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WSTĘP 

Podstawą wykonania niniejszej Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska 

dla Gminy Strzelin na lata 2009-2015 (zwanej w dalszej części opracowania Prognozą…) są przepisy 

Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., 

Nr 199, poz. 1227). Artykuł ten nakłada na organy administracji opracowujące projekty polityk, 
strategii, planów lub programów obowiązek przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny 

oddziaływania na środowisko skutków realizacji tych dokumentów. Związane jest to z przeniesieniem 

do prawodawstwa polskiego postanowień Dyrektywy 2001/42/WE z 27 czerwca 2001 roku w sprawie 
oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko.  

„Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Strzelin na 
lata 2009-2015 przygotowana została przez EKO-TEAM Konsulting z Bielska-Białej 
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1. METODYKA SPORZĄDZENIA PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA 
ŚRODOWISKO 

Metodyka opracowania jak również treść Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy Strzelin na lata 2009-2015 zostały bezpośrednio podporządkowane zapisom 
wynikającym z Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227). Zgodnie z art. 51 ust. 2 przywołanego aktu prawnego, prognoza 
oddziaływania na środowisko (…) powinna: 

 Zawierać informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego 

powiązaniach z innymi dokumentami, 

 Określać, analizować i oceniać istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w 

przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu, 

 Określać, analizować i oceniać stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 

oddziaływaniem, 

 Określać, analizować i oceniać istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia 

 Projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów chronionych, 

 Określać, analizować i oceniać cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu 

międzynarodowym albo krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz 

sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas 

opracowywania dokumentu, 

 Określać, analizować i oceniać przewidywane znaczarce oddziaływania na środowisko oraz zabytki, 

w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, 

średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe, 

 Przedstawiać rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensacje 

przyrodnicza negatywnych oddziaływana na środowisko, mogących być rezultatem realizacji 

projektowanego dokumentu, 

 Przedstawiać rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie 

wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru, 
w tym także wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we 

współczesnej wiedzy, 

 Zawierać informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 

 Zawierać informacje o przewidywanych metodach analizy realizacji postanowię projektowanego 

dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 

 Zawierać informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 

 Zawierać streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym. 

Do przeprowadzenia wymienionych powyżej prac wykorzystano materiały i dokumenty będące 
punktem wyjścia dla Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Strzelin na lata 2009-2015. 

 

2. INFORMACJA O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH PROGRAMU 
OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY STRZELIN NA LATA 2009-2015 I 
O POWIĄZANIACH Z INNYMI DOKUMENTAMI 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Strzelin na lata 2009-2015 został opracowany zgodnie z 
Polityką Ekologiczną Państwa. Cele i zadania przedstawione w Programie... wpisują się w strategie 

postępowania w zakresie ochrony środowiska zawarte w dokumentach wojewódzkich, tj.: Strategia 
Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020, Program zrównoważonego rozwoju i ochrony 
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środowiska województwa dolnośląskiego, oraz dokumentach powiatowych, tj.: Strategia Rozwoju 
Powiatu Strzelińskiego na lata 2008-2018, Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzelińskiego 

W kontekście obowiązujących przepisów opracowany dokument ma stanowić podstawę planowania 

strategicznego w zakresie Polityki Ekologicznej Państwa oraz przenosić jej cele na poziom gminy przy 
jednoczesnym uwzględnieniu regionalnych problemów ekologicznych. W związku z powyższym 

Program… wyznacza, przy użyciu formuły elastycznej (otwartej) cele i kierunki działań służące 
poprawie stanu środowiska, przy czym czyni to w sposób umożliwiający bieżącą (w trakcie realizacji) 

ich korektę. Korekta ta może być podyktowana zarówno często zmieniającymi się przepisami 

prawnymi jak też koniecznością dostosowywania zakresu podejmowanych działań do zmieniających 
się warunków. W ujęciu przestrzennym Program… dotyczy Gminy Strzelin w jego granicach 

administracyjnych. Określone w Programie… działania są adresowane do wszystkich podmiotów 
mających realne, prawno-finansowe możliwości ich podejmowania 

Program… zawiera również spis tabel, wykresów, rysunków, skrótów użytych w opracowaniu oraz spis 
literatury i wykorzystanych materiałów. 

Całość działań proekologicznych zamyka podsumowanie i wnioski, w których wyspecyfikowane zostały 

najważniejsze informacje i uwagi odnośnie zadań i potrzeb Gminy. 

Dla każdego kierunku działań utworzony został harmonogram realizacji zadań. Zawiera on wykaz 

zadań Gminy z podziałem na zadania własne, czyli finansowane w większości ze środków własnych i 
koordynowane, czyli takie, które realizowane są na terenie Gminy nie koniecznie ze środków 

gminnych. Zadania te są realizowane często bez udziału Gminy Strzelin przez przedsiębiorstwa czy 

mieszkańców. Harmonogram określa termin i jednostkę odpowiedzialną za realizację zadania, 
planowane efekty ekologiczne oraz planowane szacunkowe koszty przedsięwzięć z propozycjami 

źródeł ich finansowania.  

Pomagają one w realizacji całości zamierzeń inwestycyjnych Gminy, zaproponowane w nich zostały 

jednostki partnerujące z propozycją źródeł finansowania dla każdego z zadań. 

Program wspomaga dążenie do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko źródeł 

zanieczyszczeń, ochronę i rozwój walorów środowiska oraz racjonalne gospodarowanie z 

uwzględnieniem konieczności ochrony środowiska. 

Program Ochrony Środowiska zawiera również omówienie uwarunkowań finansowych Gminy. Na 

podstawie budżetów Gminy z ostatnich lat i planu budżetu na rok bieżący 2009 i szacunkowych 
kosztów zaproponowanych zadań nakreślono ogólną sytuację finansową Gminy, przeprowadzono 

prognozę budżetową oraz przeanalizowano możliwości Gminy w zakresie realizacji wszystkich zadań. 

Dzięki tej analizie wiadomo, jaki procent kosztów na realizację zadań powinien pochodzić z zewnątrz i 
należy się starać o ich pozyskanie. 

W zakresie tej części opracowania przedstawiono również źródła dofinansowania na realizację 
poszczególnych zadań środowiskowych.  

W Programie…scharakteryzowano również metody, jakimi powinno się uzyskiwać poprawce stanu 

aktualnego i grupy kosztów, jakie pojawia się przy realizacji poszczególnych celów i zadana w tych 
celach. Omówiono metody realizacji Programu i zasady monitorowania Programu. Zaznaczono w 

dokumentacji wpływ, jaki biedzie miała realizacja zadana wyeksponowanych w Programie, na stan 
środowiska naturalnego miasta. Opracowanie Programu zakończono podając w nim źródła 

finansowania możliwe do wykorzystania przy realizacji Programu. 
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Cel Cele długoterminowe do roku 2015 Cel Cele krótkoterminowe do roku 2011 Zadanie Zadanie 

OCHRONA PRZYRODY 

OPK.1 
Kształtowanie ochrona systemu obszarów 
chronionych oraz terenów zielonych 

OPK.1.1 
Dokładne rozeznanie walorów 
przyrodniczych Gminy Strzelin oraz 
pielęgnacja już istniejących 

OPK.1.1.1 
Opracowanie bazy danych pomników przyrody i innych chronionych form 
przyrody w formule GIS 

OPK.1.1.2 
Aktualizacja inwentaryzacji przyrodniczej gminy w tym także 
inwentaryzacja gatunków rzadkich, ginących, zagrożonych i siedlisk 

OPK.1.1.3 
Opracowanie dokumentacji techniczno-przyrodniczych dla nowych form 
ochrony przyrody na terenie gminy 

OPK.1.1.4 Zabiegi sanitarne i pielęgnacyjne istniejących pomników przyrody 

OPK.1.2 
Kształtowanie terenów zieleni 
urządzonej i nieurządzonej ; aktywna 
edukacja ekologiczna 

OPK.1.2.1 Opracowanie PT renowacji parków miejskich i wiejskich 

OPK.1.2.2 
Organizacja i budowa ścieżek ekologiczno-edukacyjnych na obszarach 
leśnych i terenach chronionego krajobrazu  

OPK.1.2.3 
Oznakowanie ścieżek dydaktycznych na terenie obszarów przyrodniczo 
cennych 

OPK.1.2.4 Rewaloryzacja parków na terenie gminy 
OPK.1.2.5 Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony przyrody 

OCHRONA I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ LASÓW 

ZRL.1 Ochrona bioróżnorodności ZRL.1.1 
Wdrażanie proekologicznego modelu 
gospodarki leśnej 

ZRL.1.1.1 
Realizacja zadań: gospodarczych, hodowlanych i ochronnych – zgodnie z 
planami urządzania lasów państwowych 

ZRL.1.1.2 
Realizacja zadań: gospodarczych, hodowlanych i ochronnych – zgodnie z 
planami urządzania lasów prywatnych 

ZRL.1.1.3 
Realizacja wytycznych „Programu ochrony przyrody” nadleśnictw oraz 
planu ochrony obszaru chronionego „Wzgórz Strzelińskich” (przebudowa 
drzewostanów, ochrona cennych ekosystemów nieleśnych, itp.) 

OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI 

OG.1 
Ochrona gleb przed degradacją oraz 
rekultywacja terenów zdegradowanych 
i zdewastowanych 

OG.1.1 
Rekultywacja gleb 
zdegradowanych 

OG1.1.1 
Likwidacja magazynów i „dzikich wysypisk” a następnie rekultywacja gleby 
i ziemi. 

OG1.1.2 
Kompleksowa rekultywacja i zagospodarowanie nieczynnych składowisk 
odpadów. 

OG.1.2 Ochrona gleb użytkowanych rolniczo 

OG1.2.1. Racjonalne użytkowanie środków ochrony roślin i nawozów. 

OG1.2.2. 
Wdrażanie programów rolno – środowiskowych w tym Krajowego 
Programu Rolno – Środowiskowego, uwzględniających działania 
prewencyjne w zakresie ochrony gleb. 

OG1.2.3. Upowszechnianie dobrych praktyk rolniczych – szkolenia rolników 

OG1.2.4. Prowadzenie prac rekultywacyjnych i zalesianie zdegradowanych gleb na 
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obszarach użytkowanych rolniczo 

OCHRONA ZASOBÓW KOPALIN 

OZK.1 
Racjonalne gospodarowanie zasobami kopalin w 
zakresie ich rozpoznania, wydobycia 
i rekultywacji terenów poeksploatacyjnych 

OZK.1.1 
Minimalizacja presji wywieranej na 
środowisko w procesie wykorzystania 
kopalin 

OZK1.1.1 
Uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego zasad ochrony 
przyrody przy eksploatacji złóż na terenach cennych przyrodniczo. 

OZK1.1.2 Prowadzenie eksploatacji złóż zgodnie z zatwierdzonym planem ruchu. 

OZK.1.2 
Maksymalne wykorzystanie zasobów 
kopalin w granicach udokumentowania 

OZK1.2.1 

Zwiększenie efektywności wykorzystania udokumentowanych i 
eksploatowanych złóż kopalin poprzez stosowanie sprawnego sprzętu 
urabiającego, wdrażanie linii technologicznych do uszlachetniania kopaliny 
gdy jej jakość na to pozwala oraz poprzez wybieranie kopaliny do spągu 
złoża, zgodnie z wyliczonym wskaźnikiem wykorzystania złoża. 

OZK1.3 
Ochrona złóż nieeksploatowanych 
poprzez uwzględnienie ich w planach 
zagospodarowania przestrzennego 

OZK1.3.1 
Uwzględnienie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 
złóż eksploatowanych i nieeksploatowanych, w tym także obszarów 
perspektywicznych i prognostycznych występowania kopalin. 

OZK1.4 
Rekultywacja terenów 
poeksploatacyjnych 

OZK1.4.1 
Zagospodarowanie i rekultywacja wyrobisk oraz terenów 
poeksploatacyjnych, najlepiej w kierunku rekreacyjno – wypoczynkowym 

OZK1.4.2 
Prowadzenie rekultywacji terenów górniczych równolegle lub natychmiast 
po zakończeniu działalności wydobywczej 

GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA 

W.1 

Ochrona przed zanieczyszczeniami pochodzącymi 
ze źródeł, komunalnych, przemysłowych i 
rolniczych w celu osiągnięcia właściwych 
standardów wód powierzchniowych 
i podziemnych 

W1.1 
Rozbudowa i modernizacja sieci 
kanalizacji sanitarnej i wodociągowej 

W1.1.1 

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chociwelu w zwiazku z realizcją 
programu "Budowa kanalizacji w Gminie Strzelin wraz z modernizacją 
oczyszczalni ścieków w Chociwelu", w tym budowa kanalizacji sanitarnej i 
sieci wodociagowej w miejscowości Szczawin 

W1.1.2 

Budowa infrastruktury technicznej ( sieci wod-kan): Biały Kościół. 
Szczodrowice, Strzegów, Chociwel. Kuropatnik, Gęsiniec, Mikoszów, Pęcz, 
Osiedle Wschodnie, Osiedle Na Skarpie, Osiedle Parkowe, Osiedle w 
rejonie ulic Wita Stwosza,Gliniana częściowo Oławska, kanalizacja w 
ul.Wojska Polskiego w Strzelinie 

W1.1.3 
Budowa kolektora deszczowego(III etap ul. Wita Stwosza - Oławska w 
Strzelinie 

W1.1.4 Remont i modernizacja urządzeń melioracyjnych 

W1.2 Minimalizowanie poboru wody 

W1.2.1 
Edukacja proekologiczna i kampania informacyjna w sprawie racjonalnego 
korzystania z zasobów wodnych 

W1.2.2 
Przygotowanie i aktualizacja dokumentacji technicznych do celów 
modernizacji i budowy linii przesyłowych i dystrybucyjnych sieci wody 

W1.2.3 Analiza stanu jakości sieci wodociągowej 
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W1.2.4 Modernizacje i naprawy sieci 

W1.2.5 Zakup urządzeń do sprawdzania stanu sieci 

W3.1 

Ochrona wód powierzchniowych 
i podziemnych przed 
zanieczyszczeniami ze źródeł 
komunalnych, przemysłowych i 
rolniczych 

W1.3.1 
Inwentaryzacja na terenie miasta i Gminy Strzelin, punktów nielegalnego 
zrzutu ścieków 

W1.3.2 
Stopniowe ograniczanie rolniczego użytkowania gruntów położonych w 
bezpośrednim sąsiedztwie cieków wodnych 

W1.3.3 Budowa przydomowych  oczyszczalni  wraz z kolektorami  

OCHRONA POWIETRZA 

P.1 
Utrzymanie wartości stężeń poszczególnych 
zanieczyszczeń powietrza na poziomie 
obowiązujących standardów  

P.1.1 
 Dalsze ograniczanie emisji z zakładów 
przemysłowych 

P.1.1.1 
Kontrola emitorów w zakresie przestrzegania standardów ochrony 
powietrza 

P.1.1.2 
Zmniejszanie energochłonności produkcji; termomodernizacja obiektów 
przemysłowych 

P.1.1.3 Wprowadzanie nowoczesnych technik spalania paliw (m.in. Cukrownia) 

P.1.1.4 
Wzrost wykorzystania w procesach produkcji surowców energetycznych 
bardziej przyjaznych dla środowiska 

P.1.2 
Zmniejszenie zanieczyszczenia 
powietrza pochodzącego ze źródeł 
niskiej emisji 

P.1.2.1. 
Opracowanie „Założeń do planu zaopatrzenia Gminy Strzelin w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe" z uwzględnieniem inwentaryzacji 
potencjału pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych 

P.1.2.2. 
Zmniejszenie strat ciepła na sieciach przesyłowych w kotłowniach 
zarządzanych przez spółdzielnie mieszkaniowe 

P.1.2.3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 

P.1.2.4. 
Zabieganie o wzrost poziomu gazyfikacji na terenie gminy (koncepcja 
gazyfikacji) 

P.1.2.5. Program usuwania azbestu 

P.1.2.6. Edukacja w zakresie alternatywnych źródeł energii 

P.1.3 
Zmniejszenie zanieczyszczenia 
powietrza pochodzącego ze źródeł 
komunikacyjnych 

P1.3.1 Rozwój i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Strzelin 

POWAŻNE AWARIE 

PA.1 
Eliminowanie i zmniejszanie skutków dla 
środowiska z tytułu awarii 

PA.1.1 
Zmniejszenie zagrożenia awariami 
poprzez system monitoringu 

PA.1.1.1 
Opracowanie i wdrożenie wspólnego systemu wymiany informacji o 
ochronie środowiska 
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PA.1.1.2 Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w środki ratownictwa 

OCHRONA PRZED HAŁASEM 

OH.1 
Poprawa klimatu akustycznego na obszarach, 
gdzie zostały przekroczone wartości 
normatywne. 

OH.1.1 
Ograniczenie występowania 
przekroczeń normatywnych hałasu 
komunikacyjnego. 

OH.1.1.1 
Realizacja zadań przewidzianych dla poprawy infrastruktury drogowej oraz 
organizacji ruchu w celu obniżenia emisji hałasu komunikacyjnego. 

OH.1.1.2 
Uwzględnienie w  planach zagospodarowania przestrzennego gminy 
dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku w środowisku dla 
poszczególnych  sołectw Gminy i Miasta Strzelin 

OH.1.1.3 
Opracowanie dokumentacji technicznych do budowy ekranów akustycznych 
i modernizacji obwodnicy 

OH.1.2 
Ograniczanie występowania 
przekroczeń normatywnych hałasu 
przemysłowego. 

OH.1.2.1 

Ograniczanie hałasu w obiektach przemysłowych poprzez: 

- zastosowanie w zakładach przemysłowych automatyzacji i hermetyzacji 
procesu produkcji, 

-montaż ekranów akustycznych wokół obiektów szczególnie uciążliwych, 

- przebudowę instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 

-dobór technologii produkcji o niskim poziomie hałasu, 

stosowanie obudów dźwiękochłonnych na urządzenia i maszyny emitujące 
wysoki poziom hałasu. 

OH.1.2.2 Wykonanie niezbędnych map akustycznych 

OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM 

PN.1 

Utrzymywanie natężenia promieniowania 
elektromagnetycznego niejonizującego poniżej 
poziomów dopuszczalnych lub co najwyżej na 
tym samym poziomie 

PN1.1 
Ograniczanie oddziaływania 
promieniowania elektromagnetycznego 

PN.1.1 
Inwentaryzacja i kontrola źródeł promieniowania elektromagnetycznego na 
terenie gminy 

PN.1.2 
Uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego aspektów 
związanych z zagrożeniem promieniowaniem niejonizującym. 
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3. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCEGO STANU ŚRODOWISKA 
ORAZ POTENCJALNYCH ZMIAN TEGO STANU W PRZYPADKU BRAKU 
REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

Gmina Strzelin leży w południowo – wschodniej części Przedgórza Sudeckiego. Pod względem fizyczno-

geograficznym gmina położona jest w obrębie mezoregionu Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie (332.14 – 

wg podziału dziesiętnego J. Kondrackiego) oraz częściowo (północna część gminy, w tym część miasta 
Strzelin) znajduje się w zasięgu mezoregionu Równiny Wrocławskiej (syn. Równina Kącka – 318.532 wg 

dziesiętnego podziału regionalnego J.Kondrackiego [Kondracki J., 1994]). Równina Wrocławska 
charakteryzuje się falistą rzeźbą o niewielkich spadkach. Rozległe wyniosłości terenu rozdzielają szerokie 

obniżenia dolinne: Ślęzy, Oławy oraz ich większych dopływów.  

Południowa część gminy jest położona w mezoregionie Wzgórz Strzelińsko-Niemczańskich (332.14). 

