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1. Wprowadzenie 

Obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko wynika z ustawy z 
dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008, Nr 199, poz. 1227) zgodnie, z art. 46 
którym „Przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają 
projekty: 

1. koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, planów 
zagospodarowania przestrzennego oraz strategii rozwoju regionalnego; 

2. polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, 
transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, 
leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, 
opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji, 
wyznaczających ramy dla późniejszych realizacji przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko; 

3. polityk, strategii, planów lub programów innych niż wymienione w pkt. 1 i 2, 
których realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie  na obszar 
Natura 2000 jeżeli nie są one bezpośrednio związane z ochroną obszaru 
Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony.”   

Zapisy te stanowią transpozycję postanowień Dyrektywy 2001/42/WE z 27.06.2001 r. 
w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko. Art. 3. ust. 2. 
pkt. A Dyrektywy SOOŚ przewiduje przeprowadzenie oceny oddziaływania na 
środowisko w odniesieniu do wszystkich planów i programów, „które są 
przygotowywane dla rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa, energetyki, przemysłu, 
transportu, gospodarki odpadami, gospodarki wodnej, telekomunikacji, turystyki, 
planów zagospodarowania przestrzennego lub użytkowania gruntów, i które ustalają 
ramy dla przyszłego zezwolenia na inwestycję dotyczącego projektów wymienionych 
w załącznikach I i II do dyrektywy 85/337/EWG. 

Klasyfikacja przedsięwzięcia w świetle przepisów prawa krajowego, które jest zawarte 
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia 
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, zm.), 
pozwala zakwalifikować każde z przedsięwzięć do kategorii tych, dla których przy 
dalszym postępowaniu (prowadzącego do uzyskania pozwolenia na budowę) nie 
zajdzie potrzeba sporządzenia Raportu o oddziaływaniu na środowisko.  

 

W przypadku gdy planowane przedsięwzięcie będzie się zaliczało do: 
 przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
2004r. w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem 
przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. 
U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami), 
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 przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 (a nie 
jest bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynika z tej 
ochrony),  

należy uzyskać na ich realizację decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.  

Zgodnie z wymogami prawa sporządzono Prognozę oddziaływania na środowisko 
Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Strzelin na lata 2008-2013, której celem jest 
ocena środowiskowych skutków realizacji przewidzianych programem zamierzeń.  

 

1.1. Podstawa formalna i prawna opracowania 

Podstawy formalno-prawne opracowania prognozy oddziaływania na środowisko 
Lokalnego Programu Rewitalizacji stanowią: 

1. ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 
1227) 

2. 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. Urz. WE L 197 z 21.07.2001, str. 30; Dz. Urz. UE 
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 157); 

3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 
2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących 
środowiska i uchylającej dyrektywy Rady 90/313/EWG (Dz. Urz. WE L 41 z 
14.02.2003, str. 26); 

4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE z dnia 26 maja 
2003r. przewidująca udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania 
niektórych planów i programów w zakresie środowiska oraz zmieniającej w 
odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/WE (Dz. Urz. UE L 
156 z 25.06.2003, str. 17); 

5. Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny 
skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne 
na środowisko naturalne (Dz. Urz. WE L 175 z 05.07.1985, str. 40, z późn. 
zm.); 

6. Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony 
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 
22.07.1992, str. 7, z późn. zm.); 

7. Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony 
dzikich ptaków (Dz. Urz. WE L 103 z 25.4.1979 z późn. zm.) 

8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r, 
nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 

9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. z dnia 
30.04.2004, nr 92, poz. 880 z późn. zm.) 
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10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001r. w sprawie 
określenia rodzajów siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie (Dz. U. 
z dnia 03.09.2001, nr 92, poz.1029); 

11. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie 
określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z 
kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu 
na środowisko (Dz. U. z 2004 roku nr 257, poz. 2573) 

 

1.2. Cel opracowania prognozy 

Podstawowym celem prognozy jest ocena proponowanych skutków oddziaływania na 
środowisko działań proponowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji oraz 
ustalenie, czy przyjęte w cele i kierunki działań gwarantują bezpieczeństwo 
środowiska przyrodniczego oraz sprzyjają jego ochronie i zrównoważonemu 
rozwojowi.   

Prognoza ma również ułatwić identyfikację możliwych do określenia skutków 
środowiskowych spowodowanych realizacją w przyszłości postanowień ocenianego 
dokumentu oraz określić, czy istnieje prawdopodobieństwo powstania w przyszłości 
konfliktów i zagrożeń w środowisku. 

 

1.3. Zakres i kryteria opracowania  

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227) prognoza 
powinna zawierać:  

a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego 
powiązaniach z innymi dokumentami, 

b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 

c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji 
postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej 
przeprowadzania, 

d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 

e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym; 

2) określa, analizuje i ocenia: 

a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku 
braku realizacji projektowanego dokumentu, 

b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 
oddziaływaniem, 

c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji 
projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów 
podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
ochronie przyrody, 
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d) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, 
wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego 
dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały 
uwzględnione podczas opracowywania dokumentu, 

e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, 
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i 
długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i 
przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także 
na środowisko, a w szczególności na: 

— różnorodność biologiczną, 

— ludzi, 

— zwierzęta, 

— rośliny, 

— wodę, 

— powietrze, 

— powierzchnię ziemi, 

— krajobraz, 

— klimat, 

— zasoby naturalne, 

— zabytki, 

— dobra materialne 

— z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i 
między oddziaływaniami na te elementy; 

3) przedstawia: 

a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację 
przyrodnicza negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być 
rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i 
przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, 

b) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot 
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru - rozwiązania 
alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z 
uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do 
tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania 
napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we 
współczesnej wiedzy. 

 

1.4. Metody 

 

Prognoza oddziaływania na środowisko Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta 
Strzelin została wykonana z uwzględnieniem zakresu określonego w artykule 51 
Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
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ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227). 

W prognozie analizowano konkretne zapisy Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta 
Strzelin dotyczące propozycji celów strategicznych i kierunków działań. W niniejszym 
dokumencie dokonano analizy oddziaływań na środowisko w oparciu o dane 
literaturowe oraz doświadczenie autorów, które zestawiono z różnymi lokalnymi 
uwarunkowaniami. Przy sporządzaniu prognozy zastosowano metody opisowe, 
wykorzystano dostępne publikacje, dokumenty i raporty dotyczące obszaru Strzelina 
opracowane przez inne instytucje, a dotyczące środowiska i zmian w nim 
zachodzących oraz zastosowano metodę macierzy interakcji. Przyjęta do analizy 
macierz jest wykresem siatki, w której w wierszach wpisano uruchamiane przez 
realizację Lokalnego Programu Rewitalizacji zamierzenia (obszary wsparcia), a w 
kolumnach wpisano wskaźniki charakteryzujące i opisujące środowisko. W ten sposób 
określono występujące wzajemnie oddziaływania. 

 

2. Charakterystyka projektu LPR 

2.1. Ogólna zawartość 

 

Przedmiot prognozy stanowi opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta 
Strzelin. Dokument ten składa się z 3 odrębnych rozdziałów oraz z załączników. 
Zawiera  rysunki, wykresy, fotografie oraz tabele i matryce przestawiające: opis 
projektu, cel, uzasadnienie konieczności realizacji, beneficjenta projektu, zakładane 
ryzyko, planowany termin realizacji, szacunkowy koszt oraz przyjęte wskaźniki.  

Rozdział 1 zawiera ogólną charakterystykę miasta Strzelin, a także szczegółową 
diagnozę stanu następujących obszarów: 

 społeczeństwo, infrastruktura społeczna (ludność i demografia, obiekty 
dziedzictwa kulturowego,  oświata i wychowanie, ochrona zdrowia, organizacje 
pozarządowe); 

 gospodarka (struktura gospodarki, kultura, turystyka, sport i rekreacja); 

 infrastruktura techniczna (sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, 
energia elektryczna); 

W Rozdziale 2 zostały przedstawione metody identyfikacji obszaru rewitalizowanego 
poprzez omówienie wybranych kryteriów, które posłużyły do identyfikacji obszarów 
wsparcia. W oparciu o analizę danych statystycznych dostarczonych przez Urząd 
Miasta, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie oraz 
mając na względzie wytyczne dotyczące przygotowania Lokalnego Programu 
Rewitalizacji, opracowanymi przez IZ dla Województwa Dolnośląskiego z lutego 2008 
roku oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z 16 stycznia 2008 roku 
wyznaczono obszar kwalifikujący się do wsparcia przy pomocy następujących 
wskaźników: 

 Wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia – mierzony odsetkiem osób 
uprawnionych do korzystania z zasiłków pomocy społecznej - średnia wartość 
wskaźnika dla całego miasta wynosi 8,54; 
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 Niestabilne trendy demograficzne – starzenie się społeczeństwa, mierzone 
odsetkiem osób w wieku poprodukcyjnym - średnia wartość wskaźnika dla 
miasta wynosi 14,82 

 Niski poziom wykształcenia – mierzony odsetkiem osób bezrobotnych bez 
wykształcenia w grupie osób aktywnych zawodowo - średnia wartość 
wskaźnika dla miasta wynosi  1,57; 

W rozdziale tym omówiono również sytuację mniejszości narodowych oraz oceniono 
budynki wielorodzinne (budynki o liczbie mieszkań większej niż 1) pod kątem 
wydajność energetycznej, którą określono na podstawie ekstrapolacji wieku 
budynków. Za budynki o niskiej wydajności energetycznej zostały uznane te, które 
wybudowane zostały przed 1989 rokiem. W LPR uwzględniono potrzeby osób 
niepełnosprawnych.  

W rozdziale 3 została przedstawiona diagnoza  obszaru wskazanego do rewitalizacji w 
kontekście uwarunkowań przestrzennych. Diagnoza została wykonana metodą 
opisową. Zidentyfikowano problemy przestrzenne, które przedstawiono w 
dokumentacji fotograficznej. Na podstawie analiz i zestawień statystycznych, 
zaprezentowanych w poprzednich rozdziałach, wyznaczony został obszar wsparcia, 
na którym niepożądane zjawiska społeczne kumulują się i mają natężenie wyższe niż 
na pozostałym obszarze miasta. Teren obejmuje powierzchnię 40,3 ha i zamieszkuje 
go 5050 osób. Jego granice przebiegają wzdłuż ulicy Wolności, następnie ulicą Jana 
Pawła II do Staszica i dalej wzdłuż ulicy Staszica, Brzegowej, Młynarskiej, Wojska 
Polskiego, następnie wokół terenu Gimnazjum nr 2 do placu i dalej ulicą Ząbkowicką 
do ulicy Wolności. Dla wyznaczonego obszaru podano wartość wskaźników 
identyfikacji obszaru wsparcia oraz poddano go analizie SWOT. 

W rozdziale tym przedstawiono również problemy społeczno-gospodarcze, cele oraz   
kierunki inwestycji określone w trakcie konsultacji społecznych w formie warsztatów z 
udziałem mieszkańców miasta. Wskazano wskaźniki produktu i rezultatu osiągnięcia 
celów LPR miasta Strzelin.  

Załącznik 1 stanowi lista 3 projektów podstawowych i 3 projektów rezerwowych 
uwzględniająca całkowitą wartość projektu, wartość dofinansowaną, czas realizacji 
projektu oraz przewidywane wnioski  o płatność w kolejnych latach. Załącznik nr 2 
stanowi lista zadań społecznych. Lokalizację przedsięwzięć w obszarze 
rewitalizowanym przedstawiono na mapie (załącznik 3).  

Projekty przewidziane do realizacji zostały opisane w matrycach (załącznik 4) z 
opisem podstawowych informacji dotyczących zadań podejmowanych w ramach 
projektu, uzasadnieniem konieczności realizacji, oraz problemach technicznych, które 
stały się przyczyną podjęcia inwestycji oraz strategiczne kryteria wyboru danego 
projektu do realizacji. Został tutaj wstępnie oszacowany koszt finansowy tych zadań ze 
wskazaniem na potencjalne źródła finansowania oraz harmonogram ich realizacji w 
latach.  

 

2.2. Cele projektu 

 

Proces wyznaczania celów rewitalizacji opierał się o przeprowadzoną analizę SWOT i 
dyskusję z przedstawicielami społeczności lokalnej poświęconej problemom i 
trudnościom zidentyfikowanym w mieście i w obszarze rewitalizowanym. Na tej 
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podstawie zidentyfikowane zostały priorytetowe kierunku rozwoju w obszarze 
rewitalizowanym, które następnie zostały zagregowane do celów strategicznych 
rewitalizacji, które zostały sformułowane w sposób, który umożliwia podejmowanie 
działań interweniujących jednocześnie w różne obszary problemowe.  

