich wskaźników fizyko - chemicznych wód 
podziemnych jest również ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza (w szczególności 
pyłowych oraz związków siarki). Zanieczyszczenia z atmosfery wraz z wodami opadowymi przenikają 
do wód podziemnych powodując pogorszenie ich jakości. Na poprawę jakości wód 
powierzchniowych i podziemnych pośrednio wpływać będą więc działania związane z poprawą 
jakości powietrza – zmniejszenie emisji ze źródeł punktowych (kotły domowe, osiedlowe kotłownie) 
oraz ze źródeł liniowych – transport publiczny. 

Zadania określone w Strategii w sposób pośredni będą pozytywnie oddziaływać na Jednolite Części 
Wód podziemnych i powierzchniowych. Jak wspomniano powyżej redukcja zanieczyszczeń 
znajdujących się w powietrzu, pozwoli na mniejszą ich depozycję w wodach. Przez to w niewielkim 
stopniu stan JCW na terenie objętym Planem powinien ulegać powolnej poprawie. Jednak należy 
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zauważyć, iż brak sukcesu w terminowym osiągnięciu celów środowiskowych zakładanych dla JCWP 
jest związany z charakterem zagospodarowania obszarów zlewniowych, na co działania zakładane  
w Strategii nie mają wpływu. 

Inwestycje związane z kontynuacją budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz instalacji do 
zagospodarowania osadów ściekowych, w sposób bezpośredni oraz istotny wpłyną na poprawę 
jakości wód podziemnych i powierzchniowych na terenie gminy. Dzięki zastosowaniu przydomowych 
oczyszczalni ścieków zredukowane zostanie ryzyko przenikania zanieczyszczeń do wód  
z nieszczelnych zbiorników bezodpływowych. 

Podobnie budowa PSZOK, wpłynie na ograniczenie przenikania zanieczyszczeń pochodzących  
z niewłaściwie zagospodarowanych odpadów do wód gruntowych. 

Oddziaływania negatywne 

Oddziaływania negatywne będę miały charakter przejściowy i krótkotrwały, a w głównej mierze będą 
dotyczyć etapu realizacji inwestycji. Zmiany jakie zajdą w środowisku wodnym będą miały charakter 
miejscowy lub lokalny oraz nieznaczący oraz odwracalny. Etap budowy związany jest  
z odwodnieniem terenu co może skutkować czasowym obniżeniem zwierciadła wód gruntowych  
i niewielką zmianą stosunków wodnych. Niewielki możliwy negatywny wpływ na warunki 
hydrogeologiczne, mogą mieć inwestycje związane z budową nowych budynków, utwardzeniem 
terenów inwestycyjnych, budowy dróg. Należy jednak zauważyć, że potencjalne oddziaływanie 
będzie dotyczyć etapu budowy i będzie miało charakter odwracalny. 

Działania podejmowane w ramach realizacji Strategii nie wpłyną negatywnie na Jednolite Części Wód 
powierzchniowych i podziemnych jak również na osiągnięcie celów środowiskowych dla tych części 
wód. 

Nie prognozuje się znaczącego negatywnego oddziaływania realizacji Strategii na wody 
powierzchniowe i podziemne. 

Rekomendacje działań minimalizujących i kompensujących negatywne oddziaływanie 

Działania, które będą w sposób pośredni bądź bezpośredni przyczyniać się do poprawy stanu jakości 
wód to: 

 prowadzenie robót budowlanych w sposób zapewniający ochronę wód,  

 zabezpieczenia urządzeń, w których użytkowane są niebezpieczne dla środowiska wodnego 
substancje przed wyciekami, 

 na etapie realizacji i funkcjonowania inwestycji należy preferować technologie 
wodooszczędne. 

Na poziomie ogólnym bardzo istotną kwestią związaną z ochroną wód jest odpowiednie podejście do 
realizacji polityki przestrzennej, która powinna uwzględniać potencjał przyrodniczy środowiska oraz 
ekosystemu przy realizowaniu działań związanych z rozwojem infrastruktury służącej ludziom. Nowe 
inwestycje powinny być poddane indywidualnej i rzetelnie przeprowadzonej ocenie oddziaływania 
na środowisko. 

9.4. Wpływ na powietrze atmosferyczne 

Oddziaływania pozytywne 

Działania określone w Strategii będą miały pozytywny wpływ na jakość powietrza atmosferycznego. 
Przejawiać się to będzie ograniczeniem emisji dwutlenku węgla (CO2) oraz pyłu zawieszonego, 
benzo(a)pirenu, związków siarki, azotu oraz innych substancji powstających w efekcie spalania paliw 
stałych oraz płynnych. Obniżenie ładunku emisji substancji do powietrza możliwe będzie przede 
wszystkim przez realizację inwestycji podnoszących efektywność energetyczną w budynkach 
użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych (termomodernizacje), modernizację systemów 
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grzewczych i produkcji energii, modernizację transportu publicznego oraz dróg i układów 
komunikacyjnych, stosowanie alternatywnych paliw i wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii. 

Działania te zagwarantują bezpośredni i długotrwały wpływ na poprawę jakości powietrza. 
Zwiększenie udziału wykorzystania energii z OZE pozwoli zmniejszyć zużycie energii pozyskanej 
w sposób tradycyjny, który powodował znaczne zanieczyszczenie powietrza na terenie miasta. 
Zastosowanie termomodernizacji budynków pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło,  
a co za tym idzie zracjonalizuje zużycie energii i ograniczy niekorzystną emisję do powietrza. 

Pośrednio na poprawę jakości powietrza atmosferycznego będą miały również planowane działania 
planistyczne – m.in. opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy, a także związane z 
edukacją ekologiczną mieszkańców i uświadamianiem o szkodliwości np. spalania odpadów 
komunalnych w domowych kotłach. 

Podobnie działania związane z gospodarką odpadami, tj. budowa PSZOK czy zagospodarowanie 
odpadów zawierających azbest, pozwolą na poprawę jakości powietrza oraz przedostawanie się 
szkodliwych substancji do atmosfery. 

W zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń ze źródeł transportowych, proponowane jest 
uruchomienie połączeń kolejowych na trasie Fosowskie – Kluczbork. 

Oddziaływania negatywne 

W każdym przypadku oddziaływanie negatywnie wpływające na jakość powietrza nie będzie miało 
większego znaczenia oraz będzie miało charakter przejściowy, krótkotrwały i związany z fazą 
realizacji danego działania lub konkretnych inwestycji. Nie przewiduje się więc znaczącego 
negatywnego oddziaływania na powietrze atmosferyczne. Możliwe jest jedynie występowanie 
negatywnych oddziaływań na etapie budowy poszczególnych inwestycji – głównie w zakresie 
remontów i rozbudowy dróg, budowy i remontu budynków, Emisja spalin z maszyn budowlanych 
oraz emisja substancji pyłowych, których źródłem jest głównie unos z powierzchni pylących 
negatywnie oddziałuje na powietrze i ma bezpośredni związek z prowadzeniem robót budowlanych. 
Dzisiejsze techniki pozawalają jednak zminimalizować tego typu uciążliwości. 