Zasadniczy trzon tych wzgórz tworzy krystaliczna wyniosłość Wzgórz Strzelińsko-Niemczańskich (ponad 

300m n.p.m.) zbudowana z granitów i granitognejsów. W wielu miejscach podnóża i niższe części zboczy 
tego masywu są pokryte deluwiami. Pasmo Wzgórz Strzelińsko-Niemczańskich (najwyższy szczyt – 

Gromnik 393m n.p.m.) jest rozczłonkowane dolinami cieków (lewobrzeżne dopływy Krynki), spadki 
dochodzą do 6%, a miejscami są większe – do 10%. W kontraście z płaską, równinną powierzchnią 

północnej części obszaru gminy, Wzgórza Strzelińsko-Niemczańskich charakteryzują się żywą konfiguracją 

terenu, w charakterze krajobrazu górskiego. Wzgórza te rozdzielone są obniżeniem w rejonie Romanowa i 
Dobroszowa na nieco wyższe pasmo północne i wąski grzbiet południowy. 

Gmina graniczy z gminą Borów, Domianiów, Wiązów i Przeworno, w powiecie ząbkowickim – Ziębice i 
Ciepłowody oraz w powiecie wrocławskim – Kondratowice. 

Strzelin leży nad rzeką Oławą (lewy dopływ Odry), na szlaku kolejowym łączącym Warszawę poprzez 
Wrocław z Pragą, w odległości 23 km od autostrady nr 4 (Kraków-Wrocław-Olszyna). Gmina ma 

charakter rolniczo- przemysłowy. Dobre gleby czynią ją bardziej rolniczą, a brak dużych zakładów 

przemysłowych powoduje, że środowisko jest ekologicznie czyste z pięknymi terenami o walorach 
przyrodniczych (szczególnie na obszarze Wzgórz Strzelińskich. Miasto Strzelin jest silnym ośrodkiem 

lokalnym nastawionym na kompleksową obsługę okolicznych terenów w zakresie handlu, usług, rzemiosła 
oraz edukacji i kultury. 

Stan ludności zamieszkującej Gminę Strzelin według danych z 30 czerwca 2008 roku wynosił 21 893 

mieszkańców, co oznacza, że gęstość zaludnienia w Gminie wynosi 127 osób na km2. Najwięcej 
mieszkańców jest w mieście 12 434, gdzie dominuje zabudowa wielorodzinna, zdecydowanie mniejsze 

zaludnienie jest w pozostałych sołectwach Gminy gdzie dominuje zabudowa jednorodzinna. 

Obszar gminy jest urozmaicony krajobrazowo. Krajobraz gminy w części północnej jest bardzo jednolity, 

charakteryzujący się płaskim ukształtowaniem terenu i znikomą lesistością. Część południowa związana ze 

Wzgórzami Strzelińskimi jest bardziej pofałdowana i lesista. Ciągi dolin rzecznych akcentowane są w 
krajobrazie pasmami zieleni łęgowej towarzyszącymi korytom rzek oraz pasmami zadrzewień 

zachowanymi na zboczach dolinnych. Płaskie dna dolin zajmują użytki zielone, w obrębie, których 
meandrują koryta rzeczne. Górzysty, zalesiony krajobraz o urozmaiconej rzeźbie reprezentowany jest w 

obrębie Wzgórz Strzelińskich. W kontraście z płaską, lekko falistą powierzchnią północnej, nizinnej części 
gminy, obszar ten stanowi szczególny ewenement krajobrazowy o dużej wartości. 
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4. ISTNIEJĄCY STAN ŚRODOWISKA ODNOTOWANY W POSZCZEGÓLNYCH 
SEKTORACH  

4.1. Powietrze atmosferyczne 

Dla pełnego obrazu stanu zanieczyszczeń szczególnie w okresie zimowym przeprowadzono także 
symulacje obciążenia środowiska emisjami z palenisk domowych tzw. „niska emisja”. Na terenie miasta i 

gminy Strzelin zinwentaryzowano źródła powierzchniowe, za które uznano zwarte skupiska budynków o 
zbliżonej kubaturze, lecz o równym zapotrzebowaniu na ciepło. Wielkość tego zapotrzebowania jest ściśle 

związana z wiekiem budynków. Obiekty znajdujące się na terenie miasta również się wiekiem, technologii 

wykonania, przeznaczeniem i wynikające z powyższych parametrów energochłonności. 

W przeważającej mierze głównym nośnikiem energii w tych emitorach jest węgiel kamienny. Przyjęto, że 

cała gmina (bez miasta) jest opalana węglem kamiennym, natomiast w mieście można wyróżnić także 
obszary, gdzie dominującym paliwem jest gaz ziemny (ul. Konopnicka) i olej opałowy (Osiedle Na 

Skarpie). Na obszarze miasta wyszczególniono 8 powierzchniowych źródeł emisji (poza wymienionymi są 

to rejony miasta ul. Brzegowa, ul. Wita Stwosza, Osiedle Piastowskie – Domki, ul. Sienkiewicza, ul. 
Ząbkowicka, ul. Staromiejska – opalane węglem kamiennym), natomiast w gminie 36: Biały Kościół, 

Biedrzychów, Bierzyn, Brożec, Chociwel, Częszyce, Dankowice, Dębniki, Dobrogoszcz, Gębczyce, Gębice, 
Gęsiniec, Głęboka Śląska, Gościęcice, Górzec, Karszów, Karszówek, Kazanów, Krzepice, Kuropatnik, 

Ludów Polski, Mikoszów, Muchowiec, Nieszkowice, Nowolesie, Pęcz, Piotrowice, Pławna, Skoroszowice, 
Strzegów, Szczawin, Szczodrowice, Trześnia, Warkocz, Wąwolnica, Żeleżnik. 

Ilość emisji z budynków prywatnych z paleniskami jest trudna do oszacowania. Niemożliwość 

oszacowania emisji z tych budynków (a ściślej z palenisk) wynika ze względu na rozproszenie dystrybucji 
paliwa oraz z braku kontroli jakości i ilości spalanego paliwa. Według badań przeprowadzonych na 

Politechnice Warszawskiej źródła indywidualne wytwarzają w Polsce „połowy ilości pyłu emitowanego z 
elektrociepłowni, 200 razy więcej tlenku węgla niż elektrociepłownie, 2 razy mniej tlenków azotu niż 

elektrociepłownie”. Paleniska domowe stanowią tym większy problem, że ich użytkownicy niejednokrotnie 

spalają w nich substancje wyjątkowo szkodliwe (np. odpady z tworzyw sztucznych, gumy), co dodatkowo 
zwiększa uciążliwość tych źródeł dla środowiska przyrodniczego. 

Jednym z podstawowych czynników środowiskotwórczych, związanych z komunikacji, jest 
zanieczyszczenie powietrza występujące w sąsiedztwie dróg. Pojazdy samochodowe poruszające się po 

drogach, emitują do atmosfery duże ilości różnorodnych substancji toksycznych, powstających w wyniku 
spalania paliwa napędowego, a także na skutek wzajemnego oddziaływania opon i nawierzchni dróg oraz 

zużywania się niektórych elementów pojazdu (powstają wtedy zanieczyszczenia w postaci pyłów 

gumowych, azbestowych, kamiennych oraz rdzy, sadzy itp.). 

Strzelin jest miejscowością, w której krzyżują się ważne trasy komunikacyjne o znaczeniu krajowym i 

wojewódzkim (nr 395 w kierunku Wrocławia i Ziębic, nr 396 w kierunku Oławy, nr 384 w kierunku 
Dzierżoniowa oraz nr 397 w kierunku Wiązowa) oraz kilka ważnych dróg o znaczeniu lokalnym. Drogi te 

uwzględniono w modelu ze względu na ich znaczący wpływ na wielkość emisji zanieczyszczeń powietrza 

atmosferycznego. 

Maksymalne wartości osiągnięte zostały w sołectwach, które położone są najbliżej miasta. Im dalej 

zlokalizowane są od miasta poszczególne wsie, tym lepszym charakteryzują się one stanem powietrza 
atmosferycznego. Z mapy rozkładu stężeń maksymalnych w sezonie grzewczym dla poszczególnych 

zanieczyszczeń należy wnioskować, że na terenie całej gminy nie nastąpiło przekroczenie wartości 

dopuszczalnej w żadnym analizowanym przypadku. Nasuwają się tu podobne wnioski jak w przypadku 
mapy rozkładu stężeń średniorocznych. Najwyższe wartości zostały osiągnięte w następujących 

sołectwach: Mikoszów, Szczawin, Pęcz, Chociwel, Krzepice, Gęsiniec, czyli w sołectwach bezpośrednio 
graniczących z miastem Strzelin. 

Obszary napływu zanieczyszczeń na terenie miasta skupione są w okolicach Cukrowni Strzelin i osiedli 
domków jednorodzinnych opalanych węglem. Emisje z wysokich emitorów punktowych wpływają na stan 

powietrza w mieście w ograniczonym stopniu. Ładunek emisyjny wynoszony jest wysoko, rozpraszany na 

bardzo dużym obszarze i dlatego nie wpływa bezpośrednio na imisje na terenie miasta. Wielkość tej 
emisji powinna być jednak ograniczana ze względu na ogólny stan środowiska oraz jej wpływ na zmiany 

klimatu, co znajduje swój wyraz w odpowiednich normach dotyczących emisji ze źródeł przemysłowych. 



Prognoza oddziaływania na środowisko 
projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Strzelin na lata 2009-2015 

 
13 

Emisja „niskiego poziomu”, czyli z emitorów powierzchniowych i liniowych, ma natomiast decydujący 
wpływ na jakość powietrza na obszarze miasta. Duże zróżnicowanie i rozproszenie źródeł emisji 

powoduje zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego głównie w samym mieście, co spowodowane jest 
bardzo dużym udziałem (ponad 86%) źródeł węglowych w sposobie pokrycia zapotrzebowania na ciepło. 

Przeprowadzona symulacja wykazała, że stan czystości powietrza atmosferycznego na terenie miasta i 

gminy Strzelin jest dobry, a niewątpliwie wynika to z rolniczego charakteru gminy. Przekroczenia norm 
dopuszczalnych obserwujemy tylko w mieście dla dwutlenku azotu przy stężeniach średniorocznych i 

stężeniach maksymalnych w sezonie grzewczym. 

 

4.2 Wody powierzchniowe i podziemne 

Wody powierzchniowe 

Gmina Strzelin w całości leży na obszarze zlewni rzeki Oławy i Małej Ślęzy z ich dopływami. Sieć wód 

powierzchniowych gminy jest rzadka, mało urozmaicona, jedynie w górnej części zlewni (poza gminą) 
bardziej urozmaicona. Na obszarze gminy poza Oławą Ślęzą i jej głównym dopływem Małą Ślęzą, gdzie z 

zasięgu ich dolin występuje stosunkowo gęsta sieć cieków drobniejszych, kanałów i rowów 
melioracyjnych, sieć hydrograficzna jest uboga. Obszar gminy posiada znacznie rzadszą sieć cieków, które 

ponadto są mało zasobne w wodę. Ten obszar jest użytkowany intensywnie rolniczo i to w znacznym 

stopniu są to pola orne. Zalesienie tej części gminy jest niewielkie. Obszar gminy praktycznie pozbawiony 
jest obiektów małej retencji co wiąże się bezpośrednio z niezbyt bogatą siecią cieków jak i wysokim 

stopniem zagospodarowania terenów pod użytki rolne zwłaszcza orne. Pewne możliwości zwiększenia 
retencji daje właśnie Oława i Mała Ślęza. Większymi dopływami tych rzek są: 

 Krynka (dopływ Oławy) 

 Młynówka Gębicka (dopływ Oławy) 

 Potok Nieszkowicki (dopływ Oławy) 

 Babica (dopływ Oławy) 

 Pluskawa (dopływ Małej Ślęzy) 

 Rów Gołostowicki (dopływ Małej Ślęzy) 

Oprócz w/w cieków przez gminę przepływają: Rów Rożnowski, Potok Kuropatnik, Rów „A”, Rów „C” 

(których odbiornikiem jest Krynka), Potok Podgórka, Młynów Żeeźnicka, Potok Gębicki, Potok Nowoleski, 
Potok Koziniec, Potok Skoroszowicki, Potok Komorowicki. 

Na terenie Gminy Strzelin występują dwa stałe punkty monitoringu, jakości wód powierzchniowych 
województwa dolnośląskiego. W  2007 r. badano w ramach monitoringu operacyjnego wskaźniki czystości 

wód  na rzece Oława, poniżej Strzelina (54 km) oraz na rzece Krynka w miejscowości Biedrzychów (2 
km). 

Rzeka Oława od kilku lat charakteryzuję się ustabilizowanym poziomem zanieczyszczeń, dla większości 

wskaźników nie przekraczającym III klasy. W roku 2007 na ujściu Odry odnotowano III klasę jakości i 
stan ten nie zmienia się od lat. W uchodzącej do Oławy powyżej Strzelina Krynce sześc parametrów 

przekracza znacznie poziom IV i V klasy, a ich charakter wskazuje na dopływ ścieków. 

Do ważnych punktów monitoringowych ze względu na ochronę środowiska wodnego Gminy Strzelin 

należy również zaliczyć punkty leżące poza obszarem gminy na rzece Mała Ślęza – poniżej  Pluskawki oraz 

na ujściu do Ślęzy.  

W rzece Małej Ślęzie w pierwszym punkcie tylko trzy parametry – azotany, fosfor ogólny i substancje 

rozpuszczone przekraczają poziom klasy IV. W punkcie ujściowym takich parametrów jest już sześć przy 
jednoczesnym wzroście stężeń maksymalnych. Spowodowane jest to ściekami odprowadzanymi z 

oczyszczalni w Górce (dla Miasta Strzelina). 

Wody podziemne 

Program Państwowego Monitoringu Środowiska dla województwa dolnośląskiego na lata 2007-2009 

w zakresie wód podziemnych realizowany jest przez Oddział Dolnośląski PIG we Wrocławiu. oraz przez 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu. PIG prowadzi monitoring diagnostyczny  w  
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punktach pomiarowych raz w roku, obejmuje wszystkie jednolite części wód podziemnych i operacyjny 
obejmujący jednolite części wód zagrożone nie osiągnięciem dobrego stanu.  

W najbliższej okolicy Gminy Strzelin, wody podziemne zostały badane w sieci monitoringu krajowego w 
miejscowości Borek Strzeliński w otworze nr 638. Są to wody węglanowo-siarczanowo-wapniowo-

magnezowe i w wyniku badań stwierdzono przekroczenia wg RMZ wskaźników takich jak: żelazo i 

mangan. Wg RMŚ wody mają III klasę czystości ogólną, a wpływ na to ma wapń, mangan i żelazo (IV).  

 

4.3 Gleby 

Gmina charakteryzuję się bardzo dobrymi glebami o wysokich klasach bonitacji. Gleby gminy należą do 

czarnoziemów i gleb brunatnych. W obrębie użytków rolnych dominują gleby I-III klasy (ok. 72 %), dość 

duży udział mają również gleby IV klasy (20%). Gleby te zaliczane są do kompleksu pszennego dobrego i 
pszennego wadliwego, żytniego bardzo dobrego i dobrego. Gorsze warunki glebowe występują w rejonie 

Wzgórz Strzelińskich. Tam też pojawiają się większe zagrożenia erozją wodną. Według waloryzacji 
przestrzeni rolniczej IUNG – Puławy, gmina Strzelin oceniona została na 95,9 punktów. Kompleksy rolne 

gminy rozprzestrzenione są szeroko na lekkofalistych i płaskich terenach nizinnych obszaru oraz w 
dolinach rzecznych. Występują tu gleby bielicowe i brunatne a w dolinach mady; rzadziej czarne ziemie. 

Są to gleby urodzajne, sklasyfikowane w następujących klasach bonitacyjnych od I do V. Wysoka wartość 

bonitacyjna gleb, mało urozmaicona konfiguracja terenu i łagodność klimatu podgórskiego to główne 
walory i potencjał rozległej rolniczej przestrzeni produkcyjnej gminy. Jest to silna podstawa rozwoju 

specjalistycznego rolnictwa, ogrodnictwa i sadownictwa. 

Ogólna powierzchnia analizowanego obszaru wynosi 17 142 ha. W strukturze użytkowania powierzchni na 

terenie Gminy około 79% powierzchni stanowią użytki rolne i około 21% powierzchni stanowią lasy i 

grunty leśne oraz nieużytki i grunty pozostałe. 

 

4.4 Hałas 

Do głównych źródeł akustycznych zaburzeń środowiska na terenie Gminy Strzelin należy: 

 hałas komunikacyjny (drogowy, kolejowy, lotniczy, tramwajowy, związany z parkingami, zajezdniami, 

itp.), 

 hałas przemysłowy (związany z zakładami produkcyjnymi, usługowymi, rzemieślniczymi, terenami 

budowy, liniami elektromagnetycznymi) 

O poziomie hałasu komunikacyjnego decyduje kilka czynników: natężenie ruchu pojazdów, udział 

pojazdów ciężarowych, prędkość pojazdów, stan techniczny pojazdów, płynność ruchu, stan nawierzchni 
dróg, położenie dróg, ich parametry, ukształtowanie powierzchni terenu, przez który przebiega droga, 

rodzaj sąsiadującej z drogą zabudowy oraz odległość zabudowy od drogi. 

Jak wynika z kontroli WIOŚ we Wrocławiu problem nadmiernej emisji hałasu do środowiska w Gminie 

Strzelin w bardzo dużym stopniu związany jest z niewłaściwie prowadzona przez władze lokalne polityką 

zagospodarowania przestrzennego. Dotyczy to głównie lokalizacji w jednorodzinnej zabudowie 
mieszkaniowej zakładów ślusarskich, stolarskich, lakierniczych, będących powodem licznych interwencji w 

aspekcie ochrony przed hałasem.  

Najbardziej akustycznie uciążliwe obiekty spośród wszystkich skontrolowanych przez WIOŚ w 2007 roku 

zakładów na terenie Gminy Strzelin to Kruszywa Strzelin Sp. z o.o.  

 

4.5 Promieniowanie elektromagnetyczne 

Promieniowanie dzieli się na dwie zasadnicze grupy: jonizujące oraz niejonizujące. Źródła promieniowania 
można podzielić na naturalne - występujące w przyrodzie i sztuczne – wytwarzane przez człowieka. Pola 

elektromagnetyczne niejonizujące definiuje się jako pola elektryczne, magnetyczne oraz 
elektromagnetyczne o częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz. Powyżej 300 GHz promieniowanie ma już 

zdolność jonizacji atomów oraz cząsteczek (np. promieniowanie X, gamma), a pola z tego zakresu 

nazywa się promieniowaniem jonizującym.  
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Oddziaływanie na środowisko pól elektromagnetycznych na terenie Gminy Strzelin występuje  

Przez teren gminy przebiega linia radiowa relacji RTCN Ślęża – SLR  Góra św. Anny, linia ta przebiega na 

dużej wysokości.  

Elektroenergetyka na terenie gminy podlega Zakładowi Energetycznemu Wrocław S.A. Rejon 

Energetyczny Strzelin , ul. Energetyczna 1. Teren gminy posiada rozbudowaną sieć energetyczną 

napowietrzną średniego napięcia -20kV oraz magistralę wysokiego napięcia -110 kV z Wrocławia poprzez 
Żurawinę i Strzelin w kierunku Ząbkowic. Główny Punkt Zasilania (GPZ—110/20kV o mocy 2x 25 MVA) 

znajduje się przy ul. Dzierżoniowskiej w północno- zachodniej części Strzelina . 

Na terenie; miasta występuje sieć energetyczna kablowa zlokalizowana wzdłuż głównych ciągów 

komunikacyjnych. Sieć kablowa średniego napięcia ułożona jest również w kierunku miejscowości Górzec 

biegnąca do położonych tam zakładów przetwórstwa ziemniaków. 

Ilość stacji transformatorowych 20/0,4 kV wynosi- 139 sztuk. Łączna moc zainstalowanych 

transformatorów - 22,8 MVA. 

Obecnie gmina nie posiada opracowanego planu dalszego rozwoju sieci energetycznej. 