 

CEL 1: Zapobieganie i redukcja negatywnych zjawisk społecznym poprzez 
działania skierowane na rewitalizację infrastruktury publicznej. 

 

Niedoinwestowanie instytucji kultury w zakresie infrastruktury w gminie Strzelin 
przekłada się na znaczące zawężenie zakresu możliwych działań jako czynnika 
kształtującego podmiotowość lokalnej społeczności oraz instrumentu aktywnej polityki 
społecznej. Do likwidacji niekorzystnych zjawisk przyczyni się również modernizacja 
obiektów sportowych, dzięki czemu zwiększy się ilość oferty dla osób młodych jak i 
starszych na obszarze rewitalizowanym oraz podnoszenie kompetencji zawodowych 
osób bezrobotnych i przez to zwiększenie szans na rynku pracy poprzez organizację 
odpowiednich szkoleń i warsztatów zwiększających potencjał tych osób oraz szanse 
powrotu do aktywności zawodowej. Istotne jest również podjęcie działań, które 
zapewnią osobom ubogim większy dostęp do uczestnictwa w życiu społecznym. Rolę 
taką pełnić może poszerzona oferta instytucji kultury lub zajęć sportowych skierowana 
do dzieci i młodzieży oraz działania z zakresu szeroko rozumianej pomocy w 
przezwyciężeniu ubóstwa. Ogromne znaczenie ma w tym kontekście różnego rodzaju 
doradztwo i trening pozwalające przezwyciężyć psychiczne bariery i trudności 
generowane przez długotrwałe ubóstwo.   

 

CEL 2: Podniesienie potencjału miasta poprzez działania na rzecz rozwoju 
turystyki. 

 

Korzystna lokalizacja miasta na skraju Wzgórz Strzelińskich stanowi potencjał rozwoju 
miasta jako centrum turystyki czy głównej bazy wypadowej dla turystyki aktywnej na 
tym terenie. Obecnie zalety takiej lokalizacji nie są w pełni wykorzystane. Obok działań 
w infrastrukturę wykorzystaniu tego potencjału służyć będą m.in. szkolenia z zakresu 
obsługi ruchu turystycznego (agroturystyka). Ponadto rozwój ruchu turystycznego oraz 
szkolenia z zakresu jego organizacji i obsługi przyczynią się do redukcji negatywnych 
zjawisk społecznych. 

 

2.2.1. Wskaźniki określające cele rewitalizacji. 

Realizacja celu bezpośredniego i celów pośrednich rewitalizacji przez wdrożone plany 
działań powinna przynieść mierzalne efekty. 

 

1. Liczba zmodernizowanych budynków instytucji kultury – sztuk 1 

2. Liczba wielofunkcyjnych sal widowiskowych oddany do użytku – sztuk 2 

3. Liczba zmodernizowanych kompleksów sportowych – sztuk 1 

4. Długość wyremontowanych dróg – 0,125 km 
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5. Ilość zainstalowanych lamp ulicznych – sztuk 110 

6. Liczba ulic ze zmodernizowanych systemem oświetlenia – 15 ulice 

7. Liczba odnowionych obiektów dziedzictwa kulturowego – sztuk 1 

8. Ilość godzin szkoleń z zakresu obsługi ruchu turystycznego – 80 h 

9. Liczba osób, które skorzystały ze szkoleń z obsługi ruchu turystycznego – 15 
osób 

10. Ilość godzin szkoleń dla bezrobotnych – 80 h 

11. Liczba osób bezrobotnych, które skorzystały ze szkoleń – 15 osób 

12. Ilość godzin zajęć dla dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem – 30 

13. Liczba dzieci i młodzieży, które skorzystały z zajęć integracyjnych - 50 

 

2.3. Opis projektów 

Plan działań przestrzennych 

1. Modernizacja kompleksu boisk sportowych przy Gimnazjum nr 2 w Strzelinie 

 

Tereny sportowe przy gimnazjum są w złym stanie technicznym, co ogranicza 
możliwość wykorzystania ich zarówno w zajęciach lekcyjnych jak i wykorzystania w 
innych celach. Projekt przyczyni się do poprawy infrastruktury sportowej w mieście 
oraz redukcji i zapobiegania negatywnym zjawiskom społecznym wśród dzieci i 
młodzieży zagrożonych ubóstwem. W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną 
następujące rezultaty: 

 odnowione i rozbudowane kompleksy sportowe, 

  zmodernizowana powierzchnia kompleksu boisk sportowych. 

 

2. Modernizacja ul. Wodnej w Strzelinie prowadzącej do miejsc atrakcyjnych 
turystycznie o znaczeniu regionalnym 

 

Celem ogólnym projektu jest poprawa stanu infrastruktury drogowej prowadzącej do 
miejsc atrakcyjnych turystycznie. Projekt przyczyni się do zwiększenia dostępności 
obiektów zabytkowych i podniesie atrakcyjność turystyczną Miasta. Usprawni 
komunikację w mieście i poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego. Ulica Wodna leży 
w centrum Miasta w zabytkowej jego części. Posiada jezdnię o szerokości od 5,00 do 
7,00 m. Istniejące ulice posiadają nawierzchnię z kostki kamiennej zamkniętej 
krawężnikami i chodnik dwustronny wykonany z różnych materiałów (kostka 
kamienna, płyty kamienne, płyty betonowe). Nawierzchnia jezdni i chodników jest 
zniszczona i niejednorodna, a infrastruktura podziemna jest już przestarzała i nie 
spełnia oczekiwanych standardów.  Zniszczona nawierzchnia jezdni i chodników 
utrudnia turystom dostęp do zabytków leżących w zabytkowej  części Miasta (Strefa A 
ścisłej ochrony konserwatorskiej).  Do najcenniejszych zabytków w tej części Miasta 
należy Rotunda św. Gotarda, Ruina Ratusza z wieżą ratuszową, Dom Książąt 
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Brzeskich, Browar, Stół Sędziowski oraz Baszta Prochowa. W wyniku realizacji 
projektu osiągnięte zostaną następujące rezultaty: 

-wyremontowana powierzchnia drogi; 

- wyremontowana powierzchnia chodnika. 

 

3. Rozbudowa zaplecza Strzelińskiego Ośrodka Kultury – etap I. 

 

W obecnej chwili warunki lokalowe SOK w znacznym stopniu ograniczają jego 
możliwości działania. Jednocześnie  gmina posiada budynek starego kina, który nie 
jest obecnie użytkowany. Zaadaptowanie go na potrzeby SOK przyczyni się do 
poszerzenia bazy lokalowej SOK i zakresu świadczonych  usług dla mieszkańców.  
Zadanie umożliwi realizowanie obecnej oferty programowej SOK w odpowiednich do 
tego warunkach. Projekt ma przyczynić się do poszerzenia bazy lokalowej SOK i 
podnieść efektywność wykonywania jego zadań statutowych. W wyniku realizacji 
projektu osiągnięte zostaną następujące rezultaty: 

 odnowiony budynek; 

 budynek zaadoptowany do potrzeb kultury; 

 wielofunkcyjna sala widowiskowa; 

 sala szkoleniowa. 

 

4. Restauracja rotundy św. Gotarda wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia 

 

Rotunda św. Gotarda jest jednym z atrakcyjniejszych zabytków Strzelina. Obecny stan 
obiektu oraz jego otoczenia uniemożliwia pełne wyeksponowanie i wykorzystanie jego 
potencjału turystycznego. Budynek Rotundy należy do jednej z najstarszych budowli 
sakralnych na Dolnym Śląsku. Obecnie obiekt ten pełni funkcję kościoła 
pomocniczego Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego i jest 
bardzo znaczącym pomnikiem historii Strzelina. Przeprowadzenie prac remontowych i 
zabezpieczających pozwoli na pełniejsze wykorzystanie tego obiektu oraz 
umożliwienie turystom zwiedzania tak cennego zabytku. Ponadto niezbędne jest 
zagospodarowanie terenu wokół zabytku. Teren ten wymaga wydzielenia ścieżek oraz 
wykonania kawałka muru otaczającego zabytek i  odpowiednich furtek. Wszelkie te 
działania wpłyną na poprawę zachowania zabytku oraz powstrzymają  proces jego 
degradacji. Projekt ten przyczyni się  do zwiększenia atrakcyjności turystycznej 
miasta. W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące rezultaty: 

 remont rotundy; 

 uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wokół rotundy; 

 promocja. 

 

5. Remont oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizowanym 
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Oświetlenia uliczne w Strzelinie wymaga pilnych remontów. Oświetlenie wielu z ulic, w 
tym również w centrum miasta, jest zdewastowany. Taki stan rzeczy sprzyja 
popełnianiu przestępstw i wykroczeń i wpływa negatywnie na wizerunek miasta. 
Projekt przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w obszarze rewitalizowanym oraz 
podniesienia atrakcyjności miasta. W wyniku realizacji projektu zostaną odnowione 
lampy uliczne. 

 

6. Remont zabytkowych murów obronnych 

 

Mur obronny w Strzelinie jest jednym z najstarszych i najcenniejszych zabytków 
miasta. Obecnie nie jest on właściwe wyeksponowany ani zabezpieczony wskutek 
czego ulega powolnemu niszczeniu. Projekt przyczyni się do podniesienia 
atrakcyjności turystycznej i estetyki miasta. W wyniku realizacji projektu zostaną 
odnowione fundamenty muru obronnego. 

 

Plan działań społecznych 

 

1. Szkolenia z zakresu obsługi ruchu turystycznych i agroturystyki 

Lokalizacja geograficzna Strzelina stwarza warunki do rozwoju ruchu turystycznego i 
agroturystyki jednak brak obecnie wykwalifikowanych kadr będących zdolnych podjąć 
działania na rzecz pobudzenia turystyki w mieście i regionie. Realizacja projektu 
przyczyni się do zwiększenia potencjału turystycznego miasta 

 

2. Szkolenia dla bezrobotnych 

Wśród bezrobotnych zamieszkujących na obszarze wsparcia odsetek osób bez  
wykształcenia jest wyższy niż w skali całego miasta. Szkolenia kierowane do tej grupy 
osób mają przyczynić się do poprawy ich sytuacji na rynku pracy. Celem projektu jest 
redukcja negatywnych zjawisk społecznych oraz podniesienie wśród osób 
bezrobotnych umiejętności radzenia sobie na rynku pracy 

 

3. Zajęcia integracyjne dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych ubóstwem 

 

Jednym z problemów, które dotykają dzieci i młodzież z rodzin ubogich są 
ograniczone możliwości uczestnictwa w zajęciach poza szkolnych co często wiąże się 
z koniecznością poniesienia nakładów finansowych, na które rodzice nie są w stanie 
sobie pozwolić. Specjalna oferta kierowana do tej grupy pozwoli ograniczyć ten 
deficyt. Celem projektu jest integracja dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych 
ubóstwem, zapobieganie negatywnym zjawiskom społecznym 

 

2.4. Powiązania Lokalnego Programu Rewitalizacji z innymi dokumentami 

Lokalny Program Rewitalizacji miasta Strzelin jest zgodny z priorytetami i celami 
dokumentów strategicznych i programowych. 
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Dokumentami programowymi szczebla krajowego są: 

1. Polityka Ekologiczna Państwa 

2. Strategiczne Wytyczne Wspólnotowe dla Spójności na lata 2007-2013 

3. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 

4. Strategia Rozwoju Kraju w latach 2007- 2015 

Dokumenty programowe szczebla regionalnego: 

1. Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do roku 2020 

2. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 
2007 – 2013 

3. Strategia Rozwoju Powiatu Strzelińskiego na lata 2008 - 2018 

4. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Strzelin na lata 2000-2015 

5. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
Miasta i Gminy Strzelin  

6. Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Strzelin na lata 2004-2006 i 2007-2013.  

 

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. 

Celami realizacyjnymi Polityki Ekologicznej są: 

 wzmacnianie systemu zarządzania ochroną środowiska, 

 ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów 
przyrody, 

 zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii, 

 dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego dla 
ochrony zdrowia mieszkańców Polski, 

 ochrona klimatu. 

Realizacja zadań zawartych w LPR dla miasta Strzelin przyczyni się do dalszej 
poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego dla ochrony zdrowia 
mieszkańców Polski. 

Strategiczne Wytyczne Wspólnotowe – założenia koncentrują się w dużej mierze na 
problemach i szansach obszarów miejskich. Wytyczna TERYTORIALNY WYMIAR 
POLITYKI SPÓJNOŚCI, wskazuje na konieczność podjęcia działań promujących 
wewnętrzną spójność w obszarach miejskich, zmierzających do poprawy sytuacji 
dzielnic kryzysowych. 