Nie prognozuje się znaczącego negatywnego oddziaływania realizacji Strategii na powietrze 
atmosferyczne. 

Rekomendacje działań minimalizujących i kompensujących negatywne oddziaływanie 

Ryzyko wystąpienia negatywnych skutków dla ochrony powietrza minimalizować można poprzez 
działania związane z jak największym możliwym unikaniem emisji głównie substancji pyłowych.  
Ich źródłem będą procesy budowy, rozbudowy czy modernizacji i eksploatacji infrastruktury. Sensem 
redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza jest przestrzeganie zaostrzonych zapisów pozwoleń 
budowlanych czy stosowanie zapisów promujących ochronę powietrza (np. korzystanie z maszyn i 
urządzeń o wysokich normach spalin czy zraszanie materiałów pylących) w dokumentach 
przetargowych. Przy planowaniu nowej zabudowy należy uwzględniać efektywność energetyczną 
budynków i ograniczać stosowanie paliw wysokoemisyjnych. 

Należy pamiętać, iż w przypadku inwestycji, które mogą znacząco wpłynąć na jakość środowiska 
należy przeprowadzić procedurę oceny oddziaływania na środowisko. 

9.5. Wpływ na klimat akustyczny 

Zadania określone w harmonogramie rzeczowo – finansowym Strategii nie zakładają realizacji 
inwestycji, które oddziaływałyby znacząco negatywnie na klimat akustyczny gminy. Część z nich, np. 
dążenie do rozwoju transportu kolejowego oraz modernizacja dróg na terenie miasta, zakłada jego 
poprawę. Krótkotrwałe przekroczenia norm emisyjnych mogą wystąpić w trakcie prowadzenia prac 
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budowlanych związanych z termomodernizacją, budową i remontami budynków, dróg, obiektów 
infrastruktury komunalnej. Oddziaływanie będzie krótkotrwałe i ustąpi po zakończeniu realizacji 
inwestycji. 

Nie prognozuje się przekroczeń dopuszczalnych standardów akustycznych dla proponowanych 
działań. Nie prognozuje się negatywnego wpływu Strategii na klimat akustyczny 

Realizacja Strategii nie przewiduje oddziaływań w postaci emisji pól elektromagnetycznych. 

9.6. Wpływ na dziedzictwo kulturowe, zabytki i dobra materialne 

Oddziaływania pozytywne 

Działanie zawarte w Strategii bezpośrednio w sposób pozytywny oddziałujące na dziedzictwo 
kulturowe i zabytki to jedno z zadań o charakterze lobbystycznym: Dążenie do poprawy stanu 
technicznego obiektów zabytkowych (np. zamek). Poszukiwanie inwestorów realizujących cele istotne 
dla gminy. Ewentualne pozytywne oddziaływanie innych zadań będzie pośrednie i wtórne związane  
z podniesieniem wartości dóbr materialnych, w tym w szczególności wartości rynkowej budynków 
mieszkalnych, w obrębie których zostanie przeprowadzona termomodernizacja i/lub wymiana 
systemów grzewczych, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Zmniejszenie emisyjności 
i energochłonności zabudowy pozytywnie wpływa na wizerunek gminy promującej ekologiczne 
rozwiązania i dbającej o środowisko naturalne. Pośredni pozytywny wpływ na stan zabytków, będzie 
miała poprawa stanu powietrza atmosferycznego. Pozwoli to ograniczyć osiadanie zanieczyszczeń,  
w szczególności pyłów, na powierzchniach elewacji i elementach obiektów i budowli zabytkowych. 

Nie prognozuje się znaczącego negatywnego oddziaływania realizacji Strategii na zabytki, dobra 
materialne i dziedzictwo kulturowe. 

9.7. Wpływ na klimat oraz adaptacja do zmian klimatu 

Ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz innych substancji zanieczyszczających powietrze 
atmosferyczne przyczyni się w pewnym stopniu do łagodzenia zmian klimatycznych i poprawy 
warunków mikroklimatycznych. Zagadnienia klimatyczne będą uwzględnione także w dokumentach 
wskazanych w Strategii do opracowania, m.in. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, Plan Działalności 
Lokalnej. Ponadto Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego powinien wskazywać na 
obszary, które powinny zachować powierzchnię biologicznie czynną, także ze względu na zachowanie 
warunków retencyjnych oraz wilgotnościowych.  

Ograniczenie emisji do atmosfery dwutlenku węgla, który jest jednym z gazów powstających w 
efekcie spalania paliw stałych i z transportu, będzie miało pozytywny wpływ na warunki klimatyczne 
na terenie gminy. Dzięki ograniczeniu zjawiska tzw. niskiej emisji, możliwe będzie utrzymanie 
właściwej struktury termicznej. Należy pamiętać, że osiągnięcie odpowiednich warunków 
klimatycznych na terenie gminy, pozwoli utrzymać równowagę pomiędzy innymi komponentami 
środowiska. Zachowanie naturalnych warunków termicznych, a co za tym idzie także 
wilgotnościowych na terenie gminy wpłynie pozytywnie na inne komponenty środowiska – 
środowisko wodne (zapobiegnie wysuszaniu i zwiększenie naturalnej retencji terenów zielonych), 
gleby nie będą nadmiernie wysuszane i wywiewane, jak również pozytywny wpływ odczuwalny 
będzie dla ludzkiego zdrowia. Niewątpliwie poprawa warunków klimatycznych gminy wpłynie 
pozytywnie na florę oraz faunę obszaru objętego opracowaniem. 

Wdrożenie założeń Strategii, pozwoli w skali lokalnej i regionalnej na realizację kierunków 
Strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 
z perspektywą do roku 203024. Wskazuje on, iż źródła antropogenicznej emisji gazów cieplarnianych 
w regionie to procesy spalania, głównie węgla kamiennego i brunatnego. Dokument przewiduje jako 

                                                 
24 http://www.mos.gov.pl/g2/big/2013_03/e436258f57966ff3703b84123f642e81.pdf 
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priorytet poza ograniczaniem emisji, także adaptację do zmian klimatu. Z punktu widzenia kompleksu 
spraw klimatycznych do najważniejszych kierunków działań, które mogą zostać zrealizowane w 
ramach Strategii to: 

 wspieranie rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii tak, aby nie tylko wypełnić 
zobowiązania w stosunku do dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promocji stosowania energii 
ze źródeł odnawialnych, ale i określone udziały w produkcji przekroczyć, bo jest to korzystne 
z wielu powodów (jak np. pozytywnego wpływu na zdrowie społeczeństwa poprzez 
eliminację wysokoemisyjnego spalania węgla oraz innych), 

 wspieranie wszystkich działań na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej zarówno po 
stronie wykorzystania energii, jak i jej produkcji, 

 wspieranie działań na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych w celu zahamowania zmian 
klimatu w skali globalnej. 