Na terenie Gminy Strzelin znajdują się dwie stacje telefonii komórkowej GSM1800/2/1084/1/07 na ul. 
Oławskiej, ul. Borowskiej 1 w Strzelinie oraz jedna stacja UMTS/2/2904/1/08 przy ul. Oławskiej 21 

 

4.6 Poważne awarie i zagrożenia naturalne 

Gmina Strzelin charakteryzuje się występowaniem średniej wielkości przemysłu i średnio rozwiniętą 

infrastrukturą techniczną w postaci: dróg, kolei, instalacji oraz niskim stopniem zurbanizowania terenu 
(poza Strzelinem). Jako charakterystyczne poważne awarie mogące przyczynić się do znacznej degradacji 

środowiska należą więc awarie: 

 w transporcie drogowym, przy przeładunku materiałów niebezpiecznych, w zakładach przemysłowych 

w wyniku, których do środowiska mogą przedostawać się substancje chemiczne, powodując skażenie 
wód powierzchniowych, podziemnych, gleb i gruntu oraz powietrza; 

 instalacji i budowli technicznych, w wyniku których mogą uwalniać się substancje niebezpieczne (poza 

terenem gminy). 

Na terenie województwa dolnośląskiego inwentaryzacją i kontrolą w zakresie możliwości wystąpienia 

poważnych awarii zajmuje się Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, we współpracy z Państwową 
Strażą Pożarną. Obecnie w bazie potencjalnych sprawców poważnych awarii nie ma obiektów z terenu 

gminy Strzelin.  

Podstawowymi kryteriami kwalifikującymi obiekt lub instalację do grupy potencjalnych Sprawców są: 
rodzaje i ilość substancji niebezpiecznej, przewidywany zasięg zagrożenia w wyniku awarii oraz typ 

narażonego obszaru, prawdopodobieństwo powiększenia niebezpieczeństwa w wyniku bliskiego 
sąsiedztwa innych obiektów stwarzających określone zagrożenie. W rejestrze ujęto głównie jednostki 

posiadające w obrocie materiały niebezpieczne gazowe, ciekłe i stałe w ilościach przekraczających 

wielkości progowe wynikające z dyrektyw UE i Międzynarodowej Organizacji Pracy, określone jako tzw. 
wielkie zagrożenia.  

Źródłem potencjalnych awarii na terenie gminy Strzelin może być transport materiałów niebezpiecznych 
drogowy. Na terenie gminy działa powołany przez Burmistrza Zespół Reagowania Kryzysowego. 

 

4.7 Zasoby przyrodnicze 

Charakterystyczny krajobraz Gminy Strzelin położony jest na obszarze Niżu Śląskiego, gdzie możemy 

wyróżnić jednostkę fizjogeograficzną zwaną „Przedgórzami Sudeckimi”. Przedgórza te tworzą pas 
wzniesień i grzbietów o szerokości 20-40 km, przylegający do Sudetów od północnego wschodu. Obszar 

ten zbudowany jest z twardych, krystalicznych skał. W obrębie Przedgórza Sudeckiego można wyróżnić 
Wzgórza Strzelińskie. Wzgórza Strzelińskie obejmują swym zasięgiem górzysty, zalesiony obszar gminy 

wzdłuż zachodnich jej granic, przechodząc dalej na południe na teren gminy Przeworno. Wschodnią 

granicą tego obszaru jest obecna granica rolno – leśna we wsiach Dobroszów, Samborowiczki, Krzywina i 
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Jegłowa. Na obszarze Wzgórz Strzelińskich należy chronić naturalny krajobraz obszaru i zachować w pełni 
równowagę ekologiczną istniejących tu systemów przyrodniczych. Atrakcyjny krajobrazowo i klimatycznie 

obszar Wzgórz Strzelińskich winien stanowić podstawę rozwoju funkcji rekreacyjnej w sąsiadujących z 
nim wsiach gminy. 

Najcenniejszymi obszarami w obrębie Wzgórz Strzelińskich jest dolina rzeki Krynki oraz kompleksy leśne 

porastające wzgórza. Na tych terenach występuje najwięcej rzadkich i zagrożonych gatunków. 

Lasy na obszarze gminy zajmują ok. 8% (w powiecie strzelińskim średnio również około 8%). Kompleksy 

leśne występują w południowej części gminy. Administrowane są przez Nadleśnictwo Henryków. Inne 
skupiska drzew stanowią parki wiejskie i podworskie. 

W obrębie użytków rolnych występują pasy i zespoły zadrzewień śródpolnych, a wzdłuż cieków – ciągi 

drzew i krzewów. Szczególnie cenny ekosystem przyrodniczy zieleni niskiej i łęgowej z rzadkimi 
gatunkami roślin występuje w dolinie rzeki Oławy i Małej Ślęzy.  

Na terenach zabudowanych spotyka się skupiska zieleni wysokiej – m.in. starodrzewu, głównie w 
znajdujących się tam parkach przypałacowych 

Obszar miasta i gminy Strzelin nie jest zbyt cenny pod względem występowania fauny. Obecne są tu 
pospolicie występujące w tej części kraju jelenie, sarny, dziki, zające, lisy, borsuki, kuny leśne. Z ptaków 

poza bardzo pospolitymi występuje bocian czarny, bocian biały, dzięcioł pstry, dzięcioł zielony, jastrząb. 

W Oławie i jej dopływach żyją szczupaki, okonie, płocie, ukleje, wzdręgi, liny.  

 Obszary Wzgórz Strzelińskich porastają nadal lasy i nie brakuje w nich fragmentów cennych z 

przyrodniczego punktu widzenia. Zachowany rozległy kompleks leśny spełnia dziś ważne funkcje i stanowi 
jedyną ostoję wielu gatunków roślin i zwierząt, pośród silniej zmienionych, zasiedlonych i 

zagospodarowanych rolniczo terenów. Ponadto w granicach proponowanej ostoi zachowały się cenne 

siedliska roślin łąkowych. Niewielkie enklawy roślinności łąkowej urozmaicają krajobraz roślinny otoczenia 
lasów i dolin niektórych potoków (np. Pogroda, Zuzanka). 

Obszar projektowanej ostoi odznacza się zróżnicowaniem warunków siedliskowych, wynikającym z 
wyniesienia terenu (Gromnik 392 m n.p.m., okolice Białego Kościoła 182 m n.p.m.) charakteru podłoża 

skalnego i pokrywy glebowej oraz warunków wodnych. 

Odzwierciedleniem tego zróżnicowania jest różnorodność zbiorowisk roślinnych na obszarze mikroregionu 

Wzgórz Strzelińskich (Pender 1988, 1990). Stwierdzono tu 8 zespołów leśnych, wśród nich zespoły 

terenów nizinnych, lasy o charakterze podgórskim i podgórskie formy wysokościowe górskich zespołów. 
Występują tu kwaśne dąbrowy, różne postaci grądów, nizinne i podgórskie zespoły łęgów, żyzne i kwaśne 

buczyny górskie. Cenne są także, spotykane tu sporadycznie, fragmenty muraw kserotermicznych oraz 
zbiorowiska łąkowe, szczególnie te, z udziałem chronionych i rzadkich gatunków roślin np.: pełnika 

europejskiego Trollius europaeus, zimowita jesiennego Colchicum autumnale (Pender 1990). 

Spośród form ochrony przyrody ożywionej i nieożywionej, wymienionych w ustawie z dnia 16 kwietnia 
2004 r. (Dz.U.Nr 92 poz. 880 z późn. zm.), do chwili obecnej na terenie Gminy Strzelin  utworzono: 

 

 Obszar Chronionego Krajobrazu  

o Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie 

Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie obejmuje południowe części tych 

masywów o stosunkowo niewielkim przekształceniu gospodarczym i leży w mezoregionie Wzgórza 
Niemczańsko-Strzelińskie. Jest on najbardziej zróżnicowaną częścią Przedgórza Sudeckiego. Masywy te 

zbudowane są z różnych skał magmowych i metamorficznych, z których na uwagę zasługuje pionowa 
intruzja granitu w Strzelinie. Wzgórza pokryte są zwartymi lasami. Wzgórza Kiełczyńskie stanowią 

fragment Ślężańskiego PK. 

 Rezerwaty przyrody  

o Zwierzyniec 

las liściasty z dębem (Quercus sp.) i bogatym runem na obszarze zalewiskowym rzeki Odry 

o Przylesie 
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las mieszany o charakterze przejściowym od grądu do olsu 

o Łąka Sulistrowicka 

roślinność łąkowa z rzadkimi gatunkami jak goździk pyszny (Dianthus superbus) 

 Park Krajobrazowy Gór Sowich 

Park obejmuje centralną, najwyższą część Sudetów Środkowych, z masywem Wielkiej Sowy, Kalenicy 

Słonecznej i Czarnych Kątów. Główny grzbiet górski Parku ma długość 25 km i biegnie z północnego 

zachodu na południowy wschód, pomiędzy Górami Wałbrzyskimi a Bardzkimi. Jest zbudowany z 
najstarszych w Sudetach gnejsów prekambryjskich. Masyw Wielkiej Sowy jest najatrakcyjniejszą częścią 

całego pasma. Ten typ krajobrazu górskiego, charakteryzujący się dużą koncentracją na stosunkowo 
małej powierzchni różnych, kontrastowych form, nie występuje w takiej skali nigdzie w kraju. Decyduje to 

o dużej atrakcyjności turystycznej Parku, przez który wiedzie wiele szlaków, mających zakończenie na 

szczytach Wielkiej Sowy i Kalenicy. Z tych punktów widokowych można podziwiać jedne z 
najpiękniejszych panoram górskich Sudetów. Przeważającą część obszaru Parku porastają dolnoreglowe 

lasy pochodzenia antropogenicznego, świerkowe, bukowe lub mieszane, ze znaczną domieszką innych 
gatunków: modrzewi, jaworów, brzóz, sosen, lip, kasztanowców i klonów. Najwyższe partie Gór Sowich, 

tzn. Masyw Wielkiej Sowy i Kalenicy Słonecznej porasta bór świerkowy regla górnego z domieszką buka. 
Niestety, duże partie lasów górnoreglowych zostały zniszczone w wyniku klęski ekologicznej 

spowodowanej przez emisje gazów przemysłowych. Osłabione drzewostany zostały zaatakowane przez 

szkodniki, co doprowadziło do znacznych wylesień na grzbiecie i zboczach Gór Sowich. Pod samym 
wierzchołkiem Wielkiej Sowy rośnie sztucznie wprowadzona kosodrzewina. Na stromych stokach 

występuje gdzieniegdzie kwaśna buczyna, a także małe skupienia żyznej buczyny sudeckiej. Dużą 
atrakcją przyrodniczą Parku jest skarłowaciały las bukowy, objęty ochroną w rezerwacie Bukowa 

Kalenica. Świat roślinny i zwierzęcy Parku nie odbiega składem od obszarów sąsiednich. Szczególnie 

cenna jest flora zbiorowisk łąkowych porastających podszczytowe partie gór, z roślinami rzadkimi i 
chronionymi np. dziewięćsiłem bezłodygowym i śnieżycą wiosenną. Bogaty jest również świat zwierzęcy, 

co wiąże się ze słabym zasiedleniem tego obszaru. Z rzadkich ssaków żyją tu muflony, borsuki, kuny 
leśne, z ciekawych gatunków ptaków należy wymienić sowę włochatkę, bociana czarnego i głuszca a z 

płazów salamandrę plamistą i traszkę górską. 

 

4.8 Zasoby surowców naturalnych 

Wśród skał budujących obszar gminy trzy główne kompleksy litologiczne posiadają znaczenie surowcowe, 
a mianowicie: granity i granitoidy intruzji karbońsko-permskiej, iły wraz z mułami trzeciorzędowej serii 

poznańskiej oraz trzeciorzędowe kaoliny, piaski i żwiry czwartorzędowe, przeważnie pochodzenia 
wodnolodowcowego i rzecznego.  

Na obszarze gminy znajdują się złoża kopalin: granitu (Gębczyce, Mikoszów Wieś, Strzegów-Gęsiniec, 

Strzelin), kaolinu (Strzelin – Monika), iłów mioceńskich (Strzelin), piasków i żwirów (Karszów I, Karszów 
II, Żeleźniak). Z uwagi na małe zasoby oraz ograniczenia wynikające z ochrony środowiska i istniejącego 

zainwestowania zaniechano szeregu mniejszych złóż.  

Eksploatacja surowców mineralnych jest  bez wątpienia przyczyną znacznej degradacji środowiska 

przyrodniczego, zwłaszcza występowania przestrzennych zmian na powierzchni terenu. Przekształcenia 

środowiska są wynikiem zarówno dawnych, zakończonych procesów wydobywczych jak i tych 
prowadzonych obecnie, przy czym z całą pewnością najgroźniejszym czynnikiem destrukcyjnym, 

negatywnie wpływającym na stan powierzchni ziemi, jest skala prowadzonej działalności górniczej.  

 

5 ANALIZA WARIANTÓW 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Strzelin na lata 2009-2015  wyznacza cele i kierunki działań, 
których właściwa realizacja zapewni poprawę stanu środowiska na terenie gminy. Założeniem 

Programu... jest sukcesywny postęp w planowanych działaniach w celu uzyskania efektu końcowego 
jakim jest dobry stan środowiska. Niemniej, nie można wykluczyć w trakcie realizacji nieprzewidzianych 

sytuacji mogących spowolnić lub całkowicie zablokować realizację dokumentu. Dlatego też poniżej 
przedstawiono analizę dwóch wariantów: wariantu podstawowego wynikającego z zapisów POŚ oraz 

wariantu 0 w przypadku nie podejmowania jakichkolwiek działań. 
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Wariant podstawowy 

Realizacja zapisanych w POŚ działań będzie oddziaływać na stan środowiska w następującym zakresie: 

 poprawa stanu jakości wód podziemnych i powierzchniowych poprzez: 

o eliminację zanieczyszczeń ze źródeł punktowych (np. nieszczelne szamba, zrzuty ścieków 
bezpośrednio do odbiorników), 

o eliminację zanieczyszczeń ze źródeł obszarowych, 

o ochronę głównych zbiorników wód podziemnych, 

o racjonalną eksploatację zasobami wód podziemnych, 

o optymalizację zużycia wody do celów socjalno-bytowych i przemysłowych,  

o ochronę terenów źródliskowych i ujęć wodnych przed zanieczyszczeniem, 

o eliminację zagrożenia przeciwpowodziowego w wyniku budowy i modernizacji wałów 

przeciwpowodziowych i urządzeń hydrotechnicznych, 

o likwidację mogilników w których zdeponowane są przeterminowane pestycydy, 

o poddanie modernizacji pod kątem wyposażenia w instalacje ujmujące wody odciekowe lub 
zamknięcie składowisk odpadów, które nie spełniają wymagań, 

o eliminację deponowania osadów ściekowych na terenach nie przeznaczonych na ten cel, 

 poprawa stanu powierza atmosferycznego w wyniku: 

o ograniczania emisji pyłowo-gazowej ze źródeł przemysłowych, 

o sukcesywnej likwidacji źródeł niskiej emisji na terenie województwa, 

o ograniczania wielkości emisji zanieczyszczeń ze źródeł komunikacyjnych, 

o zwiększenia udziału ekologicznych nośników ciepła i odnawialnych źródeł energii w bilansie 

energetycznym, 

o termomodernizacji elewacji i dachów budynków oraz elementów stolarki okiennej i drzwi, hal 

produkcyjnych, 

o zamknięcia i rekultywacji składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych, na których 
deponowane były zmieszane odpady komunalne, nie spełniających wymagań prawnych i 

technicznych, 

o zmniejszenia strumienia odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska na 

korzyść innych metod odzysku, 

o deponowania na składowiskach odpadów tylko odpadów przetworzonych, z których wcześniej już 

wysegregowano odpady nadające się do odzysku, 

o selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,  

 poprawa w zakresie środowiska akustycznego poprzez: 

o ograniczenie hałasu ze źródeł komunikacyjnych, 

o ograniczenie hałasu ze źródeł przemysłowych, 

o zapobieganie występowaniu ponadnormatywnych wartości hałasu na obszarach zabudowanych, 

 ograniczenie negatywnego oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego, 

 poprawa bezpieczeństwa ekologicznego poprzez: 

o ograniczanie ryzyka wystąpienia zagrożeń środowiskowych spowodowanych funkcjonowaniem 

zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii, 
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o zmniejszenie ryzyka wynikającego z transportu materiałów niebezpiecznych (np. poprzez 
wyznaczanie optymalnych tras przejazdu, parkingów, kontrola stanu technicznego pojazdów), 

o podniesienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, 

 zmniejszenie degradacji gleb w wyniku: 

o rekultywacji terenów zdegradowanych, 

o prowadzenia właściwej polityki rolnej, 

 ograniczenie negatywnego oddziaływania na obszary podlegające ochronie na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody poprzez: 

o nie lokalizowanie nowych instalacji mogących oddziaływać na środowisko na obszarach 

chronionych lub w ich otulinie, 

o zapewnienie naturalnego zaplecza turystycznego na obszarach chronionych, 

o rozwój infrastruktury technicznej w pobliżu terenów lub obszarów chronionych. 

Wariant 0 

Natomiast nie podjęcie działań przedstawionych w Programie… skutkowałoby pogorszeniem stanu 

środowiska, a tym samym warunków życia mieszkańców w wyniku: 

 zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych m.in. zrzutami nieoczyszczonych ścieków 

komunalnych, niekontrolowanym wylewaniem gnojowicy na pola i tereny przyległe, nieszczelnym 

systemem szamb indywidualnych, 

 zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego ze źródeł: komunalno-bytowych (w tym kotłownie 

lokalne, indywidualne paleniska domowe), transportowych (emisja związana z ruchem 

samochodowym, która skutkuje całorocznym wysokim poziomem tlenków azotu w powietrzu oraz 

wpływa na podwyższony poziom pyłu zawieszonego PM10 i benzenu) oraz ze źródeł przemysłowych,   

 zwiększenia wartości ponadnormatywnych poziomu hałasu w wyniku transportu drogowego, 

kolejowego i tramwajowego oraz narażenia mieszkańców na uciążliwości związane 

z ponadnormatywnym hałasem, 

 zwiększenia oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego ze źródeł sztucznych na 

środowisko, 

 zwiększenia ryzyka wystąpienia poważnej awarii np. w wyniku magazynowania i transportu (głównie 

na drogach publicznych oraz szlakach kolejowych) materiałów i substancji niebezpiecznych 

(toksycznych, łatwopalnych, wybuchowych) oraz zagrożeń naturalnych w tym zwiększenie zagrożenia 
powodziowego,  

 degradacji obszarów przyrodniczych oraz obszarów przyrodniczo cennych, co może spowodować 

zubożenie szaty roślinnej na terenie województwa, a tym samym zaburzenia równowagi ekologicznej 
i zakłócenia przepływu energii i materii w ekosystemach 

 degradacji gleb poprzez postępujące zakwaszenie gleb, zanieczyszczenie gleb wokół dużych zakładów 

przemysłowych i składowisk odpadów, 

 niewłaściwego (z punktu widzenia ochrony złóż) zagospodarowywania obszarów złóż 

udokumentowanych (np. złóż węgla brunatnego w rejonie Legnicy) oraz obszarów perspektywicznych 

i prognostycznych, co w efekcie powoduje nieodwracalne uszczuplenie zasobów kopalin,  

 niskiej świadomości ekologicznej mieszkańców miasta, co może skutkować zachowaniami nie 

ekologicznymi, 

 niskiego poziomu wykorzystania środków pomocowych Unii Europejskiej, a także funduszy ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej, na dofinansowanie projektów z zakresu ochrony środowiska. 

Nie podjęcie działań w poszczególnych sektorach środowiska na terenie gminy oznaczałoby pogorszenie 
stanu jego środowiska, co wymiernie wpłynęłoby na warunki życia i na zdrowie mieszkańców.  
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6 ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU 
WIDZENIA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU, W SZCZEGÓLNOŚCI 
DOTYCZĄCE OBSZARÓW CHRONIONYCH 

W wyniku analizy stanu aktualnego, na terenie województwa stwierdzono występowanie problemów w 
następujących sektorach: 

 jakość wód i stosunki wodne, 

 powietrze atmosferyczne, 

 hałas, 

 poważne awarie i zagrożenia naturalne, 

 ochrona przyrody i krajobrazu, 

 ochrona gleb, 

 zasoby surowców naturalnych. 