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007- 2013 – to strategia rozwoju 
społeczno gospodarczego kraju, z określonymi celami polityki spójności w Polsce w 
latach 2007-2013 oraz określonym systemem wdrażania funduszy unijnych w ramach 
budżetu Wspólnoty na lata 2007-2013. Jednym z celów jest  
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„Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej”. 

Strategia Rozwoju Kraju w latach 2007- 2015 - określa cele i priorytety w obszarze 
rozwoju społeczno – gospodarczego Polski oraz przedstawia warunki, które powinny 
ten rozwój zapewnić. Głównym celem Strategii jest podniesienie poziomu i jakości 
życia mieszkańców: poszczególnych obywateli i rodzin przy pełnym wykorzystaniu 
możliwości pojawiających się w związku z obecnością Polski w Unii Europejskiej. LPR 
dla Miasta Milicz wpisuje się w 3 podstawowe priorytety Strategii Rozwoju Kraju: 

1. PRIORYTET 2. Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 

2. PRIORYTET 3. Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości 

3. PRIORYTET 4. Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej 
bezpieczeństwa. 

Podstawowym dokumentem, w którym sformułowano strategię rozwoju społeczno 
gospodarczego województwa jest Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 
do 2020 r., zatwierdzona przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego 30 listopada 
2005 r. uchwałą Nr XLVIII/649/2005. 

W strategii Dolnego Śląska wyodrębniono trzy pasma rozwojowe różniące się między 
sobą ukształtowaniem terenu, środowiskiem przyrodniczym, zasobami 
przestrzennymi, komunikacyjnymi i warunkami aktywności gospodarczej. Są to: 
pasmo północne, pasmo centralne i pasmo południowe.  

Gmina Strzelin znajduje się w paśmie obszarów, które charakteryzują się korzystnymi 
warunkami gospodarowania w rolnictwie.  

Projekty regionalne dotyczące sieci transportowej i komunikacyjnej, prowadzenia 
mediów energetycznych, gospodarki wodnej, rewaloryzacji krajobrazu, szkolenia 
zawodowego itp, powinny być dostosowane do specyfiki pasma i odpowiednio 
lokalizowane. 

Celem Strategii jest: 

wskazanie kierunków rozwoju gospodarczego i infrastrukturalnego regionu.  

Nadrzędnym celem Strategii jest „Podniesienie poziomu życia mieszkańców Dolnego 
Śląska oraz poprawa konkurencyjności regionu przy respektowaniu zasad 
zrównoważonego rozwoju”. 

Dokument ten wskazuje kierunki zmian wpływających na poprawę życia mieszkańców 
Dolnego Śląska. Istotnym działaniem jest zmobilizowanie Dolnoślązaków do aktywnej 
pomocy w rozwiązaniu najbardziej palących problemów, które proces ten mogą 
spowalniać, zwiększyć poczucie odpowiedzialności za harmonijny rozwój regionu. 

Cele zawarte w LPR dla miasta Strzelin spójne są m.in. z: 

Celem „przestrzennym”- zwiększenie spójności przestrzennej i infrastrukturalnej 
regionu i jego integracja z europejskimi obszarami wzrostu – w ramach tak 
określonego celu zakłada się stymulowanie i umacnianie integracji przestrzennej oraz 
infrastrukturalnej Dolnego Śląska z Polską i Unią Europejską oraz wewnątrz regionu, 
aktywną ochronę wartości przyrodniczych i kulturowych oraz kształtowanie środowiska 
przyrodniczego Dolnego Śląska w oparciu o zasady ekorozwoju. 

„celem „społecznym” – „Rozwijanie solidarności społecznej oraz postaw obywatelskich 
twórczych i otwartych na świat” – w ramach tak określonego celu zakłada się 
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stworzenie warunków do poprawy jakości Życia, osiągnięcie wysokiego poziomu 
zaspokojenia potrzeb społecznych, w szczególności w obszarach: socjalnym, 
edukacyjnym, kulturowym i zdrowotnym. 

Wdrożenie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Strzelin zapewni udział 
Gminy w procesie zwiększania spójności Dolnego Śląska. 

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 
– 2013 jest dokumentem strategicznym stanowiącym podstawę wykorzystania przez 
województwo dolnośląskie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w kolejnym okresie programowania funduszy strukturalnych 2007- 2013.  

Projekty wyspecyfikowane w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla miasta Milicza 
zawierają się w określonych w RPO celach szczegółowych tj.: 

Rozwój infrastruktury służącej poprawie jakości środowiska, warunków inwestowania i 
prowadzenia działalności gospodarczej; wskazuje na konieczność eliminacji 
ewidentnej luki infrastrukturalnej w najważniejszych aspektach, między innymi: sferze 
gospodarki wodno-ściekowej, komunikacji, odnawialnych źródeł energii. 

Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku. Poprawa i wyrównanie 
infrastrukturalnych warunków bytu mieszkańców w sferze społecznej. Dotyczy 
warunków bytowych ludności w wielu aspektach m.in. dostępności i jakości usług 
edukacyjnych, kulturalnych i zdrowotnych.  

Realizacja celu poprzez poprawę warunków życia mieszkańców będzie miała wpływ 
na poprawę spójności społeczno gospodarczej regionu. 

W Strategii Rozwoju Powiatu Strzelinskiego sformułowana została  misja Gminy, 
którą jest: 

Powiat Strzelin – obszar współpracy samorządów lokalnych, które budują 
wspólnotę samorządową, opartą na wiedzy i aktywności jej członków oraz dążą 
do realizacji zasady zrównoważonego rozwoju w gospodarce lokalnej, w której 

zaspokajane są potrzeby mieszkańców 

W oparciu o misję wyznaczono dwa cele horyzontalne: 

1. Budowa społeczeństwa obywatelskiego przez aktywizację społeczności 
lokalnej; 

2. Aktywna współpraca władz i mieszkańców poszczególnych gmin i powiatów 

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

 bezpieczni i zdrowi mieszkańcy; 

 wykształcona i aktywna społeczność lokalna, 

 wzmacnianie potencjału społeczno – gospodarczego powiatu poprzez rozwój 
infrastruktury 

Cele zawarte w Lokalnym, Programie Rewitalizacji wpisują się po części w każdy z 
ww. celów. 

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Strzelin na lata 2000-2015 wyznacza misję , jaką 
ma realizować gmina i jej władze. Wyznaczoną w Strategii rozwoju misją gminy jest: 
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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. 

 

Misja ta realizowana będzie przez 4 główne cele strategiczne Strzelina do roku 2015:  

1.  Zmniejszenie bezrobocia na terenie Miasta i Gminy.  

2.  Rozwój infrastruktury lokalnej i ochrona środowiska.  

3.  Rozwój sektora lokalnych małych i średnich przedsiębiorstw (MSP).  

4.  Rozwój i restrukturyzacja terenów wiejskich.  

 

Każdy z celów strategicznych według Strategii osiągnięty będzie poprzez 
uruchomienie odpowiednich programów realizacyjnych. Przyjęto do realizacji 
następujące programy realizacyjne:  

 

1.  Uelastycznienie systemu kształcenia zawodowego  

2.  Stworzenie odpowiednich warunków dla inwestorów  

3.  Promocja wobec inwestorów  

4.  Rozwój infrastruktury technicznej  

5.  Rozwój infrastruktury społecznej  

6.  Wspieranie rozwoju budownictwa  

7.  Preferencje w opłatach i podatkach  

8.  System ułatwień dostępu do kapitału  

9.  Wsparcie organizacyjne  

10. Stymulowanie rozwoju rynku rolnego  

11. Stymulowanie rozwoju turystyki  

12. Rozwiązanie problemu gospodarki wodnej i ochrony środowiska  

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:  

Cele zawarte w Lokalnym Programie Rewitalizacji wpisują się w określone w Strategii 
cele. 

Jako wiodące cele w rozwoju przestrzennego Miasta i Gminy Strzelin w Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy 
Strzelin wskazano: 

1. Wzmocnienie centralnej funkcji miasta, jako stolicy Powiatu i Gminy, zwłaszcza 
w zakresie usług administracji, zdrowia, oświaty i kultury. Doposażenie miasta 
Strzelina w obiekty usługowe związane ze wzmocnieniem funkcji.  
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2. Wykorzystanie dogodnego położenia na szlakach komunikacji kołowej i 
kolejowej dla rozwoju ekonomicznego miasta i gminy. 

3. Ochrona zasobów przyrodniczych i krajobrazowych. 

4. Ochrona obszarów produkcji rolnej. 

5. Ochrona dziedzictwa kulturowego. 

6. Harmonijny rozwój układów ruralistycznych i urbanistycznych. 

7. Rozwój rekreacji i turystyki o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym. 

8. Rozwój infrastruktury technicznej i komunikacji. 

9. Wykorzystanie zasobów naturalnych. 

Cele zawarte w Lokalnym Programie Rewitalizacji wpisują się po części w ww. cele. 

 

3. Ocena aktualnego stanu środowiska na obszarze miasta Strzelin 

3.1. Jakość powietrza i klimat 

 

Główne źródła zanieczyszczeń powietrza w Strzelinie stanowią systemy grzewcze 
zabudowy mieszkaniowej, obiektów użyteczności publicznej i zakładów 
produkcyjnych. Na terenie Strzelina brak jest centralnego systemu zaopatrywania w 
ciepło. W przewadze są indywidualne systemy zasilania budynków. Większość z nich 
to małe kotłownie lokalne oraz ogrzewanie piecowe.  

Lokalne znaczenie w zanieczyszczeniu powietrza mogą mieć niektóre zakłady 
produkcyjne i produkcyjno-usługowe. Najwięcej takich zakładów znajduje się w 
mieście. Do największych zakładów zaliczyć można:  

 JP Granit  - wydobycie  i  obróbka granitu  

 Cukrownia Strzelin S. A.  -  produkcja cukru  

 Polskie Młyny S.A  -  magazynowanie zbóż  

 Quick-Mix  - produkcja  zapraw  i  mas budowlanych  

  PHU Etoll sp. j.   - handel  produktami olejowo-paliwowymi, usługi transportowe  

 Osiński i syn - usługi budowlane, sprzedaż  materiałów  budowlanych,  

 Agropolen  Chociwel -  produkcja rolna  

 Decopol  Krzepice -  produkcja rolna  

 McCain Polska  Chociwel - produkcja frytek  

 Euro-Granit  Gęsiniec -  wydobycie granitu  

 

Rolniczy charakter  Strzelina  decyduje  o  niewielkiej  - w  porównaniu  do 
uprzemysłowionych regionów kraju - emisji zanieczyszczeń do powietrza. Monitoring 
jakości powietrza omawianego obszaru przeprowadzany jest przez Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska. W „Raporcie o stanie środowiska województwa 
dolnośląskiego w roku 2007” gmina Strzelin znajduje się w strefie powiatu strzelińsko-



17 

ząbkowickiej oznaczonej kodem PL.02.15.z.02 o powierzchni 1.424 km2 w klasie A, 
którą charakteryzuje stężenie zanieczyszczeń poniżej poziomów kryterialnych. 
Klasyfikacja powyższa opiera się na badaniu poziomu następujących zanieczyszczeń: 
dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, benzenu, tlenku węgla, ołowiu, arsenu, kadmu i 
benzo(a)pirenu. Również w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych pyłu pyłu PM10 
strefa zaliczona została do klasy A (stężenia powyżej poziomów kryterialnych, 
wymagany program ochrony powietrza). W klasyfikacji stref dla dwutlenku siarki i 
tlenków azotu ze względu na ochronę roślin  strefa ta została zaliczona do klasy A, w 
której stężenia zanieczyszczeń nie przekraczają poziomów dopuszczalnych.  

Na terenie Strzelina zlokalizowana jest jedna stacja pomiarowa monitoringu 
pasywnego na Rynku, w której badane są poziomy dwutlenku siarki i dwutlenku azotu. 
W roku 2007 nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczenia 
powietrza badanymi substancjami. Średnioroczne pomiary stężenia dwutlenku siarki 
wynosiły 16,2 μg/m3, w sezonie grzewczym średnia wynosiła 29,3 μg/m3, natomiast w 
sezonie pozagrzewczym była znacznie niższa i wynosiła średnio 3,1 μg/m3. 
Prowadzone badania nie wykazały również przekroczeń dopuszczalnego poziomu 
stężeń dwutlenku azotu, które w punkcie pomiarowym stanowiło zaledwie 41% 
dopuszczalnego stężenia średniorocznego i wynosiło 16,6 μg/m3. Średnioroczne 
stężenie tego zanieczyszczenia w sezonie grzewczym wynosiło 21,3 μg/m3, natomiast 
w sezonie pozagrzewczym 11,9 μg/m3 (WIOŚ).  