Należy pamiętać, iż cele zakładane w dokumencie strategicznym, będą możliwe do realizacji tylko 
poprzez podejmowanie działań na poziomie lokalnym, jak zakłada projektowany dokument. 

Teren gminy Zębowice nie jest narażony na ryzyko wystąpienia powodzi lub podtopień, osuwisk oraz 
nadmiernie narażonych na działanie wiatru i zjawisko suszy. Strategia nie zakłada działań związanych 
z niwelowaniem lub minimalizowaniem ryzyka wystąpienia ww. zjawisk. 

Nie prognozuje się znaczącego negatywnego oddziaływania realizacji Strategii na klimat. 

9.8. Wpływ na krajobraz 

Realizacja inwestycji przewidzianych w ramach Strategii może nieznacznie oddziaływać na krajobraz, 
który jest zmienny, ma swoją historię, a także podlega sezonowym zmianom. Zmiany krajobrazu są 
powodowane przez działalność człowieka przez co środowisko , może zostać trwale przekształcone. 

Oddziaływania pozytywne 

Na ochronę krajobrazu i zachowanie jego regionalnego charakteru pośrednio będzie wpływać 
głównie działanie polegające na termomodernizacji o ile realizowane będzie ze starannością  
i zachowaniem walorów krajobrazowych gminy. Istotne będzie zachowanie skali i charakteru 
zabudowy. Stworzy to możliwość harmonijnego zagospodarowania całego obszaru, co korzystnie 
wpłynie na walory krajobrazowe. Ponadto działania związane z uporządkowaniem infrastruktury 
komunalnej oraz terenów zielonych, poprawy jakości dróg i chodników, zagospodarowania  
i rewaloryzacji obiektów zabytkowych pozwolą na zachowanie ładu przestrzennego i poprawę 
walorów krajobrazowych gminy. Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie ochrony 
środowiska, jak również obniżenie tzw. „niskiej emisji” pośrednio przyczyni się do poprawy walorów 
krajobrazowych. 

Oddziaływanie negatywne 

Negatywny wpływ na krajobraz może być powodowany przez inwestycje drogowe umiejscowione 
poza na terenami zurbanizowanymi. Działanie to wiąże się ze zmianą charakteru danego terenu,  
z wycinką drzew, czy wykonywaniem nasypów i wykopów, co powoduje ingerencję w naturalny 
charakter terenów otwartych. Zmiany są nieodwracalne i zmieniają krajobraz w znacznym stopniu. 
Negatywne oddziaływanie na krajobraz może być spowodowane przez rozwój instalacji 
produkujących energię ze źródeł odnawialnych. Potencjalnie negatywnie wpływać mogą także 
inwestycje dotyczące budowy instalacji oraz budynków. Znaczne zmiany w krajobrazie mogą 
powodować inwestycje związane z budową turbin wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych. Są one 
lokowane przeważnie poza terenami przekształconymi antropogenicznie, co powoduje iż stają się 
niepożądanymi dominantami krajobrazowymi. Mogą one wpływać nieodwracalnie na wysokie 
walory krajobrazowe. Należy więc zapewnić zgodność z dokumentami planistycznymi przystępując 
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do wyboru lokalizacji ww. inwestycji, a także uwzględniać zakazy dotyczące obszarów objętych 
ochroną krajobrazową.  

Negatywny wpływ związany z potencjalną lokalizacją farm wiatrowych na terenie Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie oraz zalecenia związane z jego ograniczeniem 
opisano w analizie oddziaływania projektu Strategii na różnorodność biologiczną, obszary Natura 
2000, rośliny i zwierzęta w rozdziale 9.1. 

Nie prognozuje się znaczącego negatywnego oddziaływania na krajobraz przez realizację projektu 

Strategii. 

Rekomendacje działań minimalizujących i kompensujących negatywne oddziaływanie 

W celu zmniejszenia negatywnego oddziaływania poszczególnych kierunków wsparcia na krajobraz 
konieczne jest odpowiednie planowanie inwestycji, uwzględniające konieczność wkomponowania 
planowanych obiektów w istniejący krajobraz. Lokalizacja farm wiatrowych nie jest rekomendowana, 
zaleca się stosowanie innych rodzajów OZE.  

9.9. Wpływ na zdrowie ludzi i jakość życia 

Człowiek jest integralną częścią środowiska, dlatego też ludzki byt uzależniony jest od wielu innych 
komponentów. W kontekście działań zaproponowanych w Strategii, uwagę należy zwrócić przede 
wszystkim na jakość powietrza oraz jakość wód, które znacząco wpływają na zdrowie mieszkańców. 
Realizacja Strategii przyczyni się niewątpliwie do poprawy jakości powietrza atmosferycznego, a co za 
tym idzie warunków życia mieszkańców. Dodatkowo zadania polegające na optymalizacji 
energochłonności budynków i termomodernizacji zapewnią poczucie komfortu cieplnego. Również 
poprawa jakości wód, gleb, krajobrazu i klimatu wpłynie na ludzkie zdrowie. 

Pozytywne oddziaływanie na mieszkańców będzie miała edukacja ekologiczna. Przyczyni się do 
szerszego postrzegania problemu zanieczyszczania środowiska oraz do wzbogacenia mieszkańców 
o niezbędną wiedzę. Może to spowodować odważniejsze egzekwowanie możliwości wynikających ze 
Strategii. Należy wskazać, że Strategia zawiera także działania wprost ukierunkowane na poprawę 
jakości życia ludzi i ich zdrowia, a także infrastrukturę socjalną gminy. Strategia wskazuje na działania 
związane z opieką nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi, a także na poszerzenie oferty 
kulturalnej i rekreacyjnej dla mieszkańców. Działania związane z rozwojem gospodarczym gminy 
pozwolą także na poprawę sytuacji materialnej mieszkańców. Skutki realizacji Strategii będą miały 
pozytywny wpływ na lepsze samopoczucie mieszkańców i ich zdrowie. 

10. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB 
KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA 
ŚRODOWISKO, MOGĄCYCH BYĆ REZULTATEM REALIZACJI 
PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

Projekt analizowanego dokumentu przewiduje realizację działań, które będą powodować różne 
oddziaływania na komponenty środowiska. Prognoza nie przewiduje wystąpienia znaczącego 
negatywnego oddziaływania, na środowisko, a jedynie możliwe negatywne oddziaływanie.  
Czy faktycznie takie wystąpią, będzie można jednoznacznie stwierdzić na etapie sporządzania 
dokumentacji dla konkretnych inwestycji po wyborze lokalizacji oraz wskazaniu technologii. Rozdział 
ten prezentuje możliwe rozwiązania, które minimalizują skutki działań o negatywnym charakterze. 
Również w przypadku odstąpienia od realizacji danej inwestycji bez konkretnego uzasadnienia, 
ważne jest przeanalizowanie możliwych sposobów niwelacji niekorzystnych oddziaływań, a także 
rekompensowania poniesionych strat. 
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Możliwe negatywne oddziaływanie na środowisko powinno się ograniczać stosując odpowiednie 
rozwiązania administracyjne, organizacyjne bądź techniczne. Najbardziej efektywne są środki 
administracyjne, gdyż związane są z etapem planowania inwestycji przed przystąpieniem  
do realizacji. Komplementarność do środków administracyjnych wykazują działania organizacyjne. 