Jakość wód i stosunki wodne 

Na terenie Gminy Strzelin występują dwa stałe punkty monitoringu, jakości wód powierzchniowych 

województwa dolnośląskiego. W  2007 r. badano w ramach monitoringu operacyjnego wskaźniki czystości 

wód  na rzece Oława, poniżej Strzelina (54 km) oraz na rzece Krynka w miejscowości Biedrzychów (2 
km). 

Rzeka Oława od kilku lat charakteryzuję się ustabilizowanym poziomem zanieczyszczeń, dla większości 
wskaźników nie przekraczającym III klasy. W roku 2007 na ujściu Odry odnotowano III klasę jakości i 

stan ten nie zmienia się od lat. W uchodzącej do Oławy powyżej Strzelina Krynce sześc parametrów 

przekracza znacznie poziom IV i V klasy, a ich charakter wskazuje na dopływ ścieków. 

Głównymi zagrożeniami dla wód powierzchniowych i podziemnych prowadzących wody nieodpowiadające 

normom są skażenia komunalne i związane z chemicznymi środkami do produkcji rolnej. 

Ścieki socjalno-bytowe, pochodzące z zabudowy mieszkaniowej, odprowadzane są często 

do nieszczelnych osadników przydomowych bądź też lokalnie budowanymi przez mieszkańców kanałami 

bezpośrednio do przydrożnych rowów melioracyjnych lub cieków wodnych. Ścieki te są źródłem 
zanieczyszczeń wyrażającym się w związkach takich jak BZT5, ChZT, azot amonowy i fosforany. 

Dodatkowo istotnym zagrożeniem, dla jakości wód są substancje ropopochodne spłukiwane podczas 
opadów deszczu z nawierzchni dróg, parkingów czy placów stacji paliw. 

Poważne źródło zanieczyszczeń wód podziemnych i powierzchniowych stanowią też związki biogenne 
pochodzące z gnojowicy, gnojówki i z soków kiszonkowych, spływające z pól uprawnych w okresach po 

nawożeniu gruntów rolnych. Rolnictwo należy do najbardziej znaczących gałęzi aktywności gospodarczej 

w Gminie Strzelin, dlatego ochrona wód będzie najistotniejszym problemem ochrony środowiska związana 
z intensywną produkcja rolniczą. 

W stosunku do lat poprzednich wskaźniki te uległy znacznej poprawie głównie dzięki uruchomieniu części 
oczyszczalni ścieków na obszarach zlewni, jednak należy zaznaczyć, iż oczekiwano znacznie większą 

poprawę wskaźników. 

W chwili obecnej prawie 100 % mieszkańców gminy korzysta z wody dostarczanej wodociągiem 
gminnym. Wodociągi zaopatrywane są z ujęć wód podziemnych zlokalizowanych na terenie gminy w 

miejscowościach: Strzelin; Ludów – Górzec, Strzelin  ul. Brzegowa, Dankowice, Ludów Polski, Karszów, 
Częszyce. Sieć wykonywana jest systematycznie od kilkudziesięciu lat jednak na wielu odcinkach jest 

przestarzała i wymaga wymiany. Najważniejsze zadania inwestycyjne w zakresie zaopatrzenia w wodę to: 

 Utrzymywanie w dobrym stanie technicznym i wykonywanie modernizacji istniejących Zakładów 

Uzdatniania Wody 

 Niezbędne bieżące modernizacje i naprawy istniejących sieci wodociągowych 

 Uzbrojenie nowych terenów w sieci wodociągowe 
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 Budowa wodociągów dla wsi Ulica 

 Zakup urządzeń do sprawdzania stanu sieci wodociągowej  

Wykonanie inwestycji sanitacji wsi nie rozwiąże całkowicie problemów ochrony środowiska na obszarach 
wiejskich. W działaniach gminnych w zakresie ochrony wód należy przewidzieć czynności zmierzające do 

wprowadzenia ewidencji rolników wykorzystujących gnojowicę, wprowadzenia akcji uświadamiającej 
zagrożenia, jakie niesie ten sposób zagospodarowania gnojowicy i wprowadzać zasady ekologicznego 

nawożenia gnojowicą oraz to co nazywa się wpływem zanieczyszczeń obszarowych na stan wód 

powierzchniowych. 

W strategii przeciwdziałania tym niekorzystnym zjawiskom wyróżnia się dwa kierunki: 

 kierunek bezinwestycyjny polegający na uświadomieniu skali zagrożenia,  

o propagowanie kultury rolnej uwzględniającej potrzeby ochrony środowiska  

o działania administracyjne gminy polegające na wyznaczeniu obszarów ochronnych i 

egzekwowaniu ustanowionych nakazów i zakazów. 

 kierunek inwestycyjny polegający na zastosowaniu rozwiązań technicznych przeciwdziałającym 
rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń obszarowych, adaptacji urządzeń technicznych i wykonywania 

specjalnych urządzeń melioracyjnych. 

Poza zanieczyszczeniami obszarowymi również zanieczyszczenia liniowe powodują zanieczyszczenia wód. 
Do liniowych źródeł zanieczyszczeń należą:  

 drogi samochodowe 

 szlaki kolejowe 

 rurociągi substancji niebezpiecznych 

Powietrze atmosferyczne 

Na terenie całej gminy nie zaobserwowano przekroczenia wartości dopuszczalnej czterech analizowanych 

zanieczyszczeń: pyłu zawieszonego, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenku węgla. 

Maksymalne wartości osiągnięte zostały w sołectwach, które położone są najbliżej miasta. Im dalej 
zlokalizowane są od miasta poszczególne wsie, tym lepszym charakteryzują się one stanem powietrza 

atmosferycznego. Z mapy rozkładu stężeń maksymalnych w sezonie grzewczym dla poszczególnych 
zanieczyszczeń należy wnioskować, że na terenie całej gminy nie nastąpiło przekroczenie wartości 

dopuszczalnej w żadnym analizowanym przypadku. Nasuwają się tu podobne wnioski jak w przypadku 

mapy rozkładu stężeń średniorocznych. Najwyższe wartości zostały osiągnięte w następujących 
sołectwach: Mikoszów, Szczawin, Pęcz, Chociwel, Krzepice, Gęsiniec, czyli w sołectwach bezpośrednio 

graniczących z miastem Strzelin. 

Obszary napływu zanieczyszczeń na terenie miasta skupione są w okolicach Cukrowni Strzelin i osiedli 

domków jednorodzinnych opalanych węglem. Emisje z wysokich emitorów punktowych wpływają na stan 
powietrza w mieście w ograniczonym stopniu. Ładunek emisyjny wynoszony jest wysoko, rozpraszany na 

bardzo dużym obszarze i dlatego nie wpływa bezpośrednio na imisje na terenie miasta. Wielkość tej 

emisji powinna być jednak ograniczana ze względu na ogólny stan środowiska oraz jej wpływ na zmiany 
klimatu, co znajduje swój wyraz w odpowiednich normach dotyczących emisji ze źródeł przemysłowych. 

Emisja „niskiego poziomu”, czyli z emitorów powierzchniowych i liniowych, ma natomiast decydujący 
wpływ na jakość powietrza na obszarze miasta. Duże zróżnicowanie i rozproszenie źródeł emisji 

powoduje zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego głównie w samym mieście, co spowodowane jest 

bardzo dużym udziałem (ponad 86%) źródeł węglowych w sposobie pokrycia zapotrzebowania na ciepło. 

Przeprowadzona symulacja wykazała, że stan czystości powietrza atmosferycznego na terenie miasta i 

gminy Strzelin jest dobry, a niewątpliwie wynika to z rolniczego charakteru gminy. Przekroczenia norm 
dopuszczalnych obserwujemy tylko w mieście dla dwutlenku azotu przy stężeniach średniorocznych i 

stężeniach maksymalnych w sezonie grzewczym. 

Przeprowadzona analiza stanu zanieczyszczenia powietrza wykazała, że na terenie Gminy Strzelin w celu 

zmniejszenia emisji i imisji wskazane są działania dążące do poprawy czystości atmosfery. W związku z 
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zaostrzeniem się przepisów ochrony środowiska oraz w interesie mieszkańców działania te należałoby 
przeprowadzi_ w następujących kierunkach poprzez: 

 stopniową rozbudową lokalnych sieci ciepłowniczych i systemów gazowniczych w celu likwidacji 

przestarzałych kotłowni i pieców węglowych, 

 zmianę sposobu ogrzewania budynków mieszkalnych oraz kotłowni zakładowych, 

 budowę alternatywnych dla węgla źródeł zasilania w ciepło (instalacje gazowe, olejowe, elektryczne), 

 ekonomicznie i ekologicznie uzasadnioną modernizację istniejących węglowych źródeł ciepła, 

 stopniową termomodernizację wszelkich, szczególnie dużych obiektów zasilanych energią cieplną 

 kompleksową modernizację systemów energetycznego i technologicznego spalania paliw w zakładach 

o największej skali emisji – w okresie krótkoterminowym wybudowanych przed 1990r. i sprawności 

mniejszej niż 85% (Cukrownia Strzelin, Meblo-pax [dawniej Kramex], Mleczarnia Dagny, Kotłownie 

lokalne na ul. _w. Jana i Jana Pawła II ) 

 wprowadzanie lepszego jakościowo paliwa węglowego 

 stworzenie najlepszych możliwych w danym momencie warunków spalania (kotły retortowe, 

odpowiednie warunki powietrzne, właściwa wyrzutnia spalin) 

 modernizację lub montaż wysokosprawnych urządzeń odpylających (cyklony, filtry itp.) 

 wprowadzanie odzysku ciepła w procesach skojarzonych 

Hałas 

Przedsiębiorstwa, zakłady i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na danym terenie 

kształtują klimat akustyczny w swoim otoczeniu. Istnieje szereg instrumentów prawnych, dzięki którym 
można wyeliminować przedsiębiorstwa niespełniające warunków środowiskowych. Do instrumentów tych 

można zaliczyć: 

 system ocen oddziaływania na środowisko, 

 system kontroli i egzekucji. 

Ponadto istnieje możliwość wprowadzenia w drodze decyzji administracyjnej dopuszczalnego poziomu 
emisji hałasu dla przedsiębiorstwa. 

Działanie zakładów nie powinno powodować przekroczenia standardów jakości środowiska i 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku poza teren, do którego prowadzący instalację ma tytuł 

prawny. Dotyczy to również obszaru ograniczonego użytkowania, jeżeli został utworzony w związku z 

funkcjonowaniem zakładu. 

Jeżeli akustyczne oddziaływanie będące wynikiem prowadzenia zakładu występuje na terenach, dla 

których nie zostały ustawowo ustalone dopuszczalne poziomy hałasu lub na terenach, dla których nie 
można określić dopuszczalnego poziomu hałasu poprzez przyjęcie wartości dopuszczalnych dla rodzaju 

terenu o zbliżonym przeznaczeniu – wówczas nie podejmuje się działań przewidzianych ustawą na rzecz 
kształtowania klimatu akustycznego tych terenów. 

W przypadku kiedy emisja hałasu w środowisku przekraczaj dopuszczalne poziomy wojewoda w drodze 

decyzji dopuszcza zakład do działalności nakazując utrzymanie dopuszczalnych poziomów. 

W przypadku wydawania decyzji na emisje hałasu do środowiska to na organie administracyjnym 

spoczywa obowiązek ustalenia dopuszczalnego poziomu hałasu.  

Organem właściwym do wydania decyzji na emitowanie hałasu jest: 

 wojewoda w odniesieniu do zakładów zaliczających się do inwestycji mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska. 

Inwestycje szczególnie szkodliwe dla środowiska. 

 starosta w odniesieniu do zakładów mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa 

w art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska. Są to inwestycje mogące pogorszyć stan 

środowiska.  
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Za emisje hałasu do środowiska nie ponosi się żadnych opłat. Natomiast za przekroczenie poziomów 
hałasu określonych w decyzji na emitowanie hałasu do środowiska i obowiązujących nadal decyzjach o 

dopuszczalnym poziomie hałasu przenikającego do środowiska – wojewódzki inspektor ochrony 
środowiska wymierza, w drodze decyzji, administracyjnej kary pieniężne. Ponadto na podmiocie 

prowadzącym działalność gospodarczą spoczywa odpowiedzialność za ochronę środowiska polegająca na 

podjęciu niezbędnych działań naprawczych.  

W miarę rozwoju zainwestowania Gminy Strzelin układ komunikacyjny należy sukcesywnie dostosowywać 

do zmieniających się potrzeb, szczególnie w zakresie układu dróg gminnych o lokalnym znaczeniu. 
Modernizacja powinna zmierzać do polepszenia parametrów technicznych dróg w celu podwyższenia 

bezpieczeństwa, szczególnie na odcinkach przebiegających przez tereny zainwestowane. Plany na 

najbliższe lata odpowiednich jednostek zarządzających drogami przewidują wiele działań 
modernizacyjnych mających na celu dostosowanie do standardów jakościowych, a także do zwiększającej 

się ilości pojazdów. 

Decyzja na emitowanie hałasu do środowiska nie jest wymagana, gdy hałas powstaje w związku z 

eksploatacją dróg, lub z działalnością osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą.  

Jednak przestrzeganie wymagań ochrony środowiska związanych z eksploatacją dróg, zapewniają 

zarządzający tymi obiektami. Ustawa – Prawo ochrony środowiska stanowi, że eksploatacja nie może 

powodować przekroczenia standardów, jakości środowiska, a emisja hałasu nie może spowodować 
przekroczenia standardów, jakości środowiska poza terenem, do którego zarządzający tym obiektem ma 

tytuł prawny. 

Jedynie w sytuacji, gdy w związku z eksploatacją ww. obiektu utworzono obszar ograniczonego 

użytkowania – wówczas eksploatacja tego obiektu w kontekście przekroczenia standardów, jakości 

środowiska jest oceniana poza tym obszarem. 

Zarządzający drogą, jest zobowiązany do pomiarów poziomu hałasu, a ponadto wprowadzaniu działań, 

które będą zmierzały do ograniczenia zbyt wysokich emisji hałasu do środowiska. Organ ochrony 
środowiska stwierdzając przekroczenia emisji hałasu na danym terenie może w drodze decyzji nałożyć 

obowiązek przeprowadzenia pomiarów poziomu hałasu. 

 

Poważne awarie i zagrożenia naturalne 

W oparciu o zasadę przezorności konieczne jest podejmowanie niezbędnych działań profilaktycznych, 
włączając w to zakazy i ograniczenia dotyczące produkcji i użytkowania. Niezbędny jest także monitoring, 

ocena ryzyka i raporty bezpieczeństwa oraz inne procedury, które powinny doprowadzić do 
wyeliminowania bądź minimalizacji zagrożeń chemicznych dla życia i zdrowia ludzi oraz dla środowiska. 

Narzędziem do minimalizacji zagrożeń jest doposażenie jednostek Straży Pożarnej w sprzęt ratujący 

ludzkie życie i mienie. 

Cel wojewódzki w zakresie awarii i zagrożeń na poziomie gminy może być realizowany także poprzez 

przystosowanie pojazdów do przewozu materiałów niebezpiecznych i wyznaczaniu tras przewozu w taki 
sposób, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo mieszkańców i środowiska. 

 

Ochrona przyrody i krajobrazu 

Lasy na obszarze gminy zajmują zaledwie 8 % powierzchni, celowe jest wprowadzenie zalesień w dolinie 

Oławy i Małej Ślęzy oraz zadrzewień śródpolnych w celu stworzenia powiązań ekologicznych pomiędzy 
obszarem chronionego krajobrazu „Wzgórza Strzelinskie", a projektowanym parkiem krajobrazowym 

„Dolina Odry II". Wskazane jest również tworzenie pasów o szerokości minimum 7 m z drzew i krzewów 
na odcinkach, gdzie pola orne dochodzą do cieków.  

Na terenie gminy Strzelin występują tereny, które należy poddać zabiegom rekultywacyjnym, 

są to m.in.: 

 nieużytki (występujące miejscowo w całej gminie), 

 dzikie wysypiska śmieci (Brożec, Chociwel, Górzec), 
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 tereny zniszczone przez eksploatację górniczą (Mikoszów, Gębczyce, Gościęcice 

Średnie), 

 grunty, na których prowadzono nielegalne wydobycie piasku i żwiru, 

 teren pod zamkniętą oczyszczalnią ścieków (Muchowiec). 

W zamierzeniach Gminy jest realizacja następujących przedsięwzięć: 

 tworzenie miejsc zabaw i rekreacji 

 odbudowa obiektów zabytkowych 

Do celów długoterminowych zaliczono następujące działania:  

 zwiększaniu powierzchni terenów leśnych i zadrzewień śródpolnych na obszarze gminy, 

 wzmocnieniu roli rekreacyjnej i turystycznej terenów zielonych, w tym także budowa ścieżek 

rowerowych 

 objęciu ochroną prawną i utrzymaniu terenów cennych przyrodniczo, 

 rozwoju szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych na terenach interesujących przyrodniczo 

 zapewnieniu ciągłości istnienia gatunków roślin lub zwierząt wraz z siedliskami poprzez utrzymywanie 

lub przywracanie ich do właściwego stanu,   

 ochronie zieleni we wsiach, a w szczególności ochronę parków podworskich, cmentarzy, 

 kształtowaniu właściwych postaw człowieka wobec przyrody, 

 obejmowanie ochroną prawną terenów cennych przyrodniczo z uwzględnieniem potrzeb 
funkcjonalnych gminy i z uwzględnieniem zapisów art. 44 ust.1 o ochronie przyrody, w tym także 

przyszłych kosztów związanych z tymi obszarami czy pomnikami. 

Dla osiągnięcia stanu docelowego w zakresie ochrony przyrody niezbędne staje się również stałe 
podnoszenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej: dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez 

programy zintegrowanej edukacji ekologicznej, polegającej na łączeniu edukacji z konkursami, zabawami 
i ochroną przyrody. Działania te powinny być koordynowanej przez lokalne organizacje i stowarzyszenia 

lub własną aktywność Gminy w tym zakresie. 

 

Gleby 

Prowadzone będą działania w zakresie edukacji ekologicznej wśród rolników, mające na celu 
uświadomienie konsekwencji intensywnej gospodarki rolnej i wskazujące alternatywne rozwiązania. 

Realizowany będzie Kodeks Dobrych Praktyk Rolniczych, opracowany i przyjęty w 2001 roku, czyli 

programu działań, który zawierać będzie cykl szkoleń i działań edukacyjnych dla rolników i producentów 
żywności obejmujących również praktyki. Wprowadzane będzie rolnictwo ekologiczne, przede wszystkim 

na obszarach o szczególnych walorach przyrodniczych i w bezpośrednim sąsiedztwie tych obszarów. 
Wprowadzona zostanie integrowana produkcja i obowiązek atestacji sprzętu ochrony roślin oraz kontrola 

stosowanych nawozów i środków ochrony roślin.  

Ważnym zadaniem w zakresie ochrony powierzchni ziemi i gleb jest coroczna kontrola stosowanych 

nawozów i środków ochrony roślin przez samych rolników. Realizacja tych zadań przyczyni się do 

ograniczenia zanieczyszczenia i niepotrzebnej degradacji środowiska glebowego na terenie gminy.  

Szczególna uwagę należy zwrócić na rekultywację gleb i ziemi zdegradowanej. W tym celu powinno się 

wykonywać zabiegi fitomelioracyjne, przywrócić rangę zabiegom agrotechnicznym, rozwinąć biologiczne 
metody ochrony roślin, stosować metody integrowane, tj. łączące zabiegi agrotechniczne, biologiczne i 

chemiczne. Występowanie do Starosty Powiatowego o nakazywanie rekultywacji terenów 

zdegradowanych przez jego użytkowników. 