Monitoring zawartości pozostałych zanieczyszczeń przeprowadzany jest przez 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska nie obejmował Strzelina.  

Klimat miasta Strzelin należy do najcieplejszych w Polsce. Obszar ten charakteryzuje 
się średnią temperaturą roczną 8,5° C i okresem wegetacyjnym trwającym około 220  
dni. Przeważają wiatry południowo-zachodnie. Opady wynoszą średnio 600 mm 
rocznie.  

 

3.2. Środowisko wodne 

wody powierzchniowe 

Przez miasto Strzelin przepływa Oława będąca lewobrzeżnym dopływem rzeki Odry. 
Ponieważ rzeka wraz z Kanałem Przerzutowym stanowi źródło wody pitnej dla miasta 
Wrocławia, jej zlewnia objęta jest również monitoringiem właściwym dla wód 
przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia. 

Stan czystości wód powierzchniowych na terenie miasta Strzelin został oceniony na 
podstawie wyników badań monitoringu prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska we Wrocławiu (dane z 2007 roku) w punkcie pomiarowym na  
rzece Oławie  (54 km) objęty monitoringiem diagnostycznym.   

Klasyfikacji wód dokonano na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska w 
sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, 
sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobów interpretacji wyników i prezentacji 
stanu tych wód.  

Według Raportu WIOŚ z 2007 roku rzeka najbardziej zanieczyszczona jest w górnym 
biegu, gdzie dziewięć parametrów przekracza poziom IV i V klasy. Są to wskaźniki 
charakteryzujące zanieczyszczenie związkami organicznymi i biogennymi, właściwe 
dla ścieków komunalnych. Powyżej ujścia Gnojnej klasę IV przekraczają już tylko dwa 
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parametry – BZT5 i fosforany. W punkcie ujściowym nie ma parametrów 
przekraczających IV klasę jakości. 

O jakości wód w województwie w roku 2007 tak jak w latach poprzednich decydowały 
ścieki komunalne, ścieki przemysłowe a także ścieki z terenów rolniczych. Problemem 
wojewódzkim są w dalszym ciągu nieoczyszczone ścieki komunalne. 
Zanieczyszczenia pochodzące z tego źródła, powodują w rzekach deficyty tlenowe, 
podwyższoną zawartość związków organicznych, biogennych, zasolenia oraz 
decydowały o zanieczyszczeniach bakteriologicznych. 

Zgodnie z pozwoleniami wodnoprawnymi do Małej Ślęzy odprowadzane są ścieki z 
komunalnej oczyszczalni ścieków dla miasta Strzelina w Górcu o przepustowości 7000 
m3/d, McCain Poland w Chociwelu, odprowadzający do Małej Ślęzy 1421 m3/d, 
ścieków przemysłowych i deszczowych po oczyszczaniu mechaniczno-biologicznym. 

Ogniskami zanieczyszczeń wód powierzchniowych na obszarze gminy Strzelin są:  

•  ścieki komunalne, które nieoczyszczone odprowadzane są bezpośrednio do cieków,   

•  składowiska odpadów komunalnych, a zwłaszcza niekontrolowane tzw. „dzikie” 
wysypiska śmieci,  

•  spływy wód powierzchniowych z terenów upraw rolniczych, gdzie stosowane są 
nawozy i środki ochrony roślin,  

•  emmisje pyłów i gazów.  

 

Gospodarka wodno-ściekowa 

Łączna długość wodociągów w gminie na stan w roku 2006 wynosi 124 km. Istniejące 
stacje uzdatniania są zlokalizowane w miejscowościach: Strzelin, Dankowice, 
Karszów, Częszyce, Górzec i Ludów Polski. Każdy z wodociągów posiada ujęcie wody 
w postaci studni głębinowych, stację uzdatniania wody, zbiorniki wyrównawcze oraz 
sieć rozprowadzającą. 

Zdecydowanie  mniej  korzystnie  kształtuje  się  sytuacja  w  zakresie  kanalizacji.  Na 
terenie  gminy  brak  jest  sieci  kanalizacyjnej.  Skanalizowany jest  jedynie  Strzelin w 
93%, gdzie funkcjonuje nowa oczyszczalnia ścieków. Łączna długość sieci kanalizacji 
sanitarnej w gminie wynosi ok. 44 km. Poza Miastem  wykorzystywana  jest 
kanalizacja burzowa, która jest jedynie cząstkowa. Najbardziej popularny jest system 
szamb, które nie zawsze są szczelne. Nieczystości płynne wywożone są do 
oczyszczalni w Strzelinie. Wyjątek stanowi oczyszczalnia w Ludowie Polskim. Jest ona 
jednak stara i nieekonomiczna. Problem stanowi brak rezerw wody.  

 

3.3. Powierzchnia ziemi i złoża 

 

Gmina charakteryzuje się bardzo dobrymi glebami o wysokich klasach bonitacyjnych. 
Funkcja  rolnicza  gminy  rozwinięta  jest w  oparciu  i  bardzo  dobre  gleby.  Północna  
i południowo-wschodnia część gminy położona jest w obrębie Równiny Wrocławskiej, 
gdzie występują gleby zaliczane do najlepszych w kraju. Na  terenie  tym występują 
czarne ziemie oraz gleby brunatne, pseudobielicowe, lessowate,  przydatne  przede 
wszystkim pod uprawy pszenno-buraczane. Od wielu lat dominującą formą gospodarki 
na terenie powiatu strzelińskiego jest rolnictwo. Uprawia się przede wszystkim 
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pszenicę, jęczmień, kukurydzę, buraki cukrowe, rzepak i ziemniaki. W niewielkiej ilości 
hoduje się trzodę chlewną i bydło. 

Pod względem bonitacyjnym przeważają gleby należące do klas III oraz II, rzadziej IV, 
natomiast niewielki procent stanowią gleby klas II, V i VI. W  klasach  od  I-III  znajduje  
się  ogółem  72,6%  gruntów  ornych  i  79,2%  użytków zielonych. Użytki  rolne  w  
klasach  V-VI  stanowią  6,8%.  

Łączna powierzchnia indywidualnych gospodarstw rolnych wynosi 9 585 ha, tj. 55,8% 
ogółu powierzchni gminy Strzelin, w tym użytki rolne 9 201 ha, grunty orne zaś 8 440 
ha.  

Na terenie miasta w chwili obecnej nie ma zlokalizowanych punktów pomiarowo-
kontrolnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska ani punktów krajowej 
sieci monitoringu gleb. W związku z czym przeprowadzenie analizy stanu gleb na tym 
terenie jest znacznie utrudnione.  

W latach 2004-2007 na terenie powiatu strzelińskiego Okręgowa Stacja Chemiczno-
Rolnicza we Wrocławiu przeprowadziła badania gleb użytkowanych rolniczo. 
Przeanalizowano zawartość w glebie makro- i mikroelementów oraz odczyn. Udział 
gleb lekko kwaśnych wynosił tu 29%, gleb obojętnych 22%, gleb zasadowych 22% i 
kwaśnych 21%. 26% przebadanych prób glebowych wymagało koniecznego 
wapnowania. Stwierdzono również bardzo wysoką i średnią zawartość fosforu (41% i 
21% gleb użytków rolnych), średnią i bardzo wysoką zawartość potasu (40% i 21% 
gleb) oraz średnią i wysoką zawartość magnezu (44% i 20%). 

Na  obszarze powiatu  strzelińskiego występują duże  zasoby  surowców mineralnych, 
takich jak: kamienie budowlane (granit, bazalt), łupki kwarcytowe, marmur, kruszywa 
naturalne, iły ceramiki  budowlanej, kwarcyty  ogniotrwałe. Surowce te odgrywają 
ważną rolę w ogólnej produkcji surowców mineralnych zarówno w regionie, jak i w 
kraju, znajdując  różne zastosowanie. Na terenie powiatu wydobywa się surowce do 
produkcji kruszyw drogowych i kolejowych, do wyrobu elementów budowlanych, do 
produkcji  płyt  okładzinowych. Na  terenie  Strzelina  i w  jego okolicach  znajdują  się  
kamieniołomy granitu, które należą do  największych w  Europie. Działalność 
eksploatacyjna prowadzona  jest na  terenie powiatu w obrębie następujących 
miejscowości: Gęsiniec (kamieniołom granitu), Górka Sobocka (kamieniołom  granitu), 
Janowiczki (wyrobisko  bazaltu), Krzywina  (kopalnia  kwarcytu), Mikoszów (kopalnia 
granitu), Strzelin (kamieniołom granitu).  Planowane  jest  otwarcie  kamieniołomu 
granitu  i marmuru  w  Gębczycach.  Działalność  wydobywczą zakończono natomiast 
w Dobroszowie (wyrobisko bazaltu), Gościęcicach Średnich (kamieniołom granitu), 
Górze Kryształowej  (kopalnia  kwarcytu),  Przewornie  (kamieniołom  wapieni) i 
Zakrzowie (kopalnia grafitu). Główny kamieniołom w Strzelinie ma wyrobisko ponad 
100 m głębokości i 600 m szerokości. Na terenie powiatu nie występują surowce  
lecznicze ani źródła wód mineralnych. 

Na terenie Strzelina za odpady odpowiedzialne jest Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej. Do składowania odpadów wykorzystywane są wyrobiska po kopalni 
kruszywa, które funkcjonuje  od  1989 roku. Nie  posiadają  one  jednak  izolacji  
gruntowej. W  obrębie wysypiska brak jest dróg dojazdowych. Odpady powstające na 
terenie miasta wywożone są na składowisko odpadów komunalnych Wąwolnica o 
powierzchni ok. 5,1 ha. Ilość odpadów nagromadzonych w tys. Mg (stan na koniec 
2007r) 108,1.  
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3.4. Przyroda 

 

Na terenie objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji, ani w jego otoczeniu nie ma 
obiektów i terenów objętych ochroną na mocy przepisów prawa, zgodnie z treścią 
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, 
zm.), na które realizacja któregokolwiek z zadań mogłaby mieć wpływ. 

Wzgórza Strzelińskie zachwycają bogactwem szaty roślinnej. Na stosunkowo 
niewielkim obszarze znajdujemy rośliny występujące na nizinach, jak i 
charakterystyczne dla obszarów górskich. Wzgórza w swych najwyższych partiach są 
pokryte lasami mieszanymi, z przewagą drzew liściastych - głównie buków i dębów. 
Przedstawiając środowisko przyrodnicze obszaru można go podzielić (za Programem 
Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzelińskiego) na 5 mikroregionów przyrodniczych:  

1. Geokompleks Obniżenia Krynki  (gminy Przeworno i Strzelin) o przeciętnej ocenie 
waloryzacyjnej, posiada przyrodniczo cenne ekosystemy wilgotnych i podmokłych łąk 
oraz lasów łęgowych. Ze względu na bardzo dużą atrakcyjność przyrodniczą tego  
obszaru również lokalne samorządy wielokrotnie podejmowały temat objęcia go 
prawną formą ochrony. Wydaje się mógłby to być użytek ekologiczny obejmujący 
dolinę Krynki na odcinku Kaszówka – Głęboka.  

2. Geokompleks Wzgórz Strzelińskich (gminy Przeworno i Strzelin) ma  przeciętną 
ocenę waloryzacyjną. Pełni on bardzo  ważną  rolę  jako regionalne biocentrum 
ekosystemów leśnych na prawie zupełnie wylesionym obszarze Przedgórza 
Sudeckiego oraz  południowej  części  Niziny Śląskiej.  Znajdują  się  tutaj  liczne 
kamieniołomy,  które  po  zaniechaniu  eksploatacji są  użytkowane jako  dzikie 
kąpieliska, miejsca wspinaczkowe, obiekty odwiedzane przez poszukiwaczy 
minerałów, a także jako dzikie wysypiska śmieci. Obiekty te po pewnym 
zagospodarowaniu technicznym mogą stać się atrakcjami turystycznymi. Na  terenie  
tego geokompleksu występuje obecnie Obszar Krajobrazu Chronionego Wzgórz 
Strzelińskich. Obejmuje on obszar o powierzchni 6180 ha, położony w gminach: 
Ziębice, Przeworno, Ciepłowody, Niemcza, i Ząbkowice Śląskie. Po stronie powiatu 
strzelińskiego obejmuje znaczną część (głownie obszar leśny) gminy, Przeworno.  

3. Obniżenie i Dolina Oławy (gminy Wiązów i Strzelin) to dwie jednostki 
krajobrazowe o zbliżonym charakterze i bardzo niskiej ocenie waloryzacyjnej.  