Antropopresję można minimalizować poprzez wybór najmniej konfliktowych lokalizacji inwestycji.  
Warto zaznaczyć, iż znaczenie przy przekształcaniu środowiska mają uwarunkowania lokalne.  
Ze względu na walory przyrodnicze gminy Zębowice należy podejmować działania minimalizujące 
negatywny wpływ na te zasoby, w tym na rośliny i zwierzęta oraz ich siedliska. Z tego względu 
działania związane z lokalizacją przyszłych inwestycji należy prowadzić w oparciu o dokumenty 
planistyczne i wybierając warianty najbardziej korzystne dla środowiska. W przypadku konieczności 
zrealizowania danej inwestycji, ze względu na pozytywne korzyści w perspektywie długookresowej, 
należy tak prowadzić etap realizacji aby ograniczać emisję zanieczyszczeń i hałasu jak również inne 
negatywne oddziaływania. Dotyczy to głównie działań inwestycyjnych takich jak budowa  
i modernizacja dróg, termomodernizacja budynków, budowa nowych budynków mieszkalnych oraz 
użyteczności publicznej, utwardzeniem terenów pod inwestycje. 

Do działań organizacyjno-administracyjnych należy zaliczyć, m. in.: 

 przeprowadzenie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, wraz z przedstawieniem 
wariantu możliwie najmniej obciążającego środowisko, a jednocześnie ekonomicznie 
uzasadnionego, zapewniając wysoki poziom merytoryczny oraz biorąc pod uwagę wszystkie 
możliwe oddziaływania, zwłaszcza na obszary chronione, florę i faunę; 

 sprawne egzekwowanie zapisów określonych w decyzjach administracyjnych i przepisach 
prawnych; 

 lokowanie inwestycji poza terenami przyrodniczo cennymi; 

 przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej na etapie planowania konkretnego 
przedsięwzięcia (np. w ramach oceny oddziaływania na środowisko) – szczególnie istotne 
będzie zastosowanie tego działania w przypadku termomodernizacji budynków oraz 
modernizacji i rozbudowy dróg; 

 uwzględnianie zrównoważonego zagospodarowania przestrzennego przy wyborze lokalizacji  
i opracowywaniu projektu inwestycji (np. zachowanie terenów zielonych i przyjaznej ludziom 
przestrzeni publicznej) oraz zachowanie wymogów ochrony krajobrazu; 

 dostosowanie terminu przeprowadzania prac budowlanych do okresów lęgowych  
i rozrodczych zwierząt – nietoperzy oraz gatunków ptaków (jerzyk zwyczajny, wróbel) lub 
stworzenie siedlisk zastępczych, 

 zaplanowanie prac remontowo-budowlanych w sposób minimalizujący niszczenie 
roślinności, terenów zielonych i krajobrazu oraz uwzględniając wykonywanie nowych 
nasadzeń drzew i krzewów, odtworzenie zniszczonych terenów zielonych w sąsiedztwie 
inwestycji; w przypadku stanowisk roślin chronionych, jeśli nie będzie możliwości lokalizacji 
inwestycji poza nimi, należy zastosować przenoszenie okazów w inne korzystne miejsce pod 
nadzorem botanicznym, 

 uwzględnianie w pracach budowlanych zabezpieczeń chroniących wody podziemne. 

Zabiegi techniczne, mające na celu zminimalizowanie negatywnych oddziaływań na środowisko 
należy stosować, gdy nie ma możliwości uniknięcia lokalizacji danej inwestycji na obszarze cennym 
przyrodniczo. Powinny być one stosowane na etapie budowy, jak i eksploatacji. Ze względu na zasady 
wyboru projektów, a w szczególności na skalę możliwych do zaistnienia konfliktów społecznych, 
największą uwagę należy zwrócić na kwestie ochrony środowiska przyrodniczego i warunków życia 
ludzi. Wśród zabiegów technicznych, stosowanych podczas realizacji prac znajdują zastosowanie 
następujące praktyki: 
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 stosowanie najlepszych dostępnych technik (BAT), pozwalających na ograniczenie 
negatywnego oddziaływania w trakcie projektowania, budowy i eksploatacji, w tym 
technologii: niskoemisyjnych, niskoodpadowych, wodooszczędnych i energooszczędnych, tj.: 

– ograniczających emisję substancji zanieczyszczających do wód (uszczelnianie 
procesów przy budowie i po jej zakończeniu, w uzasadnionych przypadkach 
prowadzenie monitoringu jakości wód, zabezpieczenie przed wyciekami z urządzeń 
oraz przestrzeganie warunków pozwoleń na budowę), 

– ograniczających emisję substancji do powietrza (stosowanie pojazdów i urządzeń 
niskoemisyjnych) oraz przestrzeganie zaostrzonych warunków pozwoleń na budowę 
dotyczących odpowiedniego sposobu prowadzenia robót (np. ograniczających 
pylenie), 

– zabezpieczanie terenu budowy przed infiltracją ewentualnych wycieków z maszyn  
i urządzeń oraz ograniczanie do minimum zużycia kopalin, poprzez prowadzenie 
efektywnej i racjonalnej gospodarki materiałami i odpadami – w celu ochrony 
powierzchni ziemi, w tym gleb i zasobów naturalnych (kopalin), 

– sprawna realizacja prac i ograniczenie do minimum strefy bezpośredniej ingerencji  
w środowisko w celu skrócenia czasu i zasięgu możliwego negatywnego 
oddziaływania na środowisko, 

– racjonalne gospodarowanie materiałami ograniczające ilość powstających odpadów, 
– rekultywacja bądź przywrócone do stanu sprzed realizacji inwestycji terenów 

zdegradowanych w wyniku realizacji inwestycji, 
– ograniczanie do minimum wycinki drzew i krzewów oraz zapewnienie ochrony drzew 

przed ewentualnym uszkodzeniem podczas prowadzenia prac, 
– stworzenie siedlisk zastępczych na okres prowadzenia prac oraz budowa 

odpowiedniej ilości i jakości przejść dla zwierząt, 
– wprowadzenie nasadzeń zieleni wzdłuż dróg, 
– unikanie lokalizacji przesłaniających zabytki o charakterze lokalnych dominant 

przestrzennych, 
– obiekty drogowe - materiał ziemny wykorzystywany przy pracach wykończeniowych 

powinien być pochodzenia lokalnego, tak aby nie zawierał bazy nasion gatunków 
obcych dla tego obszaru, 