Właściwa ochrona gruntów rolnych powinna również uwzględniać działania zapobiegawcze polegające na 

odpowiednim zagospodarowaniu wąwozów i skarp i wzniesień, stosowaniu odpowiednich płodozmianów, 
stosowanie zadrzewień i zakrzewień, a także stałe utrzymywanie gleby pod pokrywą roślinną.  
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Zakłada się ekonomiczną i ekologiczną racjonalizację wykorzystania gleb i gruntów - stymulowanie 
rozwoju takiej gospodarki gruntami, która pozwoli na zachowanie jakości, a w przypadku terenów 

zdegradowanych i poddanych rekultywacji na podnoszenie lub przywrócenie jakości. W tym celu dążyć się 
będzie do ograniczania wykorzystania gleb w sposób niezgodny z ich walorami przyrodniczymi, 

dostosowania formy zagospodarowania do naturalnego potencjału gleb, eliminacji produkcji rolniczej lub 

odpowiedniej zmiany upraw na glebach zanieczyszczonych. Na cele nierolnicze i nieleśne można 
przeznaczać przede wszystkim grunty oznaczone w ewidencji gruntów jako nieużytki, a w razie ich braku 

– inne grunty o najniższej przydatności rolniczej. Przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele 
nierolnicze i nieleśne można dokonać jedynie w planach zagospodarowania przestrzennego. 

 

Zasoby surowców naturalnych 

W zakresie ochrony zasobów kopalin główną potrzebą jest wykorzystanie zasobów surowców w granicach 

udokumentowania, a po zakończonej eksploatacji skuteczne zagospodarowanie lub rekultywacja terenów. 
Obowiązki te w ciążą na użytkowniku złoża, firmie posiadającej koncesję na eksploatację złoża.  

W przypadku złóż nieeksploatowanych, które zostały udokumentowane złoże zabezpiecza się, jako 
zaplecze surowcowe.  

Ochrona taka na szczeblu gminnym powinna polegać na uwzględnieniu tych terenów w studiach 

uwarunkowań i planach zagospodarowania przestrzennego w postaci zapisów uniemożliwiających 
zagospodarowanie tych terenów w sposób trwały, wykluczający potencjalną eksploatację surowców. 

Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych jest przeprowadzana w zależności od charakteru wyrobiska w 
kierunku rolnym lub leśnym.  

Występowanie na terenie Gminy Strzelin zasobów surowców kopalnych jest pozytywnym zjawiskiem, ale 

jest to też obowiązek w postaci kontroli użytkującego złoże i dokładania wszelkich starań, aby 
eksploatacja i późniejsza rekultywacja zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami w 

zakresie ochrony zasobów naturalnych.  

Odkrywkowa eksploatacja kopalin prowadzi do deformacji powierzchni ziemi i powstawania 

nieużytków. Celowe jest racjonalne gospodarowanie zasobami oraz rekultywacja terenów 
poeksploatacyjnych, 

W celu poprawy jakości i stanu terenów poprzemysłowych, postuluje się stworzenie warunków dla 

zagospodarowania tych terenów, rewitalizacje terenów zdegradowanych działalnością, przemysłową 
(wyrobiska po górnictwie odkrywkowym, rekultywacje zamykanych kwater składowiska w Wąwolnicy), 

sukcesywne zagospodarowywanie terenów poprzemysłowych (zwiększenie wykorzystania 
zrewitalizowanych terenów poprzemysłowych poprzez przywrócenie ich do obrotu gospodarczego), 

przeprowadzenie badań zanieczyszczeń gruntu (tam, gdzie to konieczne) w aspekcie przeznaczenia 

terenu zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego. 

Obszary poeksploatacyjne należy sukcesywnie i na bieżąco w miarę możliwości finansowych poddawać 

procesom rekultywacji, rewitalizacji, a jeśli to możliwe odtworzenia wartości środowiska naturalnego, by 
eksploatacja surowców mineralnych nie prowadziła do destrukcji zasobów glebowych i środowiskowych.
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8. POWIAZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DOKUMENTAMI, ORAZ SPOSOBY, 
W JAKICH TE CELE I INNE PROBLEMY ŚRODOWISKA ZOSTAŁY 
UWZGLĘDNIONE PODCZAS OPRACOWYWANIA DOKUMENTU 

Analizując cele sformułowane w POŚ, oprócz analizy ich wpływu na środowisko, należy dokonać 
odniesienia tych celów do kierunków działań określonych w dokumentach nadrzędnych (krajowym i 

powiatowym) oraz równoległych, określonych na szczeblu regionu. Od komplementarności i 
zharmonizowania tych celów w znacznym stopniu zależy możliwość osiągnięcia sukcesu polityki 

ekologicznej gminy. 

 

8.1 Prawodawstwo Unii Europejskiej 

Podpisując Traktat Akcesyjny Polska zgodziła się również na respektowanie prawa wspólnotowego 
zgodnie z przyjętymi w Unii Europejskiej zasadami, a więc z pierwszeństwem przez prawem krajowym 

oraz z uwzględnieniem bezpośredniego obowiązywania wspólnotowych rozporządzeń.  

Ponieważ w odniesieniu do zagadnień dotyczących ochrony środowiska na szczeblu wspólnotowym nie 
funkcjonuje jeden nadrzędny akt prawny, który regulowałby te kwestie, w Programie Ochrony 
Środowiska dla Gminy Strzelin na lata 2009-2015 uwzględniono miedzy innymi przepisy sprecyzowane 
w następujących dyrektywach:  

 dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa 
(Dz.U.UE.L.79.103.1 z późn. zm.), 

 dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie 

oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 
(Dz.U.UE.L.85.175.40 z późn. zm.), 

 dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U.UE.L.92.206.7 z późn. zm.), 

 dyrektywy Rady 96/62/WE z dnia 27 września 1996 r. w sprawie oceny i zarządzania jakością 

otaczającego powietrza (Dz.U.UE.L.96.296.55 z późn. zm.), 

 dyrektywa Rady 1999/30/WE z dnia 22 kwietnia 1999 r. odnosząca się do wartości 

dopuszczalnych dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenków azotu oraz pyłu i ołowiu 
w otaczającym powietrzu (Dz.U.UE.L.99.163.41 z późn. zm.), 

 dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie 
oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz.U.UE.L.01.197.30), 

 dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/80/WE z dnia 23 października 2001 r. w sprawie 

ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego 
spalania (Dz.U.UE.L.01.309.1), 

 dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/3/WE z dnia 12 lutego 2002 r. odnosząca się do 
ozonu w otaczającym powietrzu (Dz.U.UE.L.02.67.14), 

 dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/49/WE z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się 

do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (Dz.U.UE.L.02.189.12), 

 dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE z dnia 26 maja 2003 r. przewidująca 

udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie 
środowiska oraz zmieniająca w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru 

sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/WE (Dz.U.UE.L.03.156.17). 

Dodatkowo, przy opracowywaniu Program uwzględniono również wytyczne zawarte w unijnych 

dokumentach strategicznych, w tym w VI Wspólnotowym Programie Działań w Zakresie Środowiska 
Naturalnego oraz w odnowionej Europejskiej Strategii Zrównoważonego Rozwoju.  
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VI Wspólnotowy Program Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego został ustanowiony na mocy 
decyzji 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2002 r. Dokument ten, 

przewidziany do realizacji na lata 2002 – 2012, kontynuuje zagadnienia podjęte w Programie V 

i wyznacza cztery główne i priorytetowe obszary związane z ochroną środowiska: Są to 

 przeciwdziałanie zmianom klimatu,  

 działania w sprawie przyrody i różnorodności biologicznej,  

 działania w sprawie środowiska naturalnego, zdrowia i jakości życia,  

 zrównoważone wykorzystanie gospodarki zasobami naturalnymi i odpadami.  

Również odnowiona Europejska Strategia Zrównoważonego Rozwoju (czerwiec 2006 r.) ma na celu 

stałą poprawę dobrobytu ludzkości poprzez podejmowanie działań w czterech niżej wymienionych 
obszarach:  

 ochrona środowiska naturalnego: rozwój gospodarczy bez niszczenia środowiska;  

 sprawiedliwość i spójność społeczna: tworzenie demokratycznego społeczeństwa dającego 

każdemu jednakowe szanse rozwoju;  

 dobrobyt gospodarczy: pełne zatrudnienie oraz stabilna praca;  

 wypełnianie obowiązków na arenie międzynarodowej: ogólnoświatowa współpraca, a szczególnie 

pomoc krajom rozwijającym się w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju na całym świecie. 

Odnowiona Strategia wymienia siedem głównych problemów, formułuje powiązane z nimi cele 

i przedstawia propozycje działań: 

 zmiany klimatyczne i ekologiczna energia – ustalenie docelowego udziału energii odnawialnej w 

ogólnym bilansie oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych; 

 zrównoważony transport – ograniczanie zanieczyszczeń i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu 

drogowego; 

 zrównoważona konsumpcja i produkcja – wdrażanie Planu Działania na rzecz Technologii dla 
Środowiska (ETAP) oraz zmniejszenie szkodliwego oddziaływania wyrobów i procesów na 

środowisko; 

 konserwacja oraz zarządzanie zasobami naturalnymi – powstrzymanie utraty bioróżnorodności do 

2010 roku oraz lepsza gospodarka powietrzem, wodą, ziemią, lasami oraz zasobami rybnymi; 

 zdrowie publiczne – szczególnie dzieci; 

 solidarność społeczna, demografia oraz migracja – pomoc zagrożonym grupom, takim jak osoby 

starsze; 

 przeciwdziałanie ogólnoświatowej biedzie oraz zrównoważony rozwój – ogólnym celem polityki 

zagranicznej Unii. 

 

8.2 Dokumenty szczebla krajowego, wojewódzkiego, powiatowego oraz lokalnego 

Cele i zadania zamieszczone Programie Ochrony Środowiska… w odniesieniu do poszczególnych 
sektorów środowiska przyrodniczego zostały tak sformułowane, by w sposób bezpośredni nawiązywać 

także do wymogów i wytycznych zawartych w szeregu dokumentów strategicznych opracowanych na 
szczeblu krajowym oraz wojewódzkim, obejmujących swoją tematyką szeroko rozumiane kwestie 

ochrony środowiska m.in. w kontekście planowania gospodarczego, przestrzennego i społecznego.  

Wspólną cechą wszystkich scharakteryzowanych poniżej dokumentów, która to w sposób bezpośredni 
została przeniesiona do Programu…, jest dążenie do stworzenia warunków niezbędnych do realizacji 

ochrony środowiska oraz wdrażanie zasady zrównoważonego rozwoju.  
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Polityka ekologiczna państwa 

Politykę Ekologiczną Państwa na lata 2009-2015 z perspektywą do roku 2016, należy traktować jako 

wypełnienie obowiązku aktualizacji „Polityki ekologicznej Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem 
perspektywy na lata 2007-2010", a więc odniesienia jej celów i niezbędnych działań do aktualnej 
sytuacji społeczno-gospodarczej oraz stanu środowiska. Potrzeba tej aktualizacji wynikała też z 

uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej. Stwarza to, z jednej strony, szansę szybkiego 
rozwiązania wielu problemów ochrony środowiska i poprawy, jakości życia mieszkańców, przykładowo 

poprzez możliwość korzystania ze środków finansowych UE, z drugiej strony oznacza konieczność 

spełnienia wymagań wynikających z Traktatu Akcesyjnego oraz osiągania celów wspólnotowej polityki 
ekologicznej. 

Zasady realizacji Polityki Ekologicznej Państwa zostały przyjęte, jako podstawa realizacji opracowania 
niniejszego dokumentu, jakim jest Program Ochrony Środowiska dla Gminy Strzelin.  

Nadrzędnym, strategicznym celem polityki ekologicznej państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa 
ekologicznego kraju (mieszkańców, zasobów przyrodniczych i infrastruktury społecznej) i tworzenie 

podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego 

Cele ekologiczne zawarte w Polityce ekologicznej Państwa… zostały ujęte w pięciu blokach 
tematycznych: 

 cele i zadania o charakterze systemowym (przyszłościowy rozwój gospodarczo-społeczny 

w kontekście ochrony środowiska, w tym systemy zarządzania środowiskowego i włączanie 
aspektów ekologicznych do polityk sektorowych, edukacja ekologiczna i udział społeczeństwa 

w sprawach ochrony środowiska, współpraca ponadlokalna), 

 ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody (m.in.: ochrona 

przyrody i krajobrazu, ochrona lasów, ochrona powierzchni ziemi), 

 zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii (m.in.: wykorzystanie energii 

odnawialnej, kształtowanie stosunków wodnych), 

 poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego (jakość wód, w tym gospodarka 

wodno-ściekowa, gospodarowanie odpadami (w oparciu o plan gospodarki odpadami), jakość 
powietrza atmosferycznego, oddziaływanie hałasu, pola elektromagnetyczne, awarie 

przemysłowe), 

 przeciwdziałanie zmianom klimatu. 

W rozdziałach (rozdziały 2-5) przedmiotowego dokumentu scharakteryzowano szczegółowo kierunki 

działań, jakie powinny być podjęte w najbliższych latach. Ujęte one zostały jako: 

 Kierunki działań systemowych (uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach 

sektorowych, aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska, zarządzanie środowiskowe, udział 
społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska, rozwój badań i postęp techniczny, 

odpowiedzialność za szkody w środowisku, aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym); 

 Ochrona zasobów naturalnych (ochrona przyrody, ochrona i zrównoważony rozwój lasów, 

racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi, ochrona powierzchni ziemi, gospodarowanie 

zasobami geologicznymi); 

 Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego (środowisko a zdrowie, jakość 

powietrza, ochrona wód, gospodarka odpadami, oddziaływanie hałasu i pól 
elektromagnetycznych, substancje chemiczne w środowisku). 

 Nakłady na realizację polityki ekologicznej (szacuje się, że na wykonanie zadań określonych 

w Polityce ekologicznej państwa na lata 2009-2012... trzeba będzie przeznaczyć ponad 66 mld zł, 
a na lata 2013-2016 ponad 63 mld zł). 

We współczesnym świecie oznacza to przede wszystkim, że polityka ta powinna być elementem 
równoważenia rozwoju kraju i harmonizowania z celami ochrony środowiska celów gospodarczych i 

społecznych. Oznacza to także, że realizacja polityki ekologicznej państwa w coraz większym stopniu 

powinna dokonywać się poprzez zmiany modelu produkcji i konsumpcji, zmniejszanie 



Prognoza oddziaływania na środowisko 
projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Strzelin na lata 2009-2015 

 
29 

materiałochłonności, wodochłonności i energochłonności gospodarki oraz stosowanie najlepszych 
dostępnych technik i dobrych praktyk gospodarowania, a dopiero w dalszej kolejności poprzez typowo 

ochronne, tradycyjne działania takie jak oczyszczanie gazów odlotowych i ścieków, unieszkodliwianie 

odpadów.  

Oznacza to również, że aspekty ekologiczne powinny być obligatoryjnie włączane do polityk 

sektorowych we wszystkich dziedzinach gospodarowania, a także do strategii i programów rozwoju na 
szczeblu regionalnym i lokalnym. 

Nadrzędną wartością w polityce ekologicznej państwa jest człowiek, co oznacza, że zdrowie 

społeczeństwa, komfort środowiska, w którym żyją i pracują ludzie, życie obywatela są głównym 
kryterium realizacji polityki ekologicznej na każdym szczeblu. Polityka ekologiczna państwa ma służyć 

zaspokojeniu rosnących potrzeb człowieka. 

Wiodącą zasadą polityki ekologicznej państwa jest przyjęta w Konstytucji RP zasada zrównoważonego 

rozwoju, która uzyskała prawo obywatelstwa wśród społeczeństw świata w wyniku Konferencji 
Narodów Zjednoczonych w Rio de Janeiro w 1992 r. Istotą zrównoważonego rozwoju jest 

równorzędne traktowanie racji społecznych, ekonomicznych i ekologicznych. 

Zapisy zawarte w Polityce ekologicznej państwa zostały uwzględnione w celach i zadaniach 
przewidzianych do realizacji w POŚ dla Gminy Strzelin. 

 

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020  

Jednym z zadań ustawowo nałożonych na samorząd województwa jest programowanie rozwoju 

regionalnego. Kluczowy dokument w tym zakresie stanowi strategia, która ma za zadanie określać 
kierunki działań województwa oraz stanowić punkt odniesienia dla sektorowych dokumentów 

programowych a także determinować procesy rozwojowe regionu. 

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku została uchwalona przez Sejmik 

Województwa Dolnośląskiego w dniu 30 listopada 2005 roku.  

Celem Strategii… - zgodnie z zapisami w niej zawartymi - jest wskazanie niezbędnych dla obszaru 

Województwa Dolnośląskiego kierunków rozwoju gospodarczego i infrastrukturalnego. Dokument ten 

ma stanowić także narzędzie do poprawy warunków życia mieszkańców Dolnego Śląska, m.in. poprzez 
zwiększanie ich zaangażowania w realizację zadań publicznych, a tym samym zwiększanie poczucia 

odpowiedzialności za harmonijny rozwój regionu. 

Cel nadrzędny: Podniesienie poziomu życia mieszkańców Dolnego Śląska oraz poprawa 

konkurencyjności regionu przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. 

Cel „gospodarczy”: Zbudowanie konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki Dolnego Śląska. 

Priorytet 1: Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Dolnego Śląska. 

Priorytet 2: Budowa gospodarki opartej na wiedzy (GOW). 

Priorytet 3: Wspieranie aktywności gospodarczej na Dolnym Śląsku. 

Cel „przestrzenny”: Zwiększenie spójności przestrzennej i infrastrukturalnej regionu oraz jego 

integracja z europejskimi obszarami wzrostu. 

Strategia… w ramach tak określonego celu zakłada stymulowanie i umacnianie integracji przestrzennej 

oraz infrastrukturalnej Dolnego Śląska z Polską i Unią Europejską a także wewnątrz regionu oraz, co 
ma szczególnie istotne znaczenie z punktu widzenia niniejszego Programu....., aktywną ochronę 

wartości przyrodniczych i kulturowych oraz kształtowanie środowiska przyrodniczego Dolnego Śląska 
w oparciu o zasady ekorozwoju. 

Priorytet 1: Poprawa spójności przestrzennej regionu. 

Priorytet 2: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. 

Priorytet 3: Poprawa ładu przestrzennego, harmonijności struktur przestrzennych. 



Prognoza oddziaływania na środowisko 
projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Strzelin na lata 2009-2015 

 
30 

Priorytet 4: Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego społeczeństwa i gospodarki. 

Priorytet 5: Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego regionu. 

Cel „społeczny”: Rozwijanie solidarności społecznej oraz postaw obywatelskich twórczych i otwartych 

na świat. 

Priorytet 1: Integracja społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

Priorytet 2: Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, rozwój kultury. 

Priorytet 3: Poprawa jakości i efektywności systemu edukacji i badań naukowych. 

Priorytet 4: Stałe podnoszenie stanu bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców województwa. 

Priorytet 5: Aktywna polityka rynku pracy oraz wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich. 

Wyznaczone w Strategii… cele i priorytety stanowiły wytyczne do formułowania celów i kierunków 

działań w projekcie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Strzelin na lata 2009-2015.  

 

Program zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska dla województwa dolnośląskiego 

Długoterminowy cel programu uwzględniający kierunki rozwojowe w regionie brzmi: 

Harmonijny, zrównoważony rozwój województwa, w którym wymagania ochrony środowiska nie tylko 
mają istotny wpływ na przyszły charakter regionu, ale również wspierają jego rozwój gospodarczy. 

 Powietrze atmosferyczne 

Generalny cel strategiczny do roku 2015: 

Poprawa jakości powietrza atmosferycznego. 

P.1. Dalsze ograniczanie emisji z zakładów przemysłowych. 

P.2. Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza pochodzącego ze źródeł niskiej emisji. 

P.3. Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza pochodzącego ze źródeł komunikacyjnych. 

P.4. Wzmocnienie współpracy międzynarodowej w dziedzinie minimalizowania zanieczyszczeń 

transgranicznych. 

 Hałas i wibracje 

Generalny cel strategiczny do roku 2015: 

Zmniejszenie uciążliwości hałasu. 

H.1. Zmniejszenie uciążliwości hałasu komunikacyjnego. 

H.2. Zmniejszenie uciążliwości hałasu przemysłowego. 

 Wody powierzchniowe i podziemne 

Generalny cel strategiczny do roku 2015: 

Przywrócenie wysokiej jakości wód powierzchniowych i podziemnych i ich ochrona. 

W.1. Uporządkowanie gospodarki wodno−ściekowej (w szczególności na terenach wiejskich). 