4. Geokompleks Wzgórz  Lipowych  (gminy  Kondratowice  i  Strzelin) ma niską 
ocenę waloryzacyjną  z  powodu  znacznego  udziału  użytków  rolnych  oraz  silnego 
rozdrobnienia  obszarów  leśnych.   

5. Geokompleks  Doliny  Małej  Ślęży  (gminy  Borów  i  Strzelin)  ma  niska  ocenę 
waloryzacyjną. Występują tu fragmenty  seminaturalnych zbiorowisk  łąk wilgotnych i 
podmokłych. Północną część gminy zajmuje geokompleks Równiny Brożca i 
Warkocza o bardzo niskiej ocenie waloryzacyjnej. O  szczególnych walorach dwóch 
pierwszych mikroregionów decyduje w dużej mierze  ich  położenie  na  styku  
przedgórza,  gdzie  dominują  największe  połacie  lasów oraz  znajduje  się duża  
ilość drobnych potoków  i  strumyków  spływających w  kierunku rzeki Krynki.  
 

W zależności od głównego celu ochrony wyróżniamy dwa typy obszarów Natura 2000: 

Obszary Specjalnej Ochrony, w skrócie OSO (Special Protection Areas) to ostoje 
tworzone ze względu na występowanie w nich gatunków ptaków wymienionych w 
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Załączniku I Dyrektywy Ptasiej, lista obszarów na terenie Polski została ogłoszona w 
formie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie 
obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313, zm.); 
lista po ostatniej noweli obejmuje 141 obszarów; 
 
Specjalne Obszary Ochrony, w skrócie SOO (Special Areas of Conservation), które 
powołuje się dla ochrony siedlisk wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej 
lub/i gatunków roślin i zwierząt wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej. 
Obszary OSO i SOO są od siebie niezależne – w niektórych przypadkach ich granice 
mogą się pokrywać, lub być nawet identyczne. Dotychczas nie ogłoszono listy 
obszarów na terenie Polski w dokumencie rangi aktu prawnego. 

 
 Skala 1:324 115            

 

Na terenie powiatu Strzelińskiego nie występują obszary Natura 2000. Wzgórza 
Strzelińskie w roku 2008 zostały natomiast wpisane na listę potencjalnych 
specjalnych obszarów ochrony siedlisk. 

Obszar Chronionego Krajobrazu – Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie - 
utworzone w celu ochrony terenów wartościowych o zróżnicowanych ekosystemach. 

W celu ochrony cennych terenów w dolinie Krynki, zwłaszcza lasów grądowych i 
łęgowych oraz starodrzewu dębowego utworzony został Zespół Krajobrazowo – 
Przyrodniczy „Dolina Krynki”, dzięki czemu ochroną objęto jedno z najurokliwszych 
miejsc na Ziemi Strzelińskiej.  

Poza tym na terenie powiatu prawnie chronionych jest kilkadziesiąt pomników 
przyrody.  

Na terenach zabudowanych występują skupiska zieleni wysokiej – m.in. Starodrzewu, 
głównie w znajdujących się tam parkach przypałacowych. Na obszarze gminy 
występują gatunki pospolicie występujące w tej części kraju takie jak: jelenie, sarny, 
dziki, zające, lisy, borsuki, kuny leśne. Z ptaków poza bardzo pospolitymi występuje 
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bocian czarny, bocian biały, dzięcioł pstry, dzięcioł zielony, jastrząb. W Oławie i jej 
dopływach żyją szczupaki, okonie, płocie, ukleje, wzdręgi, liny.     

Najcenniejszymi obszarami w obrębie Wzgórz Strzelińskich jest Dolina rzeki Krynki 
oraz kompleksy leśne porastające wzgórza.  

 

3. Hałas 

 

Na  terenie  Strzelina  nie  ma  zakładów,  które  przekraczają  dopuszczalne  warunki  
emisji hałasu do środowiska. Głównymi źródłami hałasu na terenie miasta Strzelin, 
stanowiącymi uciążliwość dla środowiska i ludzi jest hałas emitowany z obiektów 
przemysłowych i usługowych tzw. hałas przemysłowy oraz hałas drogowy i lokalnie 
kolejowy. Pewną uciążliwość powodują zakłady zlokalizowane blisko zabudowy o 
charakterze mieszkalnym. Ich wpływ na ogólny klimat akustyczny Gminy Strzelin nie 
jest znaczący, jednak są one przyczyną lokalnych negatywnych skutków 
odczuwalnych przez okolicznych mieszkańców. 

  

4. Wpływ realizacji LPR na poszczególne komponenty środowiska 

4.1. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywalnym znaczącym 
oddziaływaniem 

 

Powietrze, hałas 

Dla mieszkańców w centrum miasta najbardziej uciążliwe są niskie źródła emisji oraz 
zanieczyszczenia komunikacyjne. Charakteryzuje się ono dużym zagęszczeniem 
zabudowy o ogrzewaniu indywidualnym, gęstą siecią dróg oraz utrudnionymi 
warunkami rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. Jest to miejsce szczególnie 
narażone na chwilowe przekroczenia dopuszczalnych norm jakości powietrza, 
zwłaszcza w okresie zimowym. 

Nie odnotowano poważnych zagrożeń dla klimatu akustycznego. Ruch samochodowy, 
mimo okresowej koncentracji w ciągu dnia nie odbywa się z dużymi prędkościami, nie 
generuje więc wysokich poziomów hałasu. 

Główne zagrożenia dla jakości powietrza oraz klimatu akustycznego stanowią: 

 wysoki poziom ogólnego ruchu pojazdów, 

 niska emisja energetyczna w okresie zimowym z mieszkaniowego 
budownictwa indywidualnego, 

 brak proekologicznych postaw społeczeństwa w zakresie komunikacji 
samochodowej. 

Środowisko wodne  

Dużym zagrożeniem dla jakości wód podziemnych i powierzchniowych w skali lokalnej 
stanowią „dzikie wysypiska”, a nawet zalegalizowane składowiska śmieci, z których 
ładunki zanieczyszczeń migrują do wód powierzchniowych, skąd przenikają do wód 
podziemnych. 

Główne zagrożenia dla środowiska wodnego stanowią: 
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 brak wystarczająco rozwiniętej sieci kanalizacyjnej, w tym na terenach zwartej 
zabudowy mieszkaniowo-usługowej, 

 duże zanieczyszczenie wód rzek. 

 LPR nie przewiduje realizacji zadań związanych z uporządkowaniem 
gospodarki wodno-ściekowej na terenach objętych rewitalizacją. 

 

Różnorodność biologiczna, obszary chronione 

Teren będący przedmiotem analiz nie wykazuje dużego potencjału przyrodniczego – 
jest w większości zabudowany, a tylko niewielkie przestrzenie zajmują tereny zielone, 
będące także formą antropogenną – wtórnie urządzoną. Na obszarach przewidzianych 
do rewitalizacji zlokalizowane są tereny zieleni urządzonej, takie jak: skwery, ciągi 
zieleni przydrożnej czy zieleń osiedlowa. Zieleń tą tworzą trawniki, zadrzewienia, 
krzewy oraz byliny. W kontekście centrum miasta pojęcie różnorodności biologicznej 
nie może być rozumiane w klasycznym znaczeniu, gdyż z założenia zarówno świat 
zwierząt, jak i roślin jest bardzo ograniczony.  

 

Powierzchnia ziemi, krajobraz 

Krajobraz centrum to typowy krajobraz miejski ze zwartą zabudową. Są to częściowo 
kamienice będące w złym stanie technicznym. Zanieczyszczenie gleb w obszarze 
ścisłego centrum jest spowodowane lokalizacją „dzikich wysypisk śmieci” co wynika z 
kolei w dużej mierze z niewykształconych nawyków redukcji i gromadzenia odpadów 
wśród miejscowej ludności. 

Duże natężenie ruchu oraz ich zły stan techniczny powoduje zanieczyszczenie gleb na 
terenach przyległych. 

Główne zagrożenia powierzchni ziemi stanowią: 

 „dzikie” miejsca składowania odpadów, 

 zanieczyszczenia gleb pochodzenia komunikacyjnego. 

Biorąc powyższe pod uwagę, stan środowiska na terenie centrum jest średnio dobry. 
Jest to środowisko typowo miejskie ze zwartą zabudową z nielicznymi enklawami 
posiadającymi walory przyrodnicze.  

 

4.2. Opis projektów 

 

Realizacja n/w projektów ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji będzie polegała 
na realizacji zadań, głównie inwestycyjnych, które będą ingerować w środowisko 
głównie na etapie ich realizacji, powodując przejściowe uciążliwości. 

Na liście głównej wskazanej do rewitalizacji na podstawie analizy LPR znalazły się: 

Lista projektów podstawowych 

1. Modernizacja kompleksu boisk sportowych przy Gimnazjum nr 2 w Strzelinie 
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2. Modernizacja ul. Wodnej w Strzelinie prowadzącej do miejsc atrakcyjnych 
turystycznie o znaczeniu regionalnym 

3. Rozbudowa zaplecza Strzelińskiego Ośrodka Kultury – etap I. 

 

Lista projektów rezerwowych 

1. Restauracja rotundy św. Gotarda wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia 

2. Remont oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizowanym 

3. Remont zabytkowych murów obronnych 

 

Lista projektów społecznych 

 

1. Szkolenia z zakresu obsługi ruchu turystycznych i agroturystyki 

2. Szkolenia dla bezrobotnych 

3. Zajęcia integracyjne dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych ubóstwem 

 

4.2. Etap realizacji projektów 

 

Realizacja projektów ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Strzelina będzie 
polegała na realizacji zadań, głównie inwestycyjnych, które będą ingerować w 
środowisko głównie na etapie ich realizacji, powodując przejściowe uciążliwości. 
Realizacja większości przedsięwzięć, będzie związana z prowadzeniem robót 
budowlanych mających wpływ na środowisko w głównej mierze na etapie ich 
prowadzenia. Realizacja tych zadań, zarówno wewnątrz budynków jak i na zewnątrz 
związana będzie  z oddziaływaniem na środowisko.  

Największy wpływ na środowisko w trakcie budowy będą miały: 

 emisja zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliwa w silnikach 

 spalinowych pojazdów mechanicznych używanych w trakcie prac budowlanych, 

 hałas spowodowany pracą sprzętu mechanicznego, 

 wpływ na środowisko gruntowo-wodne spowodowane pracą sprzętu 
mechanicznego, lokalizacja zaplecza budowy; 

 odpady powstające w czasie wykonywania robót ziemnych i budowlanych. 

 

4.2.1. Powietrze atmosferyczne 

 

Faza budowy będzie się charakteryzowała oddziaływaniem na stan powietrza. Prace 
ziemne, prace budowlane nie pozostają bez wpływu na zapylenie powietrza 
powodujących wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza. W szczególności dotyczy to 
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substancji emitowanych z silników spalinowych (w czasie transportu oraz pracy 
sprzętu i maszyny roboczych), prac spawalniczych (gazy i pyły), prac malarskich 
(gazy, głównie lotne związki organiczne) i innych. 

Określenie skali oddziaływania i zasięgu występowania określonych stężeń danej 
substancji nie jest możliwe. Z punktu widzenia prawa stosunkowo krótkotrwałe 
oddziaływanie związane z pracami budowlanymi nie podlega normowaniu.  

Jednak nie ulega wątpliwości, że tego rodzaju prace nie są obojętne dla ludzi 
przebywających w pobliżu, szczególnie mieszkańców okolicznych domów i powodują 
w tym czasie pewna uciążliwość. 

W związku z tym, należy ograniczać emisję poprzez : 

-  zwilżanie powierzchni terenu i zwilżanie sypkiego materiału składowanego na 
pryzmach (piasek); naturalnie odbywa się to za sporawą opadów 
atmosferycznych natomiast w bezdeszczowej warto dodatkowo zwilżać źródła 
pylenia; ograniczaniu emisji mogą też służyć sztuczne bariery, jakimi są m. in. 
parkany okalające plac budowy; 

- dla zapobieżenia zanieczyszczaniu powierzchni ulic, na które będą wyjeżdżały 
samochody z placu budowy, można zastosować „myjki” do oczyszczania kół, a 
przede wszystkim zamiatanie na mokro odcinka ulicy, na który wyjeżdżają 
samochody z budowy; 

- unikanie warunków sprzyjających pyleniu podczas przesypywania sypkiego 
materiału (np. załadunek i rozładunek ciężarówek); 

 szybkie zagospodarowanie powierzchni, która 
została odsłonięta i przez to narażona na emisję wiatrową (np. obsadzanie 
trawą, itp.). 