– ze względu na lokalizację gminy Zębowice, a co za tym idzie działań przewidzianych 
do realizacji w ramach projektowanej Strategii poza obszarami chronionymi, 
 nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania, w tym oddziaływania 
bezpośredniego, pośredniego, wtórnego, skumulowanego, średnioterminowego, 
długoterminowego i stałego na istniejące obszary Natura 2000 i ich integralność. 
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11. PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ OGRANICZAJĄCYCH NEGATYWNE 
ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO ORAZ ROZWIĄZAŃ 
ALTERNATYWNYCH 

Ustawa nakłada obowiązek przedstawienia w prognozie oddziaływania na środowisko, rozwiązań 
alternatywnych do rozwiązań zawartych w projekcie dokumentu. Do zaproponowanych rozwiązań 
należy podać uzasadnienie ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego 
wyboru. 

Prognoza nie wykazała znaczącego negatywnego oddziaływania jakiegokolwiek z zadań określonych 
w Strategii. 

Możliwe negatywne oddziaływania na środowisko zaproponowanych w Strategii inwestycji,  
tj. rozbudowa i modernizacja dróg, termomodernizacja budynków, budowa nowych obiektów 
mieszkalnych i użyteczności publicznej, związane są głównie z etapem prowadzenia prac. Działania 
związane z nowymi instalacjami do produkcji OZE mogą powodować negatywne oddziaływanie także 
na etapie eksploatacji. W końcowym efekcie ich realizacja ma pozytywnie wpłynąć przede wszystkim 
na poprawę jakości powietrza, wód oraz zrównoważony rozwój gminy Zębowice. 

Zawarte w Strategii ustalenia zawierają wiele rozwiązań pozytywnie wpływających na środowisko 
 i sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi. W związku z powyższym stwierdza się, że rozwiązania 
alternatywne dla przedsięwzięć poprawiających walory środowiskowe nie mają uzasadnienia 
zarówno z formalnego jak i ekologicznego punktu widzenia. Uznano, że zaproponowane ustalenia są 
najkorzystniejsze dla środowiska w kontekście istniejących uwarunkowań w nawiązaniu do jakości 
powietrza, jakości wód oraz stanu środowiska glebowego, a także zasobów przyrodniczych.  

Wyjątek stanowią inwestycje w zakresie OZE, które mogą dotyczyć lokowania turbin wiatrowych. 
Choć Strategia nie wskazuje wprost na rozwój tej gałęzi OZE, ze względu na zasadę przezorności 
należy wspomnieć, iż ze względu na objęcie ochroną krajobrazową w formie Obszaru Chronionego 
Krajobrazu całej powierzchni gminy, zalecana jest rezygnacja z tego typu instalacji na rzecz innych 
gałęzi OZE np. panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne. 

Rozwiązania alternatywne w stosunku mogą dotyczyć:  

 innej lokalizacji (warianty lokalizacji), 

 innego sposobu prowadzenia inwestycji (warianty konstrukcyjne i technologiczne), 

 innego sposobu zarządzania (warianty organizacyjne), 

 wariantu niezrealizowania inwestycji, tzw. „opcja zerowa”. 
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12. OPIS PRZEWIDYWANYCH METOD I CZĘSTOTLIWOŚCI MONITORINGU 
W PRZYPADKU ZNACZĄCEGO WPŁYWU NA ŚRODOWISKO, 
SPOWODOWANEGO REALIZACJĄ STRATEGII 

Zaproponowane w Strategii cele i działania nie będą powodować znaczącego negatywnego 
oddziaływania na środowisko. Jednak aby móc ocenić wpływ inwestycji, jak również postęp  
w realizacji założeń określonych w dokumencie i w razie konieczności podejmować na bieżąco 
działania korygujące, jeśli będą wymagane, należy wdrożyć także system monitoringu. 

Wdrażanie rozwiązań przewidzianych w omawianej Strategii wymaga stałego monitorowania oraz 
szybkiej reakcji w przypadku pojawiania się rozbieżności pomiędzy projektowanymi rezultatami 
a stanem rzeczywistym. Podstawą właściwej oceny wdrażania założeń Strategii, a także określenia 
problemów w osiąganiu założonych celów jest prawidłowy system sprawozdawczości, oparty na 
zestawie określonych wskaźników. Powinien on zapewnić stałą kontrolę jakości zarządzania 
środowiskiem planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz pozwolić regulować działalność 
podmiotów, a jednocześnie ułatwiać funkcjonowanie systemu wydawania decyzji, udzielania 
zezwoleń i egzekucji. 

Założenia dla konstrukcji systemu monitorowania Strategii odnoszą się do zbioru elementów 
umożliwiających pomiar, kontrolę, interpretację efektów realizowanych działań oraz uaktualnienia 
dokumentu. Obejmują one:  

 raporty z realizacji Strategii– odnoszące się do postępów prac oraz obejmujące swym 
zasięgiem zagadnienia oceny okresowej przy wykorzystaniu zaproponowanych wskaźników 
monitoringu i ewaluacji,  

 system gromadzenia, przetwarzania i analizy informacji związanych z efektami PGN, bazujący  
na wartościach zaproponowanych wskaźników monitoringu i ewaluacji. Postuluje się 
wykorzystanie elektronicznych form gromadzenia i przetwarzania danych. 

Biorąc pod uwagę kompleksowość działań zaproponowanych w Strategii, a także wieloaspektowość 
jej efektów, istotnym dodatkowym elementem monitoringu i ewaluacji jest badanie opinii 
społeczności lokalnej. 

Zamieszczone w dokumencie działania można monitorować pod względem zmian w jakości 
środowiska za pomocą wskaźników monitoringu prowadzonego przez powołane do tego służby 
(GIOŚ, WIOŚ w Opolu). Na tej podstawie można ocenić zmiany, jakie nastąpią w środowisku w 
wyniku ich realizacji. Najistotniejszymi w zakresie realizacji Strategii będą wyniki badań jakości 
powietrza w strefie, szczególnie pod względem stężeń pyłów PM10, PM2,5, benzo(a)pirenu, 
związków siarki i azotu oraz jakości wód w JCW, jakości gleb. 

Korzystając z wyników monitoringu środowiska publikowanych przez WIOŚ w Opolu w formie 
raportów o stanie środowiska, możliwe będzie stwierdzenie czy większość z zaplanowanych działań 
wpływających na stan jakości środowiska, oddziałują pozytywnie czy negatywnie na środowisko 
gminy oraz regionu. 
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13. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

WPROWADZENIE 

Celem opracowania prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy 
Zębowice, zgodnie z obowiązującymi przepisami i uzgodnieniami, jest kompleksowa analiza skutków 
realizacji przewidzianych w Strategii działań w odniesieniu do poszczególnych komponentów 
środowiska przyrodniczego, ocena występowania oddziaływań skumulowanych i analiza możliwości 
zastosowania rozwiązań alternatywnych oraz potrzeby działań kompensacyjnych. 