W.2. Zmniejszenie zużycia wody. 

W.3. Ograniczenie zanieczyszczenia spowodowanego niekontrolowanymi spływami powierzchniowymi. 

W.4. Podniesienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. 

W.5. Zwiększenie małej retencji. 

W.6. Rozwój współpracy regionalnej na wodach granicznych. 
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W.7. Ochrona zasobów wód podziemnych. 

 Gospodarka odpadami 

Generalny cel strategiczny do roku 2015: 

Ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko. 

O.1. Uporządkowanie gospodarki odpadami przemysłowymi. 

O.2. Uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi. 

 Gleby 

Generalny cel strategiczny do roku 2015: 

Podniesienie jakości gleb. 

G.1. Ograniczenie procesu degradacji gleb. 

G.2. Rekultywacja gleb zdegradowanych. 

 Surowce mineralne 

Generalny cel strategiczny do roku 2015: 

Ochrona zasobów złóż poprzez ich racjonalne wykorzystywanie. 

S.1. Minimalizacja presji wywieranej na środowisko w procesie wykorzystania surowców mineralnych. 

S.2. Zabezpieczenie złóż perspektywicznych i prognostycznych. 

 Walory przyrodnicze i krajobrazowe 

Generalny cel strategiczny do roku 2015: 

Ochrona i wzrost różnorodności biologicznej. 

PK.1. Określenie zasobów przyrodniczych w województwie. 

PK.2. Objęcie ochroną obszarów o wysokich walorach przyrodniczych. 

PK.3. Podniesienie różnorodności biologicznej i krajobrazowej. 

PK.4. Powiększenie zasobów leśnych i zapewnienie ich kompleksowej ochrony. 

PK.5. Rozwój terenów zieleni w miastach i na terenach wiejskich. 

 Nadzwyczajne zagrożenia środowiska 

Generalny cel strategiczny do roku 2015: 

Ograniczenie wystąpień nadzwyczajnych zagrożeń środowiska. 

NZŚ.1. Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego związanego z działalnością produkcyjną 
przedsiębiorców. 

NZŚ.2. Zapewnienie bezpieczeństwa przewozu drogowego i kolejowego materiałów niebezpiecznych. 

 Edukacja ekologiczna 

Generalny cel strategiczny do roku 2015: 

Podniesienie świadomości ekologicznej w społeczeństwie. 

E.1. Rozwój edukacji ekologicznej. 

 Komunikacja społeczna 

Generalny cel strategiczny do roku 2015: 
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Otwarta i dwustronna komunikacja pomiędzy wszystkimi stronami zaangażowanymi w ochronę 
środowiska. 

K.1. Rozwój komunikacji społecznej. 

 Monitoring 

Generalny cel strategiczny do roku 2015: 

Uzyskanie pełnej informacji o stanie środowiska. 

M.1. Dalszy rozwój monitoringu wszystkich elementów środowiska zgodnie z wymogami prawa 
polskiego i przepisami Unii Europejskiej. 

Analiza powyższych zapisów określających cele strategiczne dla województwa dolnośląskiego określiła 

konieczność ujęcia powyższych celów w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Strzelin. Należy 
uwzględnić uzyskanie poprawy standardów jakości powietrza przez zmniejszenie uciążliwości niskiej 

emisji i zanieczyszczeń komunikacyjnych. Sugeruje się także ograniczanie emisji przez zmiany 
urządzeń grzewczych oraz oszczędność energii cieplnej i termomodernizację. 

Ograniczenie emisji hałasu zakłada odniesienie się przede wszystkim hałasu komunikacyjnego 
sugerując, że właściwe gospodarowanie przestrzenią, utrzymywanie                                    

nawierzchni dróg w dobrym stanie technicznym, będzie skutkowało zmniejszeniem uciążliwości 

akustycznej. 

Poprawa jakości wód powinna być ujęta w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Strzelin jako 

poprawa czystości wód do picia i wód powierzchniowych oraz podziemnych. Należy zaproponować do 
wykonania, w krótkiej i długiej perspektywie, zadania powodujące uporządkowanie gospodarki 

ściekowej w ogóle i w szczególności na terenach wiejskich i to zarówno w kwestii zanieczyszczeń 

komunalnych jak też specyficznych rolniczych – obszarowych czy deszczowych. Właśnie ograniczenie 
tego rodzaju zanieczyszczeń spowodowane realizacją zaplanowanych w Programie zadań, będzie 

skutkowało ograniczeniem ich szkodliwego wpływu na wody podziemne. 

W programie dla gminy należy ująć kompleks spraw związanych z gospodarką odpadami komunalnymi 

(po nowelizacji rozporządzenia MŚ nie ma konieczności zajmowania się w Planie odpadami innymi niż 
komunalne). Większość zadań z Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Strzelin (a więc także z 

Programu, którego Plan jest elementem) pokrywa się ze szczegółowymi zadaniami „Programu 

zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska województwa dolnośląskiego”. 

Wykonywanie zadań określonych w poszczególnych częściach Programu, a związanych z ochroną 

powierzchni ziemi, zalesianiem, ochroną przyrody, powietrza czy z likwidacją zanieczyszczeń 
obszarowych i specyficznych, utrzymaniem właściwych stosunków wodnych, likwidacją starych 

obciążeń środowiska, popieraniem i propagowaniem odzysku odpadów spowoduje poprawę jakości 

gleb. 

Jedynym przypadkiem, który pozwoli na ograniczenie nadzwyczajnych zagrożeń rozumianych tak jak 

w Programie dla województwa będzie ścisła współpraca z Komendą Powiatową PSP. Natomiast w 
Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Strzelin proponuje się w zamian działania profilaktyczne 

pozwalające unikania sytuacji kryzysowych. 

Każdy z działów ochrony środowiska sygnalizuje konieczność prowadzenia szeroko rozumianej 
edukacji proekologicznej oraz kampanii informacyjnej na rzecz zwiększania się świadomości 

ekologicznej w każdej z grup społecznych, wiekowych czy zawodowych. Prowadzenie takich działań 
oraz dialog między organami administracji samorządowej podczas prowadzenia postępowań 

administracyjnych przy lokalizacji nowych obiektów przemysłowych czy ochronnych, w ramach 
dostępu społeczeństwa do informacji, może spowodować tylko poprawę zjawiska określanego dzisiaj 

jako komunikacja społeczna. Reasumując należy stwierdzić, że Program Ochrony Środowiska dla 

Gminy Strzelin, jeżeli będzie realizowany w zaproponowanym zakresie będzie zgodny z „Programem 
zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska dla województwa dolnośląskiego”. 
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Strategia Rozwoju Powiatu Strzelińskiego na lata 2008-2018 

Głównym celem strategii jest wskazanie misji powiatu, jak również ustalenie i przeanalizowanie 

priorytetów rozwojowych powiatu. Konkretyzacja celów strategicznych oraz operacyjnych, 
sformułowanych w strategii, powinna znaleźć rozwinięcie w dalszych opracowaniach, tj. w programach 

rozwoju lokalnego, odnowy wsi, strategiach sektorowych (zatrudnienia, oświaty, rozwoju turystyki itp.) 
oraz Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.  

Strategia Rozwoju Powiatu Strzelińskiego na lata 2008 - 2018 jest dokumentem, który może być 

wykorzystany w procesie ubiegania się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. 
Wskazano w nim cele strategiczne i operacyjne, które nawiązują m.in. do Strategii Rozwoju 

Województwa Dolnośląskiego i Strategii Rozwoju Kraju. W swoich działaniach przedstawiciele 
samorządu powiatowego powinni uwzględnić realizację głównych celów rozwoju powiatu z celami 

wynikającymi z nadrzędnych dokumentów strategicznych.  

Misja powiatu: 

„Powiat Strzeliński – obszar współpracy samorządów, które budują wspólnotę samorządową, 
opartą na wiedzy i aktywności jej członków oraz dążą do lokalnych realizacji zasady zrównoważonego 
rozwoju w gospodarce lokalnej, w której zaspokajane są potrzeby mieszkańców.” 

W ramach długookresowych celów strategicznych powiatu wyróżniono trzy obszary strategiczne, 
mające kluczowe znaczenie dla rozwoju powiatu w najbliższej dekadzie: 

I. Bezpieczni i zdrowi mieszkańcy 

II. Wykształcona i aktywna społeczność lokalna 

III. Wzmacnianie potencjału społeczno – gospodarczego powiatu poprzez rozwój infrastruktury 

 

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzelińskiego 

W „Programie ochrony środowiska dla Powiatu Strzelińskiego” opracowanego w maju 2003 roku 
zaproponowano cele nadrzędne i cele szczegółowe zaliczające się do każdej z dziedzin ochrony 

środowiska: 

 GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA 

Cel nadrzędny: Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem 

Cele szczegółowe na lata 2007-2015: 

o Redukcja ilości ścieków nie oczyszczonych 

o Minimalizowanie poboru wody 

o Ograniczenie ilości zanieczyszczeń obszarowych 

o Poprawa działań w dziedzinie ochrony przeciwpowodziowej 

o Odbudowa, modernizacja i rozwój systemów małej retencji 

o Ochrona zbiorników i ujęć wód podziemnych 

o Ochrona zasobów wód podziemnych 

 OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GLEB  

Cel nadrzędny: Podniesienie jakości gleb 

Cele szczegółowe na lata 2007-2015:  

o Zmniejszenie degradacji związanej z działalnością rolniczą 
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o Ograniczenie zanieczyszczenia metalami ciężkimi 

o Zmniejszenie degradacji wynikającej z zakwaszenia gleb 

o Stopniowa rekultywacja gleb zdegradowanych w wyniku działalności przemysłowej i rolnej 

 GEOLOGIA I GÓRNICTWO 

Cel nadrzędny: Ochrona zasobów złóż poprzez ich racjonalne wykorzystanie  

Cele szczegółowe na lata 2007-2015:  

o Ograniczenie sytuacji konfliktowych powstających na styku przemysłu wydobywczego i 
ochrony środowiska 

o Racjonalizacja wykorzystania zasobów mineralnych 

o Dalsza rekultywacja terenów zdegradowanych w wyniku działalności wydobywczej 

 OCHRONA POWIETRZA 

Cel nadrzędny: Poprawa jakości powietrza atmosferycznego 

Cele szczegółowe na lata 2007-2015:  

o Zmniejszenie liczby zakładów przemysłowych emitujących nadmierną ilości zanieczyszczeń do 

powietrza atmosferycznego 

o Stopniowa likwidacja źródeł niskiej emisji 

o Sukcesywny wzrost wykorzystania alternatywnych źródeł energii 

o Poprawa systemu dróg w powiecie i płynności ruchu 

o Poprawa stanu technicznego pojazdów 

 ZASOBY PRZYRODNICZY, LASY I LEŚNICTWO 

Cel nadrzędny: Ochrona i wzrost różnorodności biologicznej 

Cele szczegółowe na lata 2006-2015:  

o Dokładne rozeznanie walorów przyrodniczych powiatu 

o Tworzenie form chronionych 

o Właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach chronionych 

o Ograniczenie procesu fragmentacji środowiska, zachowanie naturalnych ekosystemów 

o Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt 

o Zwiększanie lesistości i poprawa gospodarki leśnej (zwłaszcza w lasach prywatnych) 

o Zwiększenie obszaru terenów zieleni 

 

Strategia rozwoju Miasta i Gminy Strzelin 

Strategia rozwoju Miasta i Gminy Strzelin została opracowana zgodnie z powszechnie przyjętymi 

procedurami. Kluczowy udział w wyznaczeniu celów strategicznych oraz programów realizacyjnych 
miał specjalnie powołany Komitet Rozwoju Lokalnego. Wszystkie elementy strategii były szeroko 

konsultowane społecznie. W wyniku osiągniętego kompromisu wyznaczono misję Miasta i Gminy, cele 

strategiczne na najbliższych 15 lat oraz wskazano sposoby osiągnięcia tych celów. Strategia Rozwoju 
Miasta i Gminy została opracowana w oparciu o czteroetapową strukturę. W pierwszej kolejności 

wskazano misję Miasta i Gminy. Następnie, wyznaczono cztery cele strategiczne. Każdy cel opisano 
trzema programami. W ostatnim etapie, każdy program sformułowano jako dwa-trzy zadania 

szczegółowe. W efekcie powstały 34 zadania realizacyjne, stanowiące główny element strategii.  
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Misją Gminy Strzelin, jaka została wyznaczona w dokumencie jest: 

„Strzelin – Silny ośrodek lokalny nastawiony na kompleksową obsługę okolicznych terenów rolniczych 

w zakresie handlu, rzemiosła, usług i edukacji. Lokalne centrum przetwórstwa rolno-spożywczego 

silnie wpisane w organizm gospodarczy Dolnego Śląska.”  

Przed strategią działania na najbliższych 15 lat postawiono cztery podstawowe cele strategiczne. 

Stopień ich osiągnięcia będzie zarazem stopniem skutecznego zrealizowania strategii. 

Cele strategiczne Strzelina do roku 2015 

 Zmniejszenie bezrobocia na terenie Gminy. 

 Rozwój infrastruktury lokalnej i ochrona środowiska. 

 Rozwój sektora lokalnych małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). 

 Rozwój i restrukturyzacja terenów wiejskich. 

Przyjmuje się, że wymienione cele są równie istotne. Strategia zostanie zrealizowana wyłącznie pod 
warunkiem osiągnięcia wszystkich czterech celów. Każdy z celów strategicznych będzie osiągnięty 

poprzez uruchomienie odpowiednich programów realizacyjnych.  

Strategia rozwoju lokalnego to ustalenie konkretnych celów możliwych do osiągnięcia oraz metod, 
jakie zastosuje się realizując ustalone cele. Strategia jest deklaracją przyszłego stanu gminy, do 

którego chce dążyć, który umożliwi realizację celów. Strategia rozwoju stanowi pewną całość. Można 
ją dzielić na zadania biorąc pod uwagę, np. aspekt czasu, bezpośredniego wykonawcy, jak również 

biorąc pod uwagę rozwój w poszczególnych sferach: przestrzennej, społecznej, gospodarczej, 

środowiska naturalnego, prawno-organizacyjnej. Istotą strategii jest dokonywanie wyborów. W 
strategii Strzelina wyznaczono takie zadania, które są niezbędne i wystarczające do osiągnięcia 

wyznaczonych celów. Są one spójne i wolne od wewnętrznych sprzeczności. Poszczególne zadania 
realizacyjne zostały pogrupowane według sfer rozwoju; 

rozwój przestrzenny 

 Stworzenie gruntów inwestycyjnych i planów zagospodarowania przestrzennego 

 Plan budowy i modernizacji dróg 

 Przygotowanie odpowiednich planów zagospodarowania przestrzennego 

 Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe 

 Rozwiązanie problemu zaopatrzenia upraw w wodę 

rozwój społeczny 

 Utworzenie rady powiatowej określającej kierunki kształcenia zadanie  

 Przeprowadzenie analiz zapotrzebowania na kadry 

 Prowadzenie akcji informacyjnej wśród uczniów 

 Rozwiązanie problemu zagospodarowania odpadów stałych 

 Wprowadzenie konkursowego systemu finansowania kultury 

 Wprowadzenie konkursowego systemu finansowania sportu i rekreacji 

 Wprowadzenie systemu dofinansowania inicjatyw społecznych 

 Opracowanie strategii rozwoju mieszkalnictwa 

 Przygotowanie i wdrożenie planu budowy kanalizacji 

rozwój gospodarczy 

 Przygotowanie oferty gruntów inwestycyjnych 
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 Stworzenie systemu obsługi inwestora na poziomie UMiG 

 Stworzenie planu promocji na 5 lat 

 Stworzenie profesjonalnych materiałów promocyjnych 

 Stworzenie bazy danych i rozesłanie materiałów promocyjnych 

 Przygotowanie regulaminu stosowania preferencji 

 Powołanie instytucji rozwoju lokalnego i wspierania MSP 

 Stworzenie funduszu poręczeń kredytowych 

 Stworzenie funduszu pożyczkowego dla firm mikro 

 Utworzenie punktu doradztwa dla firm mikro 

 Utworzenie rynku hurtowego 

 Stymulowanie kooperacji wśród rolników (grupy producenckie) 

 Wytyczenie szlaków turystycznych 

 Promocja walorów turystycznych i rekreacyjnych 

 Edukacja agroturystyczna wśród mieszkańców 

 Rozwiązanie problemu zaopatrzenia upraw w wodę 

rozwój środowiska naturalnego 

 Rozwiązanie problemu zagospodarowania odpadów stałych 

 Przygotowanie i wdrożenie planu budowy kanalizacji 

 Rozwiązanie problemu zaopatrzenia upraw w wodę 

 Rozwój prawno-organizacyjny 

 Przeprowadzenie analiz zapotrzebowania na kadry 

 Analiza możliwości budżetu Miasta w ciągu 5 lat 

 Przygotowanie regulaminu stosowania preferencji 

 Analiza skutków stosowania narzędzi – korekty 

 Stworzenie bazy danych ofert kooperacyjnych 

 Stworzenie mechanizmów wspólnej promocji 

 System informacji rynkowej dla rolników 

 

9. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH 
ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO 

Ocenie możliwych oddziaływana na środowisko poddano zadania inwestycyjne jak i nieinwestycyjne 

ujęte do realizacji w ramach poszczególnych celów w POS GO i PGO GO. Stopień i zakres 
oddziaływania zależeć będzie przede wszystkim od lokalizacji danego przedsięwzięcia, czy będzie ono 

realizowane na terenach zurbanizowanych, przekształconych antropogenicznie czy obszarach 

Użytkowanych rolniczo lub też na obszarach cennych przyrodniczo i chronionych, gdzie negatywny 
zakres oddziaływania może być największy. 

Określenie zmian stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 
oddziaływaniem w odniesieniu do zadań inwestycyjnych zaplanowanych w Programie… przy braku 

informacji o sposobie i dokładnych miejscach realizacji poszczególnych przedsięwzięć jest bardzo 
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trudne. Biorąc jednak pod uwagę, że większość z zamierzeń inwestycyjnych przewidywanych do 
realizacji w ramach Programu wymagać będzie przeprowadzenia postępowań w sprawie oceny 

oddziaływania na środowisko (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko – Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227) w odniesieniu do konkretnych 

warunków środowiskowych przyjęto, że na tym etapie wystarczające będzie omówienie typowych 
oddziaływań i ich potencjalnych skutków środowiskowych. W niektórych przypadkach oddziaływanie, 

w zależności od aspektu jaki się rozważa, może mieć jednocześnie negatywny lub pozytywny wpływ 

na dany element środowiska. 

Przy tak przeprowadzonej ocenie możliwe było generalne określenie potencjalnych niekorzystnych 

skutków środowiskowych związanych z realizacja poszczególnych zadań. Ponadto ocenę te dokonano 
przede wszystkim pod katem oddziaływania na środowisko w fazie eksploatacji inwestycji, zakładając, 

że uciążliwości występujące w fazie budowy z reguły maja charakter przejściowy. 

Jak wynika z przeprowadzonej powyżej analizy wariantów (wariant podstawowy oraz wariant 0), 

odstąpienie od realizacji zawartych w dokumencie rozwiązań w efekcie końcowym byłoby znacznie 

gorsze niż wystąpienie ewentualnych znaczących oddziaływań. 

Mając powyższe na uwadze, poniżej, w odniesieniu do zadań (sformułowanych w odniesieniu do 

poszczególnych segmentów środowiska) wymienionych w Programie…, scharakteryzowano jedynie 
typowe oddziaływania i ich ewentualne skutki dla środowiska związane z realizacją tychże zadań.  

Z analizy wyłączono cele i zadania o charakterze systemowym, jako że ich realizacja w sposób 

bezpośredni wpisuje się w realizację zadań dotyczących poszczególnych sektorów środowiska 
przyrodniczego. 

Ochrona przed zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł, komunalnych, 
przemysłowych i rolniczych w celu osiągnięcia właściwych standardów wód 
powierzchniowych i podziemnych 

W ramach wymienionego celu długoterminowego realizowane będą działania skupione wokół 

następujących celów krótkoterminowych: 

1. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej  

2. Minimalizowanie poboru wody; 

3. Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami ze źródeł komunalnych, 
przemysłowych i rolniczych 

Realizacja zadań w ramach priorytetu osiągniecie dobrego stanu wód powierzchniowych i 

podziemnych ma doprowadzić do racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi. Możliwe będzie 
ograniczenie zużycia wody oraz szczególnie cennych wód podziemnych na cele przemysłowe. 