 

4.2.2. Środowisko gruntowo–wodne  

W trakcie budowy istnieje potencjalne niebezpieczeństwo zanieczyszczenia gruntów 
substancjami ropopochodnymi pochodzącymi ze sprzętu budowlanego i środków 
transportu (potencjalne wycieki olejów przekładniowych, silnikowych, paliwa, itp.). Aby 
zminimalizować niebezpieczeństwo skażenia zaplecze budowy, na którym będzie 
parkował ten sprzęt powinno zostać zorganizowane na terenie utwardzonym, 
zabezpieczonym warstwą nieprzepuszczalną lub na terenie, z którego możliwe jest 
ujęcie zanieczyszczonych wód opadowych i wstępne oczyszczenie przed 
odprowadzeniem do odbiornika. Oprócz tego stan sprzętu budowlanego i środków 
transportu powinien być na bieżąco monitorowany. Pozwoli to na szybkie wykrywanie i 
eliminację nieszczelności, skutkujących wyciekami ropopochodnych. Zminimalizuje to 
potencjalne zagrożenie dla środowiska gruntowo–wodnego. Na placu budowy należy 
zapewnić odpowiednie warunki sanitarne pracownikom (np. poprzez ustawienie kabin 
ustępowych typu Toi–Toi, które następnie będą wywiezione do punktu zlewnego – 
oczyszczalni przez uprawniony podmiot).  

 

4.2.3. Odpady 

Na terenie budowy w czasie realizacji przedmiotowych zadań mogą powstawać 
głównie odpady następujące typy odpadów: 
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- odpady z budowy, remontów i demontażu, 

- materiały konstrukcyjne zawierające gips, 

- materiały ceramiczne, szkło, drewno, tworzywa sztuczne 

- złom stalowy, 

- zniszczone kable, 

- odpady związane z eksploatacją maszyn i urządzeń wykorzystywanych 
podczas prac budowlanych tj. odpadowe oleje hydrauliczne i silnikowe, 
zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi ziemia, opakowania 
zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych, 

- odpady ulegające biodegradacji, 

- gleba i ziemia w tym urobek z pogłębiania,   

- odpady bytowe pracowników – puszki, butelki, papiery itp., na odpady te należy
  przygotować odpowiednie pojemniki, które powinny być systematycznie 
opróżniane. 

Część z nich np. niektóre oleje, asfalt mogą by klasyfikowane jako odpady 
niebezpieczne i w związku z tym należy je traktować w sposób szczególny. W sposób 
szczególny należy także postępować z odpadami zawierającymi azbest. 

Powstałe w trakcie budowy odpady powinny być w miarę możliwości wtórnie 
wykorzystywane bądź usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 
wykonywania robót budowlanych. W przypadku odpadów niebezpiecznych każdy 
rodzaj odpadów powinien być gromadzony i przechowywany oddzielnie. Transport 
odpadów niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc ich odzysku lub 
unieszkodliwiania powinien się odbywać z zachowaniem przepisów obowiązujących 
przy transporcie tego typu odpadów. Obowiązki w tym zakresie mogą być nałożone na 
wykonawcę prac.  

 

4.2.4. Hałas 

 

W trakcie robót budowlanych wykorzystywany będzie sprzęt budowlany i środki 
transportu, stanowiące źródło hałasu i drgań. Emitowany hałas będzie oddziaływał na 
okolicznych mieszkańców oraz ludzi przebywających chwilowo w rejonie inwestycji. 
Przy organizacji placu i planu budowy należy zwrócić więc szczególną uwagę na to by 
zastosowane urządzenia były należycie eksploatowane i spełniały przedstawione 
kryteria dotyczące ich mocy akustycznej, wynikające z Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń 
używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. 
Nr 263, poz. 2202, zm.). Spełnianie tych kryteriów nie spowoduje całkowitej eliminacji 
uciążliwości hałasowych na terenach otaczających plac budowy, należy jednak 
pamiętać, że proces budowlany będzie ograniczony w czasie, a po jego zakończeniu 
wszystkie niedogodności (w tym akustyczne) ustaną. 

Dla ograniczenia uciążliwości akustycznych prace budowlane powinny być 
prowadzone tylko w porze dziennej. Ograniczenie emitowanego hałasu oraz wibracji 
można także osiągnąć poprzez:                 
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 prowadzenie rozładunku pojazdów przy wyłączonym silniku; 

 izolowanie głośnych procesów i ograniczanie dostępu do obszarów 
zagrożonych hałasem, 

 ograniczenie propagacji hałasu poprzez zastosowanie obudów i ekranów 
akustycznych, 

 stosowanie materiałów dźwiękochłonnych w celu zmniejszenia odbić 
dźwięku, 

 stosowanie harmonogramów prac, ograniczających narażenie na hałas. 

4.2.5. Przyroda 

 

W procesie rewitalizacji obiektów architektonicznych istotnym zagadnieniem jest 
adaptacja i ochrona istniejących elementów zielni w najbliższym otoczeniu obiektu.  

W przypadku prowadzonych prac ziemnych należy uwzględnić element ochrony 
istniejącej roślinności drzewiastej (szczególnie drzew). Dotyczy to zabezpieczenia 
części nadziemnych drzew i ochrony systemu korzeniowego w trakcie realizacji prac 
zimnych i budowlanych. W przypadku konieczności przeprowadzenia instalacji 
podziemnych w pobliżu drzew konieczne jest zastosowanie metod nieinwazyjnych – 
na przykład przewiertów sterowanych.  

Realizacja zadań zawartych w LPR, może spowodować konieczność usunięcia bądź 
przesadzenia kolidujących z nimi drzew i krzewów. O ile jest to możliwe należy 
przesadzać a nie wycinać kolidujące z budową drzewa. Należy też zwrócić uwagę na 
odpowiednie zabezpieczenie drzew w bezpośrednim sąsiedztwie przeprowadzanych 
prac budowlanych. Można to osiągnąć poprzez zabezpieczenie pni deskami, a 
następnie obwiązanie sznurem lub drutem zabezpieczającym przed odkryciem (w taki 
sposób, aby nie doszło do uszkodzenia mechanicznego kory). W trakcie wykonywania 
instalacji podziemnych może nastąpić uszkodzenie korzeni.  

Najbardziej niebezpieczne dla roślin jest wykonywanie prac ziemnych latem 
(przesuszenie) oraz zimą (przemarznięcie). Najlepszym czasem na wykonanie tych 
czynności jest okres spoczynku roślin, ponieważ ciężki sprzęt budowlany może 
zniszczyć korzenie drzew w obrębie wykopów.  

Wszelkie roboty ziemne w obrębie systemu korzeniowego powinny być wykonywane 
ręcznie w zasięgu rzutu korony lub w promieniu określonym przez dwukrotną wartość 
obwodu pnia u podstawy. Odsłonięte korzenie drzew na czas budowy powinny zostać 
okryte np. matami ze słomy lub tkanin workowatych które zabezpiecza je przed 
uszkodzeniem i wysychaniem. Wykopy w obrębie rzutu korony należy zasypywać 
glebą urodzajną w celu umożliwienia rozwoju systemu korzeniowego (rekompensata 
straty fragmentów systemu). 

W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych na terenie prowadzonych inwestycji 
oraz występowania roślin drzewiastych w najbliższym otoczeniu inwestycji należy 
przewidzieć zabezpieczenie ścian wykopu w celu uniknięcia drastycznych zmian 
poziomu wód gruntowych mających niekorzystny wpływ na istniejącą zieleń wysoką 
(osłabienie stanu zdrowotnego, podatność na infekcję, posusz w szczytowej części 
korony). 

Mając na uwadze częstość gniazdowania ptaków lub występowania nietoperzy na 
strychach lub dachach, przed rozpoczęciem prowadzenia prac remontowych należy 
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zwrócić na to uwagę. W przypadku występowania tych zwierząt termin 
przeprowadzenia prac oraz sposób zabezpieczenia i ochrony powinien zostać 
uzgodniony z konserwatorem przyrody.   

Po zakończeniu budowy należy przeprowadzić minimum zabiegów pielęgnacyjnych 
(nawożenie, podlewanie), szczególnie w okresie letnim, mających na celu regenerację 
niekorzystnych zmian w obrębie systemu korzeniowego. 

 

4.3. Etap eksploatacji obiektów zrealizowanych w ramach LPR  

 

Realizacja przedmiotowych projektów określonych w LPR, przyczyniając się do 
osiągnięcia celów zakładanych w tym dokumencie, przyczyni się jednocześnie do 
poprawy warunków środowiskowych na rewitalizowanym terenie. Po realizacji tych 
zadań nie zmieni się zasadniczo funkcja terenów rewitalizowanych. Poprawie ulegnie 
estetyka i funkcjonalność przestrzeni publicznej, co korzystnie wpłynie na wizerunek 
miasta.  

 

Efektem pozytywnych zmian powinno być: 

1. zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Strzelin, poprzez podniesienie 
estetyki budynków poddanych remontom i modernizacją oraz funkcjonalności 
przestrzeni publicznej,  

2. wzbogacenie krajobrazu poprzez remont i modernizację obiektów, 

3. przewidywane w ramach projektu prace pielęgnacyjne i urządzeniowe terenów 
zielonych, 

4. zachowanie dziedzictwa kulturowego  poprzez wsparcie instytucji kultury o 
kluczowym znaczeniu dla mieszkańców, 

5. wzrost zadowolenia mieszkańców wynikający z wzrostu bezpieczeństwa w 
centrum miasta powodujący zapobieganie niepożądanym zjawiskom 
społecznym; 

6. dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych; 

7. podniesienie jakości życia mieszkańców;  

8. wzrost aktywności obywatelskiej oraz redukcja negatywnych zjawisk 
społecznych,  

9. nowe miejsca pracy. 

Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji będzie miała pozytywny wpływ na takie 
zagadnienia ochrony środowiska jak:  

a) krajobraz, ze względu na realizację zadań związanych poprawą estetyki 
przestrzeni publicznej uwzględniających krajobraz kulturowy miasta; 

b) odpady, ze względu na realizację zadań związanych z zagospodarowaniem 
miejsc sprzyjających powstawaniu dzikich wysypisk; 

c) gospodarkę wodno-ściekową, wody opadowe z powierzchni terenów 
utwardzonych będą odprowadzane do kanalizacji deszczowej.  



29 

 

Realizacja niniejszych zadań w sposób jednoznacznie pozytywny wpłynie na 
zagadnienie dóbr materialnych, przy czym będzie miała dwutorowe oddziaływanie: 

1. przede wszystkim dokonane zostaną inwestycje w przestrzeniach wspólnych 
(publicznych), które znacznie poprawią ich jakość, estetykę, funkcjonalność, 
użyteczność dla mieszkańców,  

2. pośrednio zakłada się oddziaływanie na sektor prywatny – przede wszystkim 
poprzez wzrost wartości nieruchomości i ożywienie rynku mieszkaniowego w 
sąsiedztwie zrewaloryzowanych przestrzeni wspólnych (atrakcyjne przestrzenie 
publiczne będą podnosiły atrakcyjność zamieszkania i inwestowania). 

 

4.3.1.  środowisko wodno-gruntowe 

 

W obiektach wskazanych do rewitalizacji będzie wykorzystywana woda do celów 
socjalno-gospodarczych i w związku z tym będą powstawać ścieki sanitarne. Ścieki 
sanitarne będą odprowadzane do zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej i kierowane 
do oczyszczalni ścieków. Wody opadowe z terenów utwardzonych będą 
odprowadzane do kanalizacji deszczowej.  

Związane bezpośrednio z budową infrastruktury ochrony środowiska i usprawnienie 
układu komunikacyjnego spowoduje polepszenie się stanu czystości powierzchni 
ziemi (zmniejszenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych, bytowych).  

 

4.3.2. odpady 

 

Na terenie obiektów wskazanych do rewitalizacji mogą powstawać następujące typy 
odpadów: 

 odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie: 

 papier i tektura,  

 szkło, 

 tworzywa sztuczne, 

 metale, 

 zużyte źródła światła, 

 odpady z terenów zielonych: 

 odpady ulegające biodegradacji, 

 inne odpady komunalne: 

 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. 

Odpady te będą usuwane przez wyspecjalizowane firmy obsługujące teren i nie będą 
stanowiły szczególnego obciążenia dla środowiska. Odpady biodegradowalne powinny 
być w maksymalnym stopniu wykorzystane (produkcja kompostu). 
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4.3.3. Hałas 

Eksploatacja rewitalizowanych obiektów nie będzie generowała znaczącego hałasu. 
Swoiste źródło hałasu stanowią budynki użyteczności publicznej oraz kompleksy 
rekreacyjne i sportowe, których eksploatacja pozytywnie wpłynie na mieszkańców 
zwłaszcza w obszarze zagospodarowania czasu wolnego dzieci. Program rewitalizacji 
będzie sprzyjał stopniowej poprawie standardu zachowań ludzi.  