PODSTAWY PRAWNE I ZAKRES 

Podstawą prawną opracowania prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu Strategii jest 
ustawa 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 2016 r., 
poz. 353), która zawiera transpozycję do prawodawstwa polskiego Dyrektywy 2001/42/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych 
planów i programów na środowisko. 

Przy opracowywaniu Prognozy przeanalizowano, zgodnie z przepisami i uzgodnieniami, 
oddziaływania na wszystkie elementy środowiska, w tym, m.in. na: różnorodność biologiczną, 
zwierzęta, rośliny, integralność obszarów chronionych, wodę, powietrze, klimat akustyczny, 
oddziaływanie pól elektromagnetycznych, ludzi, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby 
naturalne, zabytki, dobra materialne, z uwzględnieniem zależności między tymi elementami 
środowiska i między oddziaływaniami na te elementy identyfikując stopień i rodzaj oddziaływań.  
W szczególności przeanalizowany został wpływ Strategii na obszary chronione, w tym objęte siecią 
Natura 2000 i ich integralność. Zakres oraz stopień szczegółowości prognozy zostały ustalone  
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu oraz Opolskim Państwowym Wojewódzkim 
Inspektorem Sanitarnym w Opolu.  

ANALIZA STANU ŚRODOWISKA W REGIONIE OBJĘTYM PLANEM 

W oparciu o dostępne materiały zidentyfikowano główne problemy i zagrożenia środowiska  
w obszarze objętym Strategią, jak również określono jego aktualny stan. Z jednej strony służyć to 
powinno takiemu kształtowaniu Strategii, aby maksymalnie została ona wykorzystana do poprawy 
stanu środowiska, a z drugiej do umożliwienia oceny wpływu na środowisko i identyfikacji 
ewentualnych znaczących oddziaływań negatywnych oraz zaproponowania działań minimalizujących 
ten wpływ, wskazania działań alternatywnych i ewentualnie kompensujących. Analiza ta 
wykorzystana została też do określenia kryteriów wyboru projektów do wsparcia w ramach Startegii. 

Analizą stanu środowiska objęto wszystkie jego elementy, a w szczególności: jakość powietrza, jakość 
wód powierzchniowych i podziemnych, gleb, hałas, przyrodę i różnorodność biologiczną, zmiany 
klimatu, zasoby naturalne, OZE, odpady, gospodarkę wodno- ściekową, promieniowanie jonizujące i 
elektromagnetyczne i poważne awarie przemysłowe. 

W analizie stanu środowiska wskazano następujące obszary problemowe i zagrożenia środowiskowe: 

- niezadawalająca jakość powietrza atmosferycznego, szczególnie w okresie zimowym występują 
przekroczenia dopuszczalnych poziomów PM10, PM2,5 i benzo(a)pirenu), 

- konieczność ograniczenia niskiej emisji i podniesienia efektywności energetycznej, problem dotyczy 
znacznych strat energii cieplnej spowodowanych niezadowalającym stanem technicznym niektórych 
budynków, 

- zbyt wolny proces prowadzenia działań w zakresie poprawy jakości powietrza, 

- niewielki stopień wykorzystania OZE na terenie gminy, 
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- obniżona jakość wód powierzchniowych, 

- niski poziom skanalizowania miejscowości na terenie gminy, 

- niedostateczny poziom świadomości ekologicznej mieszkańców gminy. 

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

W ramach analiz oceniono szczegółowo możliwe oddziaływania wszystkich obszarów wsparcia 
przewidzianych w Strategii na poszczególne elementy środowiska, w tym na: różnorodność 
biologiczną, zwierzęta, rośliny, integralność obszarów chronionych, wodę, powietrze, ludzi, 
powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki i dobra materialne. Przy ocenie 
wykorzystano wypracowane kryteria oceny oddziaływania uwzględniające stan i największe 
problemy środowiska, możliwe negatywne oddziaływania i charakterystykę projektów, które mogą 
być realizowane w wypełnianiu celów zakładanych w Strategii, jak też i cele dokumentów 
strategicznych UE oraz Polski. 

Szczegółowe analizy zostały wykonane dla działań określonych w ramach zadań szczegółowych. 
Należy podkreślić, że wobec ogólnego charakteru niektórych zapisów Strategii, przedstawione 
hipotetyczne oddziaływania mogą być przedstawione tylko w sposób ogólny. W przypadku działań, 
dla których zostały wskazane lokalizacje rozpatrzono ich wpływ na obszary chronione. W ramach 
przeprowadzonej weryfikacji stwierdzono, iż zadania zaplanowane w ramach Strategii będą 
realizowane w obszarach chronionych, ponieważ niemal cała powierzchnia gminy znajduje się w 
Obszarze Chronionego Krajobrazu „ Lasy Stobrawsko – Turawskie”. 

W wyniku analiz stwierdzono, że możliwe negatywne oddziaływania na środowisko mogą nastąpić  
w zakresie realizacji inwestycji takich jak budowa i modernizacja dróg, termomodernizacja 
budynków, remonty przepustów, budowa instalacji OZE, budowa i remonty budynków mieszkalnych 
i użyteczności publicznej. 

Pozytywne oddziaływania (w szczególności na powietrze atmosferyczne oraz wody) będą miały 
projekty z zakresu podniesienia efektywności energetycznej i ograniczenia emisji zanieczyszczeń do 
powietrza, co służyć będzie przede wszystkim ludziom, ale też mogą wpłynąć na zużycie paliw i tym 
samym ograniczenie niekorzystnej emisji gazów cieplarnianych, pyłów i innych szkodliwych 
substancji do powietrza. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków pozwoli na ochronę wód 
podziemnych i powierzchniowych. 

Ocena oddziaływań na poszczególne elementy środowiska 

Podsumowanie oddziaływań na powietrze 

Pozytywne oddziaływanie na stan jakości powietrza w ramach realizacji Strategii związane będzie 
przede wszystkim ze zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń. Obniżenie emisji będzie dotyczyło głównie 
dwutlenku węgla, pyłów PM10 i PM2,5, benzo(a)pirenu. Obniżenie ładunku emisji zanieczyszczeń 
nastąpi poprzez realizację wszystkich działań określonych w Strategii – w sposób pośredni lub 
bezpośredni. 

Oddziaływania negatywne w każdym wypadku będą miały charakter przejściowy i krótkotrwały, 
najczęściej związany z fazą realizacji inwestycji (np. spaliny z maszyn budowlanych, pylenie z placów 
budów). 