Inwestycje w zakresie wodociągów i stacji uzdatniana wody przyczynia się do poprawy jakości wody 
pitnej oraz przyczynia się do podniesienia standardu życia mieszkańców. Zadania realizowane w 

ramach priorytetu rozbudowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków 

przyczynia się do poprawy jakości wód powierzchniowych i podziemnych. Inwestycje takie jak 
oczyszczalnie ścieków nie stwarzają podczas normalnej eksploatacji znaczących zagrożeń dla 

środowiska. Z uwagi jednak na znaczące oddziaływania w przypadku awarii lub wypadku wskazana 
jest stała kontrola stanu technicznego tych instalacji, jak również opracowanie szczegółowych planów 

usuwania skutków awarii. 

Generalnie realizacja tych zadań i inwestycji spowoduje jednak pozytywny wpływ na środowisko m.in. 

poprzez zmniejszenie ilości odprowadzanych do środowiska ścieków nieoczyszczonych ze źródeł 

komunalnych i przemysłowych oraz ograniczenie spływu zanieczyszczeń obszarowych. Realizacja tych 
działań jest niezbędna i w efekcie korzystna dla środowiska. 

Utrzymanie wartości stężeń poszczególnych zanieczyszczeń powietrza na poziomie 
obowiązujących standardów 

Celami krótkoterminowymi przewidzianymi do realizacji w sektorze powietrza atmosferycznego są: 
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1. Dalsze ograniczanie emisji z zakładów przemysłowych  

2. Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza pochodzącego ze źródeł niskiej emisji; 

3. Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza pochodzącego ze źródeł komunikacyjnych; 

Wszystkie zadania przewidziane do realizacji w ramach sektora powietrze atmosferyczne mają na celu 
ogólną poprawę jakości powietrza, niemniej ich realizacja może wiązać się z niekorzystnymi 

oddziaływaniami na środowisko.  

Dotyczy to szczególnie modernizacji ciepłowni i lokalnych kotłowni, zmiany paliwa na ekologiczne, 

wykorzystania nowych technologii w zakładach przemysłowych czy też poprawy infrastruktury 

drogowej. 

Zwłaszcza ostatnia z wymienionych inwestycji może cechować się negatywnym oddziaływaniem na 

środowisko, bowiem zarówno budowa nowych odcinków tras komunikacyjnych jak też naprawa 
starych wymaga prowadzenia prac, które wiążą się z przekształceniami powierzchni ziemi i krajobrazu, 

niszczeniem pokrywy glebowej oraz zaburzeniem stosunków wodnych. W efekcie, możliwym 
następstwem podejmowanych działań jest zanieczyszczenie gleb w najbliższym sąsiedztwie drogi 

produktami spalania paliw, emisja zanieczyszczeń do atmosfery, wzrost natężenia hałasu, niekorzystne 

oddziaływanie na wody podziemne, przerwanie ciągłych struktur przyrodniczych oraz zaburzenie tras 
migracji zwierząt. Rozwojowi i modernizacji dróg towarzyszy najczęściej także rozbudowa 

infrastruktury w postaci punktów obsługi pasażerów (stacje benzynowe, bary, parkingi), które również 
są miejscami wytwarzania zanieczyszczeń – odpadów, ścieków. 

Każdorazowo modernizacja drogi lub budowa nowej trasy powoduje wzrost natężenia ruchu, którego 

następstwem są wszystkie ww. elementy. Niemniej rozwój sieci drogowej bezpośrednio powiązany jest 
także z rozwojem gospodarczym i skutkuje wzrostem atrakcyjności gospodarczej regionu czy też 

tworzeniem nowych miejsc pracy. Sprzyja także zwiększeniu płynności ruchu, co bezpośrednio 
przekłada się na oszczędność w zużywaniu paliw i zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do 

powietrza. Innym aspektem rozpatrywanego zagadnienia jest fakt, że budowa obwodnic dużych miast, 
poza oddziaływaniem negatywnym, wnosi także wiele pozytywów – powoduje bowiem wyprowadzenie 

części ruchu samochodowego poza obszar zurbanizowany, co w efekcie powoduje zmniejszenie 

natężenia hałasu, ograniczenie emisji spalin, zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. 

Poprawa klimatu akustycznego na obszarach, gdzie zostały przekroczone wartości 
normatywne. 

Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców województwa odbywać się będzie poprzez 

realizację następujących celów krótkoterminowych: 

1. Ograniczenie występowania przekroczeń normatywnych hałasu komunikacyjnego  

2. Ograniczanie występowania przekroczeń normatywnych hałasu przemysłowego. 

Na terenie gminy głównym problemem nie jest hałas ze źródeł przemysłowych ale hałas 

komunikacyjny co wiąże się ze stałym wzrostem natężenia ruchu i rozwojem sieci transportowej. 

Zadania zaproponowane w ramach celów długoterminowych mają na celu ograniczenie emisji hałasu 
komunikacyjnego i jego negatywnego oddziaływania na człowieka oraz budynki w tym zabytki. W tym 

kontekście należy wskazać, że wszelkiego rodzaju inwestycje zwiększające płynność ruchu, zwłaszcza 
na obszarach zwartej zabudowy, a także wyprowadzające ruch tranzytowy z centrów miast 

przyczyniają do istotnego zmniejszenia ryzyka zdrowotnego powodowanego przez hałas. Korzystne 
jest to także dla budynków, ponieważ zmniejszają się drgania i wibracje, które mogą powodować ich 

uszkodzenie. Takie inwestycje powodują jednak negatywne oddziaływanie na środowisko. 

Ograniczenie emisji hałasu komunikacyjnego można uzyskać poprzez poprawę stanu nawierzchni 
drogi, a także poprawę płynności ruchu uzyskaną poprzez takie zabiegi, jak: poszerzenie drogi, 

wydzielenie pasów do skrętu w rejonie skrzyżowań, budowa zatok w rejonie przystanków komunikacji, 
budowa przestrzeni parkingowych, zmiana geometrii łuków, zmiana geometrii skrzyżowań w tym 

budowa skrzyżowań wielopoziomowych i inne działania o podobnym charakterze. Jednak korzystne 

efekty w tym zakresie mogą być jednocześnie niwelowane, jeżeli wzrostowi płynności ruchu 
towarzyszy jednoczesny wzrost jego natężenia. 
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Szczególne znaczenie maja także działania, które prowadza do zidentyfikowania i zinwentaryzowania 
terenów, na których występują przekroczenia dopuszczalnych wartości hałasu, ponieważ dzięki temu 

można prowadzić efektywne działania ograniczającego jego skutki np. poprzez wymianę okien na 

dźwiękoszczelne i modernizacje dróg. 

Utrzymywanie natężenia promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego poniżej 
poziomów dopuszczalnych lub co najwyżej na tym samym poziomie 

W ramach wymienionego celu długoterminowego realizowane będą działania skupione wokół 

następujących celów krótkoterminowych: 

1. ograniczanie oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego; 

Zagrożenie promieniowaniem niejonizującym może być stosunkowo łatwo wyeliminowane lub 

ograniczone, pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej separacji przestrzennej człowieka od pól 
przekraczających określone wartości graniczne. W celu ograniczenia oddziaływania na środowisko 

i zdrowie ludzi, powinno się  przestrzegać następujących zasad: 

 należy unikać lokalizacji nowych budynków mieszkalnych w bliskim sąsiedztwie linii 

elektroenergetycznych lub stacji transformatorowych wysokiego napięcia; 

 wprowadzać w nowoprojektowanych i remontowanych układach energetycznych nowych 

materiałów i technologii wykonawstwa. 

W związku z rozwojem systemu usług telekomunikacyjnych na terenie województwa potencjalnie 
wzrośnie oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego pochodzącego z tego źródła. 

Dla potrzeb rozwoju sieci telekomunikacyjnych należy uwzględniać w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego miejsca dla urządzeń teletechnicznej kanalizacji kablowej.  

Natomiast w związku z intensywnym rozwojem budownictwa mieszkalnego, wzrastać będzie gęstość 

linii energetycznych. Linie energetyczne o napięciu 110 kV i wyższych, nie powinny być lokalizowane w 
sąsiedztwie terenów mieszkalnych.  

Podstawowym elementem ochrony przed polami elektromagnetycznymi jest informacja 
o występujących poziomach pól. Pomiary należy przeprowadzać bezpośrednio po rozpoczęciu 

użytkowania instalacji lub urządzenia i każdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy urządzenia. 

Ograniczenie ryzyka wystąpienia zagrożeń środowiska spowodowanych przez potencjalne 
źródła zagrożeń naturalnych dla ochrony ludności przed ich skutkami. 

Celami krótkoterminowymi przewidzianymi do realizacji w sektorze  zagrożeń naturalnych są: 

1. Doskonalenie systemu zarządzania kryzysowego w aspekcie ochrony środowiska, oraz rozwój 

monitoringu zagrożeń środowiska; 

2. Podniesienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego; 

Zapobieganie poważnym awariom oraz zagrożeniom naturalnym jest działaniem charakteryzującym się 

zdecydowanie pozytywnym wydźwiękiem. Niemniej podczas realizacji ww. celów mogą wystąpić 
znaczące oddziaływania na środowisko – szczególnie prawdopodobne jest to w odniesieniu do 

inwestycji przewidzianych do realizacji w ramach celu 2., służących ograniczeniu ryzyka wystąpienia 
powodzi. 

Utrzymanie systemu przeciwpowodziowego wymaga:  

 systematycznej regulacji cieków wodnych i konserwacji obiektów regulacyjnych 

 przystosowania obiektów hydrotechnicznych do warunków zagrożenia powodziowego 

 doskonalenia systemu szybkiego ostrzegania i reagowania w przypadku zagrożenia powodzią 

Ochrona przeciwpowodziowa wiąże się z problemem naturalnej (zalesianie, ochrona gleb przed erozją) 

i sztucznej (zbiorniki retencyjne, systemy melioracyjne) retencji w dorzeczu. Istotne znaczenie ma tu 

także zagospodarowanie terenów zalewowych.  
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Negatywne oddziaływanie ww. zadań związane jest z faktem, że tworzenie obiektów 
hydrotechnicznych na rzekach powoduje przerwanie ich ciągłości biologicznej a tym samym 

niekorzystnie wpływa na florę i faunę tychże rzek. Z kolei budowa urządzeń czy wałów 

przeciwpowodziowych skutkuje trwałymi zmianami w krajobrazie, w wyniku których zniszczeniu 
ulegają występujące tam naturalnie siedliska roślinne i zwierzęce. 

Z drugiej jednak strony, z punktu widzenia ochrony ludzi, podejmowane inicjatywy mają charakter 
zdecydowanie pozytywny. 

Kształtowanie i ochrona systemu obszarów chronionych oraz terenów zielonych 

Ochrona przyrody i krajobrazu na terenie gminy odbywać się będzie poprzez realizację następujących 
celów krótkoterminowych: 

1. Dokładne rozeznanie walorów przyrodniczych Gminy Strzelin oraz pielęgnacja już istniejących 
ochrona i zwiększanie powierzchni terenów zielonych, w tym obszarów leśnych 

2. Kształtowanie terenów zieleni urządzonej i nieurządzonej ; aktywna edukacja ekologiczna 

Zadania przewidziane do realizacji w ramach poszczególnych celów mają służyć szeroko rozumianej 

ochronie obszarów zielonych (ze szczególnym uwzględnieniem terenów prawnie chronionych), w tym 

zwiększeniu bioróżnorodności, ochronie siedlisk, ograniczeniu degradacji przyrodniczo – krajobrazowej 
czy też zachowaniu ciągłości struktur przyrodniczych. Każdorazowo podejmowana inicjatywa sprzyjać 

będzie również poprawie pozostałych komponentów środowiska (np. powietrze, zasoby wodne), jak 
również będzie korzystnie wpływać na zdrowie i życie ludzi. 

Ochrona gleb przed degradacją oraz rekultywacja terenów zdegradowanych 
i zdewastowanych 

Celami krótkoterminowymi przewidzianymi do realizacji w sektorze gleb są: 

1. rekultywacja terenów zdegradowanych; 

2. ochrona gleb użytkowanych rolniczo; 

W ramach działania 1 realizowane będą działania, które prowadzić będą do zagospodarowania 
terenów zdegradowanych. Rekultywacja terenów zdegradowanych pozwala przywrócić teren do 

produkcji rolniczej, leśnej czy na cele rekreacyjne. Należy także dążyć do likwidacji i rekultywacji 

wyrobisk poeksploatycjnych, ponieważ są to często miejsca nielegalnego gromadzenia odpadów. 
Szczególnie korzystne jest ponowne zagospodarowanie terenów zdegradowanych na cele gospodarcze 

i przemysłowe, ponieważ w ten sposób nie jest potrzebne przeznaczanie terenów rolniczych czy 
leśnych na ta działalność. Działania rekultywacyjne powinny być prowadzone w kierunku najbardziej 

optymalnym dla środowiska. 

Degradacje gleb powodują m.in. złe wykorzystywanie nawozów i środków ochrony roślin czy 
niewłaściwie zabiegi agrotechniczne. Korzystne oddziaływanie na gleby będą miały przedsięwzięcia, 

które przyczynia się do zachowania właściwego chemizmu gleb i zapobiegać będą ich degradacji. 
Wapnowanie gleb pozwala utrzymać właściwy odczyn gleby co zmniejsza ryzyko pobierania metali 

cienkich przez rośliny i tym samym włączenie ich w łańcuch pokarmowy oraz zmniejsza ich migracje 

Do wód gruntowych. Właściwe postępowanie z środkami ochrony roślin i nawozami pozwoli także 
ograniczyć przedostawanie się pierwiastków biogennych do wód podziemnych i powierzchniowych, co 

jest szczególnie ważne w przypadku zbiorników wodnych, ponieważ zmniejsza ich eutrofizację. 
Wprowadzenie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych wpłynie korzystnie na gleby i zachowanie 

różnorodności biologicznej, ponieważ stanowią one ostoje i ułatwiają migracje wielu organizmów, 
które w nieróżnorodnym krajobrazie rolniczym nie mogły by bytować. Stanowią ceny element 

krajobrazowy i biotyczny. 

Jak wynika z powyższego, przewidywane do realizacji inicjatywy mają charakter zdecydowanie 
pozytywny. 
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Racjonalne gospodarowanie zasobami kopalin w zakresie ich rozpoznania, wydobycia 
i rekultywacji terenów poeksploatacyjnych 

W ramach wymienionego celu długoterminowego realizowane będą działania skupione wokół 

następujących celów krótkoterminowych: 

1. minimalizacja presji wywieranej na środowisko w procesie wykorzystania kopalin; 

2. maksymalne wykorzystanie zasobów kopalin w granicach udokumentowania; 

3. ochrona złóż nieeksploatowanych poprzez uwzględnienie ich w planach zagospodarowania 

przestrzennego; 

4. rekultywacja terenów poeksploatacyjnych. 

Eksploatacja surowców mineralnych powoduje degradację środowiska, która objawia się m.in. 

zanieczyszczeniem gleb, powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych, obniżeniem poziomu wód 
podziemnych, jak również występowaniem dużych, przestrzennych zmian powierzchni terenu.  

Z tego powodu wydobycie kopalin wymaga stworzenia warunków racjonalnego ich zagospodarowania, 
zgodnie z maksymalną ochroną walorów krajobrazowych, a następnie rekultywacji terenów 

poeksploatacyjnych, z przeznaczeniem na cele m.in. rekreacyjne, przeciwpowodziowe, żeglugowe. 

Inną kwestią jest maksymalne wykorzystywanie zasobów kopalin w granicach ich udokumentowania, 
stad też, jako priorytetowe kierunki działań w tym zakresie przyjęto m.in.: ochronę eksploatowanych 

złóż kopalin poprzez maksymalne wykorzystanie zasobów i uszlachetnianie kopaliny, likwidację tzw. 
„dzikiej” eksploatacji kopalin oraz eliminowanie jej z terenów chronionych (tym terenów rolniczych 

o wysokiej bonitacji gleb i obszarów leśnych). 

W kontekście powyższego należy uznać, że wszystkie z zaproponowanych w ramach poszczególnych 
celów krótkoterminowych działań przyniosą pozytywny skutek. 

Kształtowanie prawidłowych wzorców zachowań wszystkich grup społeczeństwa 
w odniesieniu do konkretnych sektorów środowiska w ramach podejmowanych inicjatyw 
z zakresu edukacji ekologicznej 

Celami krótkoterminowymi przewidzianymi do realizacji w sektorze edukacji ekologicznej są: 

1. kontynuacja oraz rozwój edukacji na temat ochrony środowiska w przedszkolach, szkolnictwie 

wszystkich szczebli oraz dla ogółu mieszkańców województwa; 

2. rozwój oraz wspieranie finansowe i merytoryczne różnorodnych form działań z zakresu edukacji 

ekologicznej; 

3. zapewnienie społeczeństwu niezbędnych informacji na temat stanu środowiska i działań na rzecz 

jego ochrony; 

4. rozwijanie międzyregionalnej współpracy w zakresie edukacji ekologicznej. 

Wszystkie działania związane z edukacją ekologiczną zaproponowane w Programie… będą w sposób 

pośredni pozytywnie oddziaływać na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego, z racji 
faktu, że ich wymiernym efektem będzie zwiększenie wiedzy społeczeństwa na temat wpływu 

antropopresji na konkretne sektory środowiska. Znajomość wzajemnych relacji człowiek – środowisko 

przyczyni się do szerszego udziału społeczeństwa w procesach decyzyjnych. 

Reasumując powyższe rozważania należy stwierdzić, że generalnie realizacja zaproponowanych 

w Programie… celów i zadań wpłynie korzystnie na stan poszczególnych segmentów środowiska 
przyrodniczego i w efekcie końcowym przyczyni się do poprawy ich jakości. Nie oznacza to jednak, że 

w trakcie realizacji dokumentu nie wystąpią czasowo negatywne oddziaływania na środowisko 
o różnym natężeniu. Należy jednak pamiętać, że mają one charakter przejściowy a ich ewentualne 

negatywne wpływy są rekompensowane wskutek osiągnięcia wymiernego efektu ekologicznego 

i społecznego. 

Z najbardziej niekorzystnymi skutkami środowiskowymi związane będą przede wszystkim inwestycje z 

zakresu infrastruktury techniczno – inżynieryjnej, których negatywne oddziaływanie będzie dotyczyć 
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zarówno fazy budowy jak i eksploatacji. Dotyczy to przede wszystkim przedsięwzięć realizowanych w 
sektorze wód (m.in. budowa wodociągów i kanalizacji, budowa, rozbudowa i modernizacja 

oczyszczalni ścieków), powietrza atmosferycznego i hałasu (rozbudowa i modernizacja sieci drogowej) 

oraz poważnych awarii i zagrożeń naturalnych (rozbudowa i modernizacja infrastruktury 
hydrotechnicznej). 

Należy w tym miejscu podkreślić, że o ile ujemne skutki środowiskowe występujące w fazie realizacji 
inwestycji raczej nie będą miały trwałego charakteru, o tyle w fazie eksploatacji tych inwestycji należy 

spodziewać się trwałych zmian w środowisku dotyczących: 

 przekształceń krajobrazu (drogi, oczyszczalnie ścieków, obiekty hydrotechniczne), 

 wpływu na jakość powietrza i klimat akustyczny (rozbudowa infrastruktury drogowej), 

 zmiany warunków hydrologicznych oraz hydrogeologicznych (budowa kanalizacji i oczyszczalni 
ścieków, budowa dróg, budowa obiektów hydrotechnicznych), 

 przerwania ciągłości struktur przyrodniczych oraz zmiany szlaków migracji zwierząt (budowa 
dróg). 