4.3.4. Przyroda 

Nie przewiduje się żadnego bezpośredniego lub pośredniego wpływu na tereny 
włączone do sieci Natura 2000. Planowane działania są  w większości całkowicie 
neutralne dla bioróżnorodności, a tym bardziej nie powinny przyczynić się do redukcji 
liczby gatunków, jak też nie powinny przyczynić się do redukcji populacji zwierząt, czy 
liczby obiektów przyrodniczych – zakłada się raczej, że dojdzie do porządkowania, 
estetyzacji i wzbogacania terenów zielonych (a więc nawet do wzrostu 
bioróżnorodności – należy jednak uwzględnić fakt, że będą to procesy całkowicie 
sztuczne).   

Realizacja przewidzianych w LPR zamierzeń nie wpłynie na świat zwierząt. Centralna 
część miasta stanowi obszar bardzo silnie przekształcony antropogennie, na którym 
liczba dziko żyjących gatunków jest ograniczona i są to praktycznie wyłącznie gatunki 
synatropijne. Planowane działania inwestycyjne nie przyczynią się w zauważalny 
sposób do zmiany warunków ich bytowania. 

4.4. Przewidywane oddziaływania na środowisko 

LPR ze względu na cel i specyfikę opracowania jest dokumentem konkretnych, a 
niekiedy bardzo szczegółowych zapisów. W związku z powyższym umożliwia 
dokładne wskazanie obszarów, na których przewiduje się określone oddziaływania. 
Obszar ten stanowi centrum Strzelina nie tylko przestrzeni jako takiej, ale również 
ludności jej zamieszkującej. Niemniej jednak, jak wykazała analiza przeprowadzona 
przez Autorów LPR na terenie samego centrum wyodrębnia się obszar o wyjątkowym 
natężeniu problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych.  

Lokalny Program Rewitalizacji Strzelina przewiduje podejmowanie działań, które będą 
wpływały na środowisko. Działania te to przede wszystkim zadania inwestycyjne, które 
będą ingerować w środowisko głównie na etapie ich realizacji, powodując przejściowe 
uciążliwości. Natomiast na etapie eksploatacji zrealizowane projekty zasadniczo 
powinny wpłynąć korzystnie na stan środowiska. Jakiekolwiek działania powodujące 
degradację środowiska na obszarach rewitalizowanych stoją w sprzeczności z 
zasadniczymi celami LPR.  

W wyniku realizacji projektów zdecydowanie zyska na wartości krajobraz miasta. 
Nastąpi znaczna poprawa wyglądu zniszczonych budynków, zwłaszcza instytucji 
kultury oraz obiektu dziedzictwa kulturowego przez co nastąpi poprawa wizerunku 
architektonicznego centralnej części miasta.
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Tabela.1. Ocena wpływu realizacji poszczególnych projektów  Lokalnego Programu Rozwoju Miasta Strzelin na stan środowiska 

przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, 
średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na następujące zagadnienia i aspekty środowiska: 

 Obszary 
Natura 
2000 

Różnorod
ność 

biologiczn
a 

ludzie zwierzęta rośliny woda powietrze Powierzch
nia ziemi 

krajobraz klimat Zasoby 
naturalne 

zabytki Dobra 
materialne 

 

Plan działań przestrzennych – lista podstawowa 

Modernizacja kompleksu 
boisk sportowych przy 
Gimnazjum nr 2 w 
Strzelinie 

 

0 

 

0 

 

+ 

 

0 

 

0 

 

0 

 

+ 

 

+/0 

 

+ 

 

+ 

 

N 

 

0 

 

+ 

 

Modernizacja ul. Wodnej 
w Strzelinie prowadzącej 
do miejsc atrakcyjnych 
turystycznie o znaczeniu 
regionalnym 

 

0 

 

0 

 

+ 

 

0 

 

+/0 

 

+/- 

 

+/- 

 

+ 

 

+ 

 

+/- 

 

 

0 

 

+ 

 

+ 

 

Rozbudowa zaplecza 
Strzelińskiego Ośrodka 
Kultury – etap I  

 

0 

 

0 

 

+ 

 

0 

 

+/0 

 

+/- 

 

+/- 

 

+ 

 

+ 

 

0 

 

 

0 

 

+ 

 

+ 

 

Plan działań przestrzennych - Lista rezerwowa 

Restauracja rotundy św. 
Gotarda wraz z 
zagospodarowaniem jej 
otoczenia 

 

0 

 

0 

 

+ 

 

0 

 

+ 

 

+/- 

 

+/- 

 

0 

 

+ 

 

0 

 

N 

 

+ 

 

+ 

 

Remont oświetlenia 
ulicznego na obszarze 
rewitalizowanym 

 

0 

 

0 

 

+ 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

+ 

 

0 

 

N 

 

+ 

 

+ 
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Remont zabytkowych 
murów obronnych 

0 0 + 0 + +/- +/- +/- + 0 N + +  

Plan działań społecznych 

Szkolenia z zakresu 
obsługi ruchu 
turystycznego i 
agroturystyki 

 

0 

 

 

0 

 

+ 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

+/0 

 

+/0 

 

0 

 

0 

 

+ 

 

0 

 

Szkolenia dla 
bezrobotnych 

0 0 + 0 0 0 0 +/0 +/0 0 0 + 0  

Zajęcia integracyjne dla 
dzieci i młodzieży z rodzin 
zagrożonych ubustwem 

 

0 

 

0 

 

+ 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

+/0 

 

+/0 

 

0 

 

0 

 

+ 

 

0 

 

               

 

„+” – oddziaływanie pozytywne lub zdecydowana przewaga oddziaływań pozytywnych;  

„-” – oddziaływanie negatywne lub zdecydowana przewaga oddziaływań negatywnych; 

 „0” – oddziaływanie neutralne;  

„+/-”, „+/0”, „-/0” – oddziaływanie niejednoznaczne (pozytywno-negatywne, pozytywno-neutralne, negatywno-neutralne) 

N – brak oddziaływania /nieokreślone
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4.5. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji LPR 

 

Działania przewidziane do podejmowania w Lokalnym Programie Rewitalizacji 
uwzględniają specyfikę gminy (opisaną wcześniej) a niemal każde z nich w mniejszym 
lub większym stopniu będzie oddziaływało korzystnie na stan środowiska. Zaniechanie 
podejmowania działań wynikających z zadań określonych w Lokalnym Programie 
Rewitalizacji wpłynie niekorzystnie na wizerunek miasta, co w konsekwencji może 
doprowadzić do obniżenia jego naturalnej atrakcyjności turystycznej.  

 

Przewiduje się, że brak realizacji LPR spowodowałby następujące skutki: 

 Dalsza degradacja terenów/budynków zniszczonych zwłaszcza obiektów 
dziedzictwa kulturowego; 

 Wzrost zachowań patologicznych (dewastacja terenów zielonych,  
zaśmiecanie itp.) wynikająca z braku pracy, 

 Pogorszenie się stanu technicznego budynków spełniających ważne funkcje 
dla mieszkańców miasta, 

 Pogorszenie się stanu technicznego głównych ulic miasta powodujące brak 
drożności ruchu komunikacyjnego, a co za tym idzie pogorszenie warunków 
życia mieszkańców poprzez wzrost zanieczyszczeń komunikacyjnych. 

 Brak szeroko rozumianego ładu przestrzennego w mieście. 

Rozwój społeczno-gospodarczy miasta gwarantuje jego mieszkańcom poprawę 
warunków życia, odpowiednią promocję walorów środowiskowych i zasobów oraz 
szersze możliwości jego wykorzystania. Taki zrównoważony rozwój będzie możliwy 
przy realizacji zadań zakładanych w LPR, natomiast zaniechanie realizacji programu 
spowoduje jego zachwianie.  

Analiza powyższych skutków braku realizacji LPR prowadzi do wniosku, iż 
niezrealizowanie dokumentu wywołać może jedynie skutki negatywne. Należy 
podkreślić, iż najważniejsze i najgłębsze skutki mogą wystąpić w sferze społecznej. 
Brak realizacji zaproponowanych działań odnoszących się bezpośrednio do 
społeczności miasta może doprowadzić do ogólnego pogorszenia się stanu 
środowiska przyrodniczego. Również brak realizacji wyznaczonych w LPR działań 
dotyczących budowy infrastruktury technicznej może spowodować negatywne skutki 
dla środowiska. 

Reasumując, należy stwierdzić, iż korzystnym z punktu widzenia środowiska 
przyrodniczego i zdrowia ludzi jest wariant doprowadzenia do realizacji celów 
zapisanych w LPR. Realizacja tych celów wraz z uwzględnieniem uwag zapisanych w 
niniejszej Prognozie doprowadzi do ogólnej poprawy stanu środowiska przyrodniczego 
i zdrowia mieszkańców miasta. 
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4.6. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację 
przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w tym na obszar Natura 
2000 

 

Analiza LPR prowadzi do następujących wniosków z zakresu rozwiązań mających na 
celu łagodzenie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na 
środowisko: 

 LPR nie zawiera ustaleń, których głównym i bezpośrednim celem jest 
podnoszenie jakości, czy też ochrona istniejących zasobów środowiska. 
Warto jednak zauważyć, że szereg ustaleń LPR realizuje te zagadnienia 
pośrednio, a efekty prośrodowiskowe są osiągane niejako „przy okazji” 
realizacji innych założonych celów. 

 LPR nie zawiera żadnego ustalenia, które stanowiłoby w sposób jawny i 
oczywisty zagrożenie dla środowiska, lub degradacja środowiska służyłaby 
osiągnięciu celów społecznych lub gospodarczych. Pomimo, iż realizacja 
części zadań może się wiązać z ingerencją w różne elementy środowiska, to 
żaden z zapisów nie zakłada ingerencji przesadnie dużej, znacznie 
wykraczającej poza konieczną dla osiągnięcia zamierzonych efektów.  

 LPR nie zawiera żadnych rozwiązań służących łagodzeniu lub kompensacji 
ewentualnych negatywnych oddziaływań na środowisko. Ze względu na 
specyfikę terenu, który jest przedmiotem LPR, a także ze względu na 
specyfikę proponowanych działań, braku rozwiązań służących kompensacji 
przyrodniczej nie można jednak oceniać jako wady opracowania, gdyż nie 
przewiduje się w wyniku jego realizacji powstania istotnych sytuacji 
konfliktowych. Jak wykazano wcześniej – większość potencjalnych 
oddziaływań planowanych zadań na analizowane aspekty środowiska, ma 
charakter neutralny (brak oddziaływań) lub ewidentnie pozytywny, a tylko 
część - negatywny. 

W wyniku realizacji ustaleń LPR nie zaistnieją straty w obszarach chronionych 
położonych w granicach miasta i w jego sąsiedztwie, w tym zwłaszcza w sieci Natura 
2000. 

 

4.7. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projekcie Programu 

 

Lokalny Program Rewitalizacji jest bardzo konkretnym opracowaniem określającym 
szczegółowo planowane działania zmierzające do przebudowy Strzelina. LPR dzieli 
się na zadania inwestycyjne i nieinwestycyjne – pierwsze są ściśle umiejscowione 
przestrzennie, a drugie to przede wszystkim działania „miękkie” – projekty 
ukierunkowane na poprawę jakości funkcjonowania, na wzmocnienie kapitału 
ludzkiego oraz na promocję. 

W kontekście powyższego, trudno wskazywać rozwiązania alternatywne. LPR jest 
autorską koncepcją przebudowy i rewitalizacji społecznej i przestrzennej centrum 
miasta Strzelin. Jest to koncepcja spójna i całościowa, której poszczególne elementy 
łączą się ściśle z innymi, pozwalając osiągnąć efekt synergii. Poszukiwanie rozwiązań 
alternatywnych byłoby de facto kwestionowaniem całej, kompleksowej wizji 
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przebudowy/rozwoju zaprezentowanej w Programie i wymagałoby stworzenia zupełnie 
nowej koncepcji rozwoju, co w kontekście trafności celów zawartych w Programie 
byłoby niezwykle trudnym zadaniem. 

O rozwiązaniach alternatywnych nie można więc mówić w kontekście ogólnej 
koncepcji rewitalizacji obszaru Strzelina, ale na etapie wdrażania LPR może się 
pojawić potrzeba/celowość wariantowania, uwzględniająca:  

 wybór innych od pierwotnie zakładanych, funkcji dla poszczególnych 
obiektów/obszarów; 

 wybór nieco innej koncepcji zagospodarowania/funkcjonowania 
poszczególnych obiektów/obszarów;  

 zmiana priorytetów (kolejność działań); 

 wybór szczegółowych rozwiązań technicznych i architektonicznych, 
sposobów wdrażania projektów miękkich, itp.  