Podsumowanie oddziaływań na wody powierzchniowe i podziemne 

W sposób pośredni wszystkie działania pozytywnie wpływające na jakość powietrza wpłyną także 
pozytywnie na wody. 

Potencjalne negatywne oddziaływania, na wody dotyczyć będą zadań związanych z budową  
i modernizacją dróg. Mogą mieć one charakter przejściowy. Etap budowy związany jest  
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z odwodnieniem terenu, co może skutkować czasowym obniżeniem zwierciadła wód gruntowych  
i zmianą stosunków wodnych. 

Zadania określone w Strategii związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w sposób 
pośredni będą pozytywnie oddziaływać na Jednolite Części Wód podziemnych i powierzchniowych. 

Podsumowanie oddziaływań na różnorodność biologiczną, zwierzęta i rośliny, w tym na obszary 
Natura 2000 

Działania określone w Planie w sposób pośredni będą pozytywnie wpływać na walory przyrodnicze, 
poprzez poprawę jakości powietrza, stan wód oraz podejmowane działania edukacyjne. 

Działania przewidziane do realizacji, które wytycza Strategia zawierają także inwestycje,  
które potencjalnie w sposób negatywny mogą powodować oddziaływanie na zwierzęta oraz rośliny. 
Dotyczy to głównie zadań związanych z przygotowaniem nowych terenów pod inwestycje, remontem 
przepustów na ciekach, przebudową i budową dróg gminnych i powiatowych, termomodernizacją 
oraz budową instalacji OZE. Oddziaływania te związane będą głównie z zajmowaniem terenów 
cennych przyrodniczo, stanowiących biotop roślin i zwierząt (długoterminowe) oraz z etapem 
realizacji budowy (krótkoterminowe). Ze względu na położenie gminy na terenie Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko – Turawskie rekomendowana jest rezygnacja z lokalizacji 
na terenie gminy farm wiatrowych. 

Nie prognozuje się znaczącego negatywnego oddziaływania na obszary Natura 2000 oraz inne 
obszary chronione. 

Podsumowanie oddziaływań na krajobraz 

Na ochronę krajobrazu i zachowanie jego regionalnego charakteru pośrednio pozytywnie będzie 
wpływać głównie działanie polegające na termomodernizacji o ile realizowane będzie ze starannością 
i zachowaniem walorów krajobrazowych gminy. Istotne będzie zachowanie skali i charakteru 
zabudowy. Stworzy to możliwość harmonijnego zagospodarowania całego obszaru, co korzystnie 
wpłynie na walory krajobrazowe. 

Ze względu na ochronę walorów krajobrazowych nie rekomenduje się lokalizacji na terenie gminy 
farm wiatrowych. 

Podsumowanie oddziaływań na ludzi 

Biorąc pod uwagę zaprojektowane w Strategii inwestycje i działania, należy stwierdzić, iż wszystkie  
z nich będą pośrednio lub bezpośrednio pozytywnie oddziaływać na ludzi – w sferze zdrowia i 
bezpieczeństwa, a także w kwestiach ekonomicznych. 

Podsumowanie oddziaływań na powierzchnię ziemi i zasoby naturalne 

Działania związane z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz uregulowaniem 
gospodarki ściekowej i odpowiedniego zagospodarowania odpadów będą oddziaływać pozytywnie 
na środowisko glebowe (zanieczyszczenia nie będą one deponowane w glebie), a także pozwolą na 
zachowanie surowców naturalnych poprzez zmniejszenie ich zużycia. Możliwe oddziaływanie 
negatywne będą występować w trakcie prowadzenia prac budowlanych. 

Podsumowanie oddziaływań na zabytki i dobra materialne 

Pośredni pozytywny wpływ będą mieć wszelkie działania służące kształtowaniu poprawie jakości 
powietrza, a także związane z rewaloryzacją zabytków. 

Dla wyżej wymienionych oddziaływań negatywnych zaproponowano rozwiązania minimalizujące 
negatywny wpływ podejmowanych działań: 
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 przeprowadzenie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, wraz z przedstawieniem 
wariantu możliwie najmniej obciążającego środowisko; 

 sprawne egzekwowanie zapisów określonych w decyzjach administracyjnych i przepisach 
prawnych; 

 lokowanie inwestycji poza terenami przyrodniczo cennymi; 

 przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej na etapie planowania konkretnego 
przedsięwzięcia (termomodernizacje budynków oraz modernizacja i rozbudowa dróg, 
przygotowanie terenów inwestycyjnych, montaż instalacji OZE); 

 uwzględnianie zrównoważonego zagospodarowania przestrzennego przy wyborze lokalizacji 
i opracowywaniu projektu inwestycji; 

 dostosowanie terminu przeprowadzania prac budowlanych do okresów lęgowych 
i rozrodczych zwierząt – nietoperzy oraz gatunków ptaków (jerzyk zwyczajny, wróbel) 
lub stworzenie siedlisk zastępczych; 

 zaplanowanie prac remontowo-budowlanych w sposób minimalizujący niszczenie 
roślinności, terenów zielonych i krajobrazu oraz uwzględniając wykonywanie nowych 
nasadzeń drzew i krzewów, odtworzenie zniszczonych terenów zielonych w sąsiedztwie 
inwestycji; w przypadku stanowisk roślin chronionych, jeśli nie będzie możliwości lokalizacji 
inwestycji poza nimi, należy zastosować przenoszenie okazów w inne korzystne miejsce pod 
nadzorem botanicznym; 

 uwzględnianie w pracach budowlanych zabezpieczeń chroniących wody podziemne; 

 stosowanie najlepszych dostępnych technik (BAT), pozwalających na ograniczenie 
negatywnego oddziaływania w trakcie projektowania, budowy i eksploatacji, w tym 
technologii: niskoemisyjnych, niskoodpadowych, wodooszczędnych i energooszczędnych, tj.: 

– ograniczających emisję substancji zanieczyszczających do wód, 

– ograniczających emisję substancji do powietrza, 

– zabezpieczanie terenu budowy przed infiltracją ewentualnych wycieków z maszyn 
i urządzeń oraz ograniczanie do minimum zużycia kopalin, 

– sprawna realizacja prac i ograniczenie do minimum strefy bezpośredniej ingerencji 
w środowisko w celu skrócenia czasu i zasięgu możliwego negatywnego 
oddziaływania na środowisko, 

– racjonalne gospodarowanie materiałami ograniczające ilość powstających odpadów, 
– rekultywacja bądź przywrócone do stanu sprzed realizacji inwestycji terenów 

zdegradowanych w wyniku realizacji inwestycji, 
– ograniczanie do minimum wycinki drzew i krzewów oraz zapewnienie ochrony drzew 

przed ewentualnym uszkodzeniem podczas prowadzenia prac,  
– stworzenie siedlisk zastępczych na okres prowadzenia prac oraz budowa 

odpowiedniej ilości i jakości przejść dla zwierząt, 
– wprowadzenie nasadzeń zieleni wzdłuż dróg, 
– unikanie lokalizacji przesłaniających zabytki o charakterze lokalnych dominant 

przestrzennych, 
– obiekty drogowe - materiał ziemny wykorzystywany przy pracach wykończeniowych 

powinien być pochodzenia lokalnego, tak aby nie zawierał bazy nasion gatunków 
obcych dla tego obszaru, 