Odrębną stanowią tu inwestycje budzące konflikty społeczne, co jest związane z ich potencjalnym 

lokalizowaniem na obszarach chronionych. Nie ulega wątpliwości, że mogą one wystąpić w trakcie 
realizacji dokumentu, co z kolei będzie wiązało się z koniecznością podjęcia decyzji obejmującej: 

zmianę realizacji projektowanego przedsięwzięcia, wykonanie działań kompensacyjnych lub całkowitą 
rezygnację z inwestycji. 

Wybór jednego z ww. rozwiązań będzie uzależniony od szeregu czynników spośród których największe 

znaczenie będzie miał aspekt środowiskowy i społeczny. Dodatkową kwestią dotyczącą jednak już 
wszystkich zadań inwestycyjnych będzie przeprowadzenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

odpowiednich procedur i opracowanie stosownych dokumentów uwzględniających ewentualny wpływ 
inwestycji na środowisko. 

Ostatecznie należy jednak podkreślić, że realizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Strzelin 
na lata 2009-2015  z całą pewnością będzie wpływać na zmniejszenie negatywnego oddziaływania na 

środowisko głównie poprzez: 

 racjonalną gospodarkę wodną powodującą ograniczenie strat w zasobach wodnych; 

 poprawę jakości wód powierzchniowych i podziemnych, w tym m.in. poprzez efektywniejsze i 

wydajniejsze oczyszczanie ścieków komunalnych i przemysłowych; 

 poprawę jakości powietrza atmosferycznego wskutek ograniczania emisji gazowych i pyłowych 

pochodzących z sektora gospodarczego, ale również związanych z tzw. niską emisją; 

 ograniczanie liczby mieszkańców narażonych na ponadnormatywne natężenie hałasu 

 ograniczanie degradacji gleb, w tym gleb użytkowanych rolniczo; 

 ograniczanie nadmiernej i nielegalnej eksploatacji kopalin oraz związanej z nią degradacji walorów 
krajobrazowych; 

 zahamowanie antropopresji związanej z utratą różnorodności ekologicznej; 

 ochronę i zwiększanie powierzchni obszarów cennych przyrodniczo; 

 wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców Województwa Dolnośląskiego. 
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10. PRZEDSTAWIENIE ROZWIĄZAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, 
OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH 
ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, MOGĄCYCH BYĆ REZULTATEM 
REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

Do przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu…, które mogą negatywnie oddziaływać na 
środowisko należą przede wszystkim na etapie budowy inwestycje w zakresie infrastruktury 

komunalnej: wodociągi, kanalizacja, oczyszczalnie ścieków, sieć gazowa, a także w fazie realizacji i 
eksploatacji drogi, zbiorniki retencyjne, urządzenia hydrotechniczne i przeciwpowodziowe. Negatywne 

oddziaływanie tych inwestycji na środowisko można ograniczyć do racjonalnego poziomu poprzez 

dobrze przemyślany wybór lokalizacji, ponieważ skala wywoływanych przez nie przekształceń 
środowiska zależeć będzie w znacznym stopniu od lokalnych uwarunkowań. Ponadto prawidłowy 

projekt, uwzględniający potrzeby ochrony środowiska zarówno na etapie budowy jaki i w fazie 
eksploatacji inwestycji pozwoli także ograniczyć te oddziaływania.  

Do ogólnych działań ograniczających oddziaływanie należą:  

 w czasie realizacji inwestycji prawidłowe zabezpieczenie techniczne sprzętu i placu budowy, w tym 
zwłaszcza w miejscach styku z ekosystemami szczególnie wrażliwymi na zmiany warunków 

siedliskowych;  

 stosowanie odpowiednich technologii, materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych;  

 dostosowanie terminów prac do terminów rozrodu zwierząt,  

 maskowanie elementów dysharmonijnych dla krajobrazu.  

Przy realizacji koncepcji budowy zbiorników małej retencji należy tak planować zakres prac 
budowlanych, aby w możliwie najwyższym stopniu zapewnić ochronę gleb, siedlisk, naturalnego 

ukształtowania terenu i stosunków wodnych. W celu zmniejszenia negatywnego wpływu budowli 
hydrotechnicznych na ciągłość cieków należy zaprojektować przepławki dla ryb. Dla eliminacji 

ujemnych dla środowiska skutków piętrzenia wody w zbiorniku retencyjnym, należy na etapie 

opracowywania koncepcji jego budowy, przewidzieć wykonanie systemów regulujących stosunki 
wodne na obszarach przyległych. Aby zapobiec eutrofizacji zbiornika należy w obrębie zlewni zbiornika 

zapewnić budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków oraz tworzyć strefy buforowe co ograniczy spływ 
substancji biogennych z pól.  

Realizacja infrastruktury transportu drogowego nie może zagrażać trwałości układów przyrodniczych i 

ciągłości funkcjonowania środowiska przyrodniczego. Realizując inwestycje drogowe należy ograniczać 
presje na tereny wrażliwe, unikać tworzenia barier dla funkcjonowania przyrody. Istotne jest 

zachowanie drożności korytarzy ekologicznych oraz utrzymanie głównych szlaków migracji zwierząt. 
Zapewnienie przepustów lub kładek dla zwierząt w poprzek drogi, pozwoli utrzymać te szlaki 

migracyjne. Aby ograniczyć oddziaływanie drogi jako źródła emisji hałasu i spalin należy w projekcie 
uwzględnić możliwość budowy ekranów akustycznych oraz takie rozwiązania, które poprawią płynność 

ruchu np. wydzielenie pasa awaryjnego, wydzielenie pasów do skrętu w rejonie skrzyżowań, budowa 

zatok w rejonie przystanków komunikacji, budowa przestrzeni parkingowych, odpowiednia geometria 
łuków, budowa skrzyżowań wielopoziomowych. Ponadto nasadzenia wzdłuż drogi mogą ograniczyć 

rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń.  

W przypadku gdy całkowite uniknięcie danego oddziaływania jest niemożliwe i istnieje 

niebezpieczeństwo nieodwracalnego zniszczenia szczególnie cennych elementów przyrody, konieczne 

jest podjęcie odpowiednio wcześniej działań kompensacyjnych. Należy m.in. zapewnić odtworzenie 
zniszczonych siedlisk w miejscach zastępczych, sztuczne zasilanie osłabionych populacji; tworzenie 

alternatywnych połączeń przyrodniczych i różnorodnych tras migracji zwierząt.  

Mając na uwadze duży zasięg oraz w większości przypadków nieodwracalny charakter przekształceń 

środowiska podczas realizacji analizowanych inwestycji, zaleca się dokładne rozważanie lokalizacji 
inwestycji a także zastosowanie przyjaznych dla środowiska oraz wysokiej klasy rozwiązań 

technicznych.  
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11. ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH 
W PROJEKTOWANYM DOKUMENCIE WRAZ Z UZASADNIENIEM ICH 
WYBORU ORAZ OPIS METOD DOKONANIA OCENY PROWADZĄCEJ DO 
TEGO WYBORU, W TYM TAKŻE WSKAZANIE NAPOTKANYCH 
TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKU TECHNIKI LUB LUK WE 
WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY 

Większość proponowanych do realizacji przedsięwzięć w ramach Programu Ochrony Środowiska dla 

Gminy Strzelin na lata 2009-2015 ma pozytywny wpływ na środowisko i proponowanie rozwiązań 
alternatywnych nie ma uzasadnienia. Ponadto brak jest możliwości precyzyjnego określenia działań 

alternatywnych dla wskazanych działań. 

Skutki środowiskowe podejmowanych działań silnie zależą od lokalnej chłonności środowiska lub od 

występowania w rejonie realizacji przedsięwzięcia tzw. obszarów wrażliwych dlatego przy budowie 

nowych dróg, urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii należy, rozważać warianty 
alternatywne tak, aby wybrać ten, który w najmniejszym stopniu będzie negatywnie oddziaływać na 

środowisko. Jako warianty alternatywne przedsięwzięcia można rozważać: warianty lokalizacji, 
warianty konstrukcyjne i technologiczne, warianty organizacyjne czy wariant niezrealizowania 

inwestycji tzw. wariant „0”. Wariant „0” nie oznacza, że nic się nie zmieni, ponieważ brak realizacji 
inwestycji może także powodować konsekwencje środowiskowe. 

W przypadku pozostałych zaproponowanych działań, wpływających korzystnie na środowisko, 

zaproponowanie rozwiązań alternatywnych jest nieuzasadnione. 

 

12. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH METODACH ANALIZY REALIZACJI 
PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

Aby w przyszłości istniała możliwosc obiektywnej weryfikacji i modyfikacji celów i projektów 

proponowanych w ramach POS dla Gminy Strzelin, konieczne jest prowadzenie monitoringu, który 
dostarczy danych niezbędnych do realizacji tych działano. 

Monitoring ten, ze względu na częstotliwość gromadzenia, a w szczególności udostępniania danych 

powinien być prowadzony w cyklu rocznym, a sprawozdania z jego realizacji, łącznie ze 
sprawozdaniami z postępów wykonania ustalę POS, powinny być udostępniane, zgodnie z wymogami 

ustawy Prawo Ochrony Środowiska, co najmniej w cyklu dwuletnim. Monitoring ten obejmuje dwa 
podstawowe rodzaje kontrolowania zmian, które najogólniej można określić jako: 

 monitoring ilościowy; 

 monitoring jakościowy. 

Ujecie ilościowe obrazuje prognozę zmian konkretnych wielkości (wskaźników). Nie do wszystkich 

elementów środowiska da się przypisać wskaźniki, jak i również dostępne dane są zbyt ubogie, aby 
dokonać prognozy ilościowej w niektórych elementach środowiska. Do prognozowania zmian 

wskaźników w przyszłości wykorzystano informacje o dynamice zmian tych wskaźników w przeszłości, 
nakładów w okresach poprzednich i planowanych do poniesienia (uwzględniono fakt, iż cześć 

zaplanowanych nakładów w poprzednim okresie nie została zrealizowana), oraz wymogi UE. 

Prognoza optymistyczna  powstała przy założeniu, że wszystkie wymogi UE w zakresie ochrony 

środowiska zostania spełnione oraz zostanie wydatkowanych 100% nakładów zaplanowanych na 

ochronę środowiska. 

Prognoza realistyczna  uwzględniono w niej dotychczasowe tempo zmian wskaźników oraz smrodków 

jakie poniesiono na ochronę środowiska. 

Prognoza pesymistyczna  powstała przy założeniu, że nie uda się wydatkować 100% zaplanowanych 

nakładów na ochronę środowiska a dotychczasowe tempo zmian wskaźników zostanie osłabione. 
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Ujecie jakościowe dla elementów środowiska, dla których nie można prognozować określonych 
wskaźników lub jest to utrudnione, wykorzystano ocenę jakościowa, która stanowi jednocześnie 

uzupełnienie do oceny ilościowej. 

Listę te można ewentualnie w przyszłości uzupełnić o pojedyncze nowe wskaźniki dotyczące jakości 
środowiska. Wskazane byłoby także podanie, które wskaźniki służą do monitorowania których celów 

projektu POS. 

 

13. INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU 
NA ŚRODOWISKO 

Obowiązek rozważania możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanych 

przedsięwzięć wynika z Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście 

transgranicznym, sporządzonej w Espoo dnia 25 lutego 1991 roku. W konwencji jako oddziaływanie 
transgraniczne określono jakiekolwiek oddziaływanie, nie mające wyłącznie charakteru globalnego, na 

terenie podlegającym jurysdykcji Strony, spowodowane planowaną działalnością, której fizyczna 
przyczyna jest w całości lub częściowo położona na terenie podlegającym jurysdykcji innej Strony. W 

załączniku 1 i załączniku 3 ww. konwencji określono działalności i dodatkowe kryteria, które wskazują 
na możliwość wystąpienia transgranicznego oddziaływanie. Specjalnej analizie powinny podlegać 

inwestycje zlokalizowane blisko granic, a także te realizowane dalej, ale ze względu na rozmiar 

przedsięwzięcia mogące powodować znaczące emisje lub zmiany w środowisku. Realizacja Programu… 
nie tworzy żadnych konsekwencji dla ewentualnych skutków środowiskowych, których charakter 

mógłby posiadać znaczenie transgraniczne. Skala przedsięwzięć zaproponowanych do realizacji w 
ramach Programu ma charakter regionalny i ewentualne negatywne oddziaływanie tych przedsięwzięć 

będzie miało zasięg lokalny. Na etapie prognozy stwierdzono, że realizacja Programu nie wskazuje na 

możliwość negatywnego transgranicznego oddziaływania na środowisko, mogącego objąć terytorium 
innych państw. 

 

14. STRESZCZENIE SPORZĄDZONE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

Podstawą wykonania niniejszej Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska 
dla Gminy Strzelin na lata 2009-2015 były przepisy Ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227).  

Nadrzędnym celem przedmiotowego dokumentu była analiza potencjalnych skutków, zarówno 

pozytywnych jak i negatywnych, jakie mogą wystąpić w środowisku w związku z realizacją zadań 

sformułowanych w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Strzelin na lata 2009-2015. Należy w 
tym miejscu zaznaczyć także, że przedmiotem analizy w aspekcie oddziaływań negatywnych było nie 

tylko wskazanie możliwości ich wystąpienia, ale również sformułowanie zaleceń mających na celu ich 
ograniczenie bądź wręcz zapobieżenie im. 

W kontekście powyższego punktem wyjścia dla opracowania Prognozy… była analiza stanu aktualnego 

środowiska przyrodniczego na obszarze Gminy Strzelin oraz wskazanie najważniejszych problemów 
w tym zakresie.  

Analizy stanu aktualnego dokonano w oparciu o informacje Urzędu Miasta i Gminy Strzelin, 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych 

Regionalnych), na podstawie danych uzyskanych z gmin i powiatów. Rokiem bazowym dla 
prowadzonych analiz był rok 2008 oraz, w przypadku braku wiarygodnych informacji, korzystano także 

z danych za rok 2007.  

Ocena stanu środowiska gminy wskazuję następujące problemy występujące w poszczególnych 
sektorach środowiska: 
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Powietrze atmosferyczne: 

 pogorszenie jakości powietrza ze względu na tlenki azotu i pył zawieszony w Gminie Strzelin 

oraz przy szlakach komunikacyjnych,  

 pogorszenie jakości powietrza na obszarze gminy pod względem zawartości ozonu w warstwie 
przyziemnej (troposferycznej),  

 wzrastająca liczba obszarów stref zakwalifikowanych do klasy C, 

 niski udział energii odnawialnej w ogólnym bilansie energetycznym. 

Wody powierzchniowe i podziemne: 

 nieuporządkowana gospodarka wodno-ściekowa na części obszarów wiejskich,  

 niski stopień oczyszczania ścieków, 

 zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych pochodzących ze źródeł rolniczych i 
miejsc bytowania ludzi, 

 brak kompleksowych planów gospodarowania wodami, w tym planu przeciwdziałania skutkom 
suszy,  

 niekorzystne efekty intensywnej eksploatacji wód podziemnych – leje depresyjne, 

 pogarszanie się jakości wód podziemnych w płytkich poziomach wodonośnych w obrębie 
terenów zurbanizowanych, 

 brak racjonalnego gospodarowania wodą w gospodarce komunalnej oraz brak racjonalizacji 
gospodarki wodnej w sektorze przemysłowym oraz wodochłonność procesów produkcyjnych. 

Hałas: 

 ciągły wzrost natężenia ruchu samochodowego i bardzo wolny rozwój infrastruktury drogowej 
w stosunku do przybywającej liczby samochodów,  

 postępujący proces degradacji obszarów „cichych”, 

 nie uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego uwarunkowań 

związanych z ochroną przed hałasem. 

Poważne awarie i zagrożenia naturalne: 

 brak wyznaczonych tras przejazdu dla pojazdów samochodowych transportujących substancje 

niebezpieczne przez tereny zurbanizowane,  

 zły stan nawierzchni dróg na trasach transportowych,  

 potencjalne zagrożenie ruchami masowymi i większe niż w innych regionach kraju zagrożenie 
powodziowe i pożarowe. 

Ochrona przyrody i krajobrazu: 

 brak dokumentacji dla części obszarów chronionych,  

 niewystarczająca dbałość o stan zdrowotny drzewostanów,  

 brak waloryzacji przyrodniczej Gminy Strzelin,  

 zaśmiecanie lasów. 

Gleby: 

 duże zakwaszenie gleb użytkowanych rolniczo,  

 trwale utrzymujące się zanieczyszczenie gleb wokół dużych zakładów przemysłowych 
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 degradacja gleb w wyniku prowadzonej działalności wydobywczej i deponowania odpadów na 
składowiskach odpadów.  

Zasoby surowców naturalnych: 

 brak zabezpieczenia terenów udokumentowanych lub perspektywicznych złóż przed trwałą 
zabudową, 

 nielegalna eksploatacja kopalin, szczególnie kruszyw. 

Przy tak przeprowadzonej ocenie możliwe było generalne określenie potencjalnych niekorzystnych 

skutków środowiskowych związanych z realizacja poszczególnych zadań. Ponadto oceny tej dokonano 

przede wszystkim pod katem oddziaływania na środowisko w fazie eksploatacji, zakładając, że 
uciążliwości występujące w fazie budowy z reguły maja charakter przejściowy. 

Pozytywne oddziaływania zadań wskazanych w POS dla Gminy Strzelin na środowisko zdecydowanie 
przeważają nad negatywnymi. Negatywne potencjalne oddziaływanie mogą mieć przedsięwzięcia w 

ramach priorytetu: 

 osiągniecie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych, 

 osiągniecie jakości powietrza w zakresie dotrzymywania dopuszczalnego poziomu dwutlenku siarki 

(SO2), dwutlenku azotu (NO2) pyłu zawieszonego PM10 oraz docelowo benzo(a)pirenu w 

powietrzu na terenie Gminy Strzelin zgodnie z obowiązującymi standardami jakości środowiska, 

 ochrona mieszkańców Gminy Strzelin przed hałasem zagrażającym zdrowiu lub jakości życia. 

Negatywne krótkoterminowe oddziaływania na zasoby środowiska mogą być związane z faza realizacji 
inwestycji. Jako ewentualne długoterminowe oddziaływania zidentyfikowano m.in.: 

 nieodwracalne przekształcenia terenów (np. inwestycje drogowe), 

 nieodwracalne zmiany w krajobrazie (np. inwestycje drogowe), 

 pogorszenie jakości powietrza (w przypadku budowy nowych dróg), 

 podwyższenie poziomu hałasu (np. inwestycje drogowe), 

 przerwanie szlaków migracji (np. inwestycje drogowe). 

Realizacja żadnego z proponowanych priorytetów nie pociągnie za sobą transgranicznego 
oddziaływania na środowisko. 

Negatywne oddziaływanie na środowisko ww. przedsięwzięć można w pierwszej kolejności 
minimalizować poprzez wybór najbardziej racjonalnej ich lokalizacji zapewniającej zarówno wymierny 

efekt ekologiczny jak i społeczno – ekonomiczny, czyli innymi słowy – równowagę przyrodniczą. 

Warunkiem wyboru najbardziej optymalnej lokalizacji jest analiza przepisów prawnych z zakresu 
ochrony zasobów przyrodniczych, dokumentów strategicznych oraz aktów prawa miejscowego 

(miejscowe plany zagospodarowania społecznego). 

Większość proponowanych do realizacji przedsięwzięć ma pozytywny wpływ na środowisko 

alternatywnych proponowanie rozwiązań alternatywnych nie ma uzasadnienia. W przypadku 

inwestycji, których oddziaływanie na środowisko może być negatywne należy rozważać warianty 
alternatywne tak aby wybrać ten, który w najmniejszym stopniu będzie niekorzystnie oddziaływać na 

środowisko. 

W przypadku gdy projekty nie zostaną wdrożone prowadzić to będzie do pogłębiania się problemów w 

zakresie ochrony środowiska co negatywnie wpływać będzie na zdrowie mieszkańców. 

Przeprowadzona analiza i ocena wszystkich priorytetów pozwala na stwierdzenie, że generalnie ich 
realizacja spowoduje poprawę jakości środowiska, zachowanie różnorodności biologicznej oraz 

dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, a także wpłynie na ograniczanie zużywania zasobów 
środowiskowych. 