Metodologia opracowania Prognozy nakazuje dokonanie propozycji rozwiązań 
alternatywnych w stosunku do przewidywanych w projekcie dokumentu -  rozwiązań, 
które pozwoliłyby osiągnąć zamierzone cele przy mniejszej skali uciążliwości i 
oddziaływań na różne aspekty środowiska (realizacja zamierzonych celów byłaby 
wówczas z punktu widzenia oddziaływań na środowisko bardziej efektywna – 
zostałaby osiągnięta przy niższych kosztach). Zadania przewidziane w LPR mają tylko 
nieznaczny wpływ na analizowane aspekty środowiska – większość ma charakter 
neutralny, a spośród tych oddziałujących na środowisko, obserwuje się przewagę 
oddziaływań pozytywnych, nad negatywnymi. Oceniając wpływ na różne elementy 
środowiska należy zauważyć, że zmiany pozytywne będą „silne” – to znaczy istotne i 
zauważalne, podczas gdy prognozowane zmiany negatywne będą raczej „słabe” 
(skala ich oddziaływania będzie raczej niewielka). Uwzględniając powyższe, należy 
więc stwierdzić, że poszukiwanie rozwiązań alternatywnych (istotnych z punktu 
widzenia ograniczania oddziaływania na środowisko) jest bezcelowe – gdyż 
zaproponowane działania pozwalają na realizację zakładanych celów przy niewielkich 
kosztach środowiskowych.  

 

4.8. Prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub 
transgranicznych.  

 

Oddziaływania poszczególnych zadań ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji 
będą się nakładały, w przypadku ich równoczesnej realizacji. Harmonogram realizacji 
zadań zostanie tak skonstruowany, aby z jednej strony uwzględnić technologię robót, 
z drugiej zaś ograniczyć kumulację uciążliwych oddziaływań. 

Z uwagi na położenie geograficzne miasta Strzelin oraz charakter zadań 
przewidzianych do realizacji w ramach LPR, nie przewiduje się wystąpienia 
oddziaływań transgranicznych. Skutki realizacji LPR nie będą więc mieć znaczenia 
transgranicznego w rozumieniu art. 104 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 
poz. 1227). 
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5. Metody analizy realizacji LPR 

 

Monitorowanie postępów realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Strzelin 
nastąpi przy użyciu przyjętych do tego celu wskaźników. Wskaźniki zostały określone 
w grupach wskaźników produktu i rezultatu oraz przypisane poszczególnych celom. 
Przy doborze wskaźników kierowano się dostępnością i wiarygodnością danych 
możliwych do pozyskania.  

Wskaźnikami opisanymi w LPR odnoszącymi się bezpośrednio do ochrony środowiska 
i zdrowia mieszkańców są:  

 Liczba zmodernizowanych budynków instytucji kultury, 

 Liczba zmodernizowanych kompleksów sportowych, 
 Powierzchnia wyremontowanych dróg. 

 

6. Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

 

Podstawowym celem prognozy jest ocena proponowanych skutków oddziaływania na 
środowisko działań proponowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji oraz 
ustalenie, czy przyjęte w cele i kierunki działań gwarantują bezpieczeństwo 
środowiska przyrodniczego oraz sprzyjają jego ochronie i zrównoważonemu 
rozwojowi. Prognoza ma również ułatwić identyfikację możliwych do określenia 
skutków środowiskowych spowodowanych realizacją w przyszłości postanowień 
ocenianego dokumentu oraz określić, czy istnieje prawdopodobieństwo powstania w 
przyszłości konfliktów i zagrożeń w środowisku. 

Obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko wynika z ustawy z 
dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227).  

Przedmiot prognozy stanowi opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta 
Strzelin. Dokument ten składa się z 3 rozdziałów i liczby 74 stron. Zawiera  rysunki, 
wykresy, fotografie oraz tabele przestawiające w postaci fiszki: opis projektu, 
uzasadnienie konieczności realizacji, beneficjenta projektu, planowany termin 
realizacji oraz szacunkowy koszt.  

Na realizację przedsięwzięć, zaliczających się do przedsięwzięć mogących zawsze lub 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, które określono w § 2 i 3  
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia 
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, ze 
zm.), zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227 ze 
zmianami), wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
Obowiązek uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zachodzi przed 
uzyskaniem jednej z decyzji określonych w  art. 72 w/w ustawy, tj. np. przed 



37 
 

uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji lokalizacyjnej celu publicznego 
oraz pozwolenia na budowę 

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, iż żadne z zaproponowanych w LPR 
przedsięwzięć polegających na: rewitalizacji budynków, przestrzeni publicznych, 
adaptacji budynków samodzielnie, nie należą do kategorii przedsięwzięć mogących 
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w § 2 rozporządzenia 
Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z 
kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 
środowisko. Natomiast przedsięwzięcie polegające na budowie/przebudowie drogi 
(modernizacja ul. Wodnej w Strzelinie prowadzącej do miejsc atrakcyjnych 
turystycznie o znaczeniu regionalnym) może zaliczać się, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 56 
w/w rozporządzenia, do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko. Wobec tego może zajść potrzeba, w tym przypadku, 
uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Lokalny Program Rewitalizacji miasta Strzelin jest zgodny z priorytetami i celami 
dokumentów strategicznych i programowych. 
Dokumentami programowymi szczebla krajowego są: 

1. Polityka Ekologiczna Państwa 

2. Strategiczne Wytyczne Wspólnotowe dla Spójności na lata 2007-20013 

3. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 

4. Strategia Rozwoju Kraju w latach 2007- 2015 

Dokumenty programowe szczebla regionalnego: 

1. Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do roku 2020 

2. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 
- 2013 

3. Strategia Rozwoju Powiatu Strzelińskiego na lata 2008 - 2018 

4. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Strzelin na lata 2000-2015 

5. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 
i Gminy Strzelin  

6. Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Strzelin na lata 2004-2006 i 2007-2013.  

Projekty przewidziane do realizacji zostały opisane w matrycach z opisem 
podstawowych informacji dotyczących zadań podejmowanych w ramach projektu, 
uzasadnieniem konieczności realizacji, oraz problemach technicznych, które stały się 
przyczyną podjęcia inwestycji oraz strategiczne kryteria wyboru danego projektu do 
realizacji. Wstępnie oszacowano koszt finansowy tych zadań ze wskazaniem na 
potencjalne źródła finansowania oraz harmonogram ich realizacji w latach. Wskazano 
wskaźniki produktu i rezultatu osiągnięcia celów LPR miasta Strzelin.  

Główne cele projektów to: 

CEL 1: Zapobieganie i redukcja negatywnych zjawisk społecznym poprzez działania 
skierowane na rewitalizację infrastruktury publicznej. 

CEL 2: Podniesienie potencjału miasta poprzez działania na rzecz rozwoju turystyki. 
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Realizacja celów rewitalizacji przez wdrożone plany działań powinna przynieść 
mierzalne efekty w postaci: 

1. Liczba zmodernizowanych budynków instytucji kultury – sztuk 1 

2. Liczba wielofunkcyjnych sal widowiskowych oddany do użytku – sztuk 2 

3. Liczba zmodernizowanych kompleksów sportowych – sztuk 1 

4. Długość wyremontowanych dróg – 0,125 km 

5. Ilość zainstalowanych lamp ulicznych – sztuk 110 

6. Liczba ulic ze zmodernizowanych systemem oświetlenia – 4 ulice 

7. Liczba odnowionych obiektów dziedzictwa kulturowego – sztuk 1 

8. Ilość godzin szkoleń z zakresu obsługi ruchu turystycznego – 80 h 

9. Liczba osób, które skorzystały ze szkoleń z obsługi ruchu turystycznego – 15 
osób 

10. Ilość godzin szkoleń dla bezrobotnych – 80 h 

11. Liczba osób bezrobotnych, które skorzystały ze szkoleń – 15 osób 

12. Ilość godzin zajęć dla dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem – 30 

13. Liczba dzieci i młodzieży, które skorzystały z zajęć integracyjnych - 50 

Lokalny Program Rewitalizacji Strzelina przewiduje podejmowanie działań, które będą 
wpływały na środowisko. Działania te to przede wszystkim zadania inwestycyjne, które 
będą ingerować w środowisko głównie na etapie ich realizacji, powodując przejściowe 
uciążliwości. Oddziaływania te mają charakter odwracalny oraz będą występowały w 
relatywnie krótkim czasie. Natomiast na etapie użytkowania żaden z obiektów nie 
będzie powodował negatywnego oddziaływania na środowisko, a niemal każde z nich 
w mniejszym lub większym stopniu będzie oddziaływać korzystnie na stan środowiska, 
gdyż jakiekolwiek działania powodujące degradację środowiska na obszarach 
rewitalizowanych stoją w sprzeczności z zasadniczymi celami LPR.  

Planowane działania są w większości całkowicie neutralne dla bioróżnorodności, a tym 
bardziej nie powinny przyczynić się do redukcji liczby gatunków, jak też nie powinny 
przyczynić się do redukcji populacji zwierząt, czy liczby obiektów przyrodniczych. 

W przypadku braku realizacji LPR nastąpi dalsza degradacja zabudowy, w tym 
obiektów dziedzictwa kultury, pogorszenie stanu ulic oraz pogorszenie poczucia 
bezpieczeństwa. Stwierdza się, że realizacja LPR doprowadzi do ogólnej poprawy 
stanu środowiska przyrodniczego i zdrowia mieszkańców. 

Nie zachodzi obawa znaczącej kumulacji oddziaływań. Prace wykonywane przy 
różnych obiektach mogą wywoływać pewne kumulacje (np. odpady budowlane z 
różnych obiektów trafią na jedno wysypisko), ale te oddziaływania nie będą miały 
znaczenia w skali całego miasta.  

Należy podkreślić zdecydowanie prospołeczny charakter Programu, a także jego 
bezpośredni pozytywny wpływ na sferę dóbr materialnych i sferę ochrony dziedzictwa 
kulturowego.  

Z uwagi na charakter zadań przewidzianych do realizacji w ramach LPR, nie 
przewiduje się wystąpienia oddziaływań transgranicznych. Na terenie objętym 
Lokalnym Programem Rewitalizacji, ani w jego otoczeniu nie ma obiektów i terenów 
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objętych ochroną na mocy przepisów prawa, zgodnie z treścią Ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, zm.), na które 
realizacja któregokolwiek z zadań mogłaby mieć wpływ. Nie zachodzi zatem obawa 
oddziaływania na obszary chronione, w tym obszary Natura 2000.  

Zakładane przedsięwzięcia mają charakter ewidentnie prospołeczny - adresowany i 
atrakcyjny zarówno dla mieszkańców tego obszaru, jak i ludności z innych części 
miasta. Zakłada się stworzenie atrakcyjnej przestrzeni dla zagospodarowania wolnego 
czasu oraz realizacji potrzeb z dziedziny rekreacji i wypoczynku. Program ma 
charakter niezwykle prorozwojowy w kontekście całego miasta i powinien być 
traktowany priorytetowo. Jednocześnie, niepodejmowanie działań zmierzających do 
zmiany obecnej sytuacji, będzie skutkować dalszym nagromadzaniem problemów 
rozwoju i sytuacji patologicznych. 

Reasumując należy stwierdzić, że autorzy Prognozy nie znajdują w analizowanym 
Lokalnym Programie Rewitalizacji ustaleń, które dyskwalifikowałyby go ze względu na 
skalę i charakter oddziaływań na środowisko. Wręcz przeciwnie – pomimo 
wspomnianych wcześniej mankamentów, ogólnie LPR należy ocenić jako program o 
charakterze prośrodowiskowym - zarówno w kontekście oddziaływań bezpośrednich, 
jak i pośrednich. 

 

7. Materiały źródłowe  

 

1. Polityka Ekologiczna Państwa  

2. Strategiczne Wytyczne Wspólnoty dla Spójności (SWW) na lata 2007-2013; 

3. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NRSO) na lata 2007-2013; 

4. Strategia Rozwoju Kraju (SRK) na lata 2007-2015; 

5. Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku; 

6. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-
2013; 

7. Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do roku 2020 

8. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 
– 2013 

9. Strategia Rozwoju Powiatu Strzelińskiego na lata 2008 - 2018 

10. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Strzelin na lata 2000-2015 

11. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 
i Gminy Strzelin  

12. Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Strzelin na lata 2004-2006 i 2007-2013.  

13. Raport o stanie środowiska województwa dolnośląskiego w 2007 roku. 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. 

14. Ocena stanu jakości rzek województwa dolnośląskiego w roku 2007. 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.  