ANALIZA MOŻLIWOŚCI ODDZIAŁYWANIA TRANSGRANICZNEGO 

Zawarte w Strategii zadania, będą realizowane na obszarze gminy Zębowice, a ich zasięg 
oddziaływania na środowisko będzie miał przede wszystkim charakter lokalny ewentualnie 
regionalny. Wobec tego, dokument ten nie podlega procedurze transgranicznej oceny oddziaływania 
na środowisko. 
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OCENA SKUTKÓW W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI STARTEGII ORAZ KORZYŚCI Z JEJ REALIZACJI 

Pomimo, że niektóre działania w Strategii mogą oddziaływać na środowisko negatywnie, szczególnie 
w zakresie rozwoju infrastruktury drogowej, rozwoju OZE, prac remontowych i budowy nowych 
obiektów to generalnie wpływ zadań ujętych w Strategii na środowisko będzie pozytywny. 

Należy jednak zdawać sobie sprawę, że Strategia, wobec swoich celów, charakteru i zakresu 
finansowego nie jest ukierunkowana wyłącznie na rozwiązanie wszystkich problemów ochrony 
środowiska w gminie czy regionie, a stanowi komplementarny dokument do innych programów  
w skali krajowej, regionalnej, czy lokalnej. 

Brak realizacji poszczególnych działań zaplanowanych w Strategii przełoży się na spowolnienie  
w osiąganiu efektów ekologicznych na obszarze gminy Zębowice i brak poprawy jakości 
poszczególnych komponentów środowiska. Brak realizacji projektowanej Strategii będzie miał 
następujące skutki: 

 spowolnienie poprawy stanu jakości powietrza w zakresie dotrzymania standardów jakości 
powietrza (przede wszystkim pyłu PM10, PM2,5 i benzo(a)pirenu), 

 spowolnienie ograniczenia emisji z budynków prywatnych i użyteczności publicznej, 

 brak ograniczenia energochłonności budynków i emisjogenności sektora oświetlenia 
publicznego, 

 brak modernizacji punktów wytwarzania i dystrybucji energii, 

 nieefektywne wykorzystanie zasobów naturalnych, z powodu braku wykorzystania OZE, 

 brak poprawy sprawności energetycznej obiektów publicznych i mieszkalnych, 

 brak odpowiednich regulacji chroniących zasoby przyrodnicze przed presją osadniczą, 

 przenikanie zanieczyszczeń ze zbiorników bezodpływowych do wód podziemnych, 
powierzchniowych oraz środowiska glebowego, 

 zahamowanie procesu zwiększania świadomości ekologicznej mieszkańców. 

Podsumowując, można stwierdzić, iż korzystnym z punktu widzenia środowiska przyrodniczego,  
a także społecznego i ekonomicznego jest doprowadzenie do realizacji celów zapisanych w Strategii, 
przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju i przy wykorzystaniu zaproponowanych  
w niniejszej Prognozie kryteriów środowiskowych wyboru projektów. 

PREZENTACJA WARIANTÓW ALTERNATYWNYCH 

W związku z nieznacznym stopniem szczegółowości Strategii prognoza nie może zaproponować 
rozwiązań alternatywnych dla większości zaproponowanych zadań. Prognoza wskazuje jedynie na 
konieczność ochrony walorów krajobrazowych Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko – 
Turawskie, a co za tym idzie rozważenie przy wyborze rodzaju lokalizowanych na terenie gminy 
instalacji OZE (rezygnacja z lokowania farm wiatrowych na rzecz innych źródeł). 

Rozwiązania alternatywne dla działań mogących negatywnie oddziaływać na środowisko mogą 
dotyczyć: 

 innej lokalizacji (warianty lokalizacji), 

 innego sposobu prowadzenia inwestycji (warianty konstrukcyjne i technologiczne), 

 innego sposobu zarządzania (warianty organizacyjne), 

 wariantu niezrealizowania inwestycji, tzw. „opcja zerowa”. 
 

PROPOZYCJE METOD OCENY SKUTKÓW REALIZACJI STARTEGII 

We wdrażaniu Startegii istotna jest kontrola przebiegu tego procesu oraz ocena skutków realizacji 
zadań objętych wsparciem finansowym. Dlatego niezbędne jest opracowanie propozycji metod 
analizy, która umożliwi dokonywanie ocen procesu wdrażania oraz kontrolę realizacji założonych w 
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Strategii celów, m.in. poprzez monitorowanie uzyskanych efektów ekologicznych oraz zmian w stanie 
środowiska. Należy w monitorowaniu skutków podejmowanych działań kierować się wskaźnikami 
jakości środowiska publikowanymi w raportach WIOŚ w Opolu oraz GIOŚ. 

WNIOSKI  

Na podstawie przeprowadzonych analiz w trakcie prac nad Prognozą oddziaływania na środowisko 
można wyciągnąć następujące wnioski ogólne: 

 Ocenia się, że Strategia, jako całość będzie pozytywnie oddziaływać na środowisko i sprzyjać 
rozwiązaniu niektórych problemów dotyczących poprawy stanu środowiska, niemniej 
niektóre obszary wsparcia mogą wpływać również negatywnie na poszczególne elementy 
środowiska. Szczegółowe wnioski w tym zakresie przedstawione są w odpowiednich 
rozdziałach Prognozy. Największy pozytywny wpływ oddziaływania Strategii na środowisko 
będzie dotyczył jakości powietrza atmosferycznego, wód, klimatu oraz zdrowia i jakości życia 
mieszkańców. 

 Oddziaływania negatywne określone w prognozie mogą wystąpić, jednak czy do tego dojdzie 
decydującą rolę odgrywać będzie ich lokalizacja, zastosowana technologia oraz dokładny 
zakres inwestycji. Ograniczenie negatywnego wpływu będzie możliwe także poprzez 
zastosowanie odpowiednich działań minimalizujących i kompensujących (opisane w treści 
Prognozy). 

 Odstąpienie od zamiaru realizacji zadań określonych w Strategii przełoży się na spowolnienie 
procesów zmierzających do poprawy jakości powietrza na terenie strefy oraz zmian klimatu. 

 Na podstawie analizy celów dokumentów strategicznych krajowych oraz wojewódzkich 
stwierdza się, że Strategia realizuje cele tych dokumentów.  

 W celu ograniczenia negatywnych oddziaływań Strategii na środowisko zaproponowano: 
zasady monitorowania skutków realizacji Strategii. 
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