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1. WSTĘP 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest identyfikacja i analiza prognozowanych od-
działywań na środowisko ustaleń projektu „Aktualizacji Planu Gospodarki odpadami dla 
Miasta i Gminy Strzelin na lata 2009 – 2015”. 

Obowiązek sporządzenia niniejszej dokumentacji wynika z przepisów ustawy z dnia 3 
października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzia-
le społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227), obowiązujących od dnia 15 listopada 2008 roku. Na pod-
stawie wyżej wymienionej ustawy organ administracji publicznej opracowujący projekt 
planu gospodarki odpadami dla gminy ma obowiązek sporządzenia prognozy oddziały-
wania na środowisko. 

Niniejsza dokumentacja stanowi część postępowania dotyczącego strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 46 Ustawy z dnia 3 października 2008 roku 
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227). 
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2. INFORMACJE O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH 

PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ JEGO POWIĄZANIACH Z 

INNYMI DOKUMENTAMI 

Głównym celem prognozy jest określenie możliwych skutków w środowisku, jakie mogą 
wystąpić, w wyniku realizacji „Aktualizacji Planu Gospodarki odpadami dla Miasta i 
Gminy Strzelin na lata 2009 – 2015”. Prognoza jest dokumentem wskazującym na 
możliwe negatywne skutki i formułującym zalecenia dotyczące minimalizacji oraz prze-
ciwdziałania. Ponadto stanowi dokument wspierający proces decyzyjny i procedurę 
konsultacji planu. 

 

2.1. Lokalizacja terenu objętego projektem 

Gmina miejsko - wiejska Strzelin znajduje się w południowo – zachodniej części powia-
tu strzelińskiego, wojewódzko dolnośląskie i zajmuje powierzchnię 171,4 km2 czyli 
27,6% powierzchni powiatu strzelińskiego. 

 

Rysunek 1 Lokalizacja Gminy Strzelin na tle powiatu strzelińskiego 

Gmina Strzelin jest największą gminą w powiecie strzelińskim, jest siedzibą władz po-
wiatowych i miejskich. 

W skład Gminy wchodzi 37 miejscowości:  

Tabela 1 Wykaz sołectw  

Lp. Sołectwo 

1. Biały Kościół 

2. Biedrzychów 

3. Bierzyn 

4. Brożec 

5. Chociwel 

6. Częszyce 

7. Dankowice 

8. Dębniki 
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9. Dobrogoszcz 

10. Gębice 

11. Gębczyce 

12. Gęsiniec 

13. Głęboka Śląska 

14. Gościęcice 

15. Górzec 

16. Karszów 

17. Karszówek  

18. Kazanów 

19. Krzepice 

20. Kuropatnik 

21. Ludów Polski 

22. Mikoszów 

23. Muchowiec 

24. Nieszkowice 

25. Nowolesie 

26. Pęcz 

27. Pławna 

28. Piotrowice 

29. Skoroszowice 

30. Strzegów 

31. Szczawin 

32. Szczodrowice 

33. Trześnia 

34. Ulica 

35. Warkocz 

36. Wąwolnica 

37. Żeleźnik 

 

Ponad 117 km2 stanowią użytki rolne, lasy i grunty leśne zajmują ponad 16,4 km2. Du-
ży udział użytków rolnych w ogólnej powierzchni Gminy oraz dobre gleby ukształtowały 
jej rolniczy charakter.  

Przemysł Gminy skupia się głownie wokół miasta Strzelina. 

Gmina Strzelin posiada bardzo dobrze rozwinięte połączenia komunikacyjne. Niedaleko 
granic Gminy biegnie autostrada A-4 (odległość od granicy Gminy do węzła autostra-
dowego 395 wynosi około 15 km, do węzła 396 – poniżej 8 km). Gminę przecinają: 
droga krajowa, drogi wojewódzkie oraz sieć dróg powiatowych i gminnych. Poza ko-
munikacją drogową warto zwrócić uwagę na linię kolejową o znaczeniu międzynarodo-
wym (Wrocław-Praga), biegnącą przez teren Gminy. 
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Rysunek 2 Zagospodarowanie Gminy Strzelin i jej powiązanie z sąsiednimi gminami 

powiatu strzelińskiego 

 

2.2. Główne cele i zadania projektowanego dokumentu 

Projekt Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Strzelin na lata 2009 – 2015 zawiera: 

 uwarunkowania prawne oraz ogólną charakterystykę gminy 

 analizę stanu aktualnego w gospodarce odpadami 

 prognozę zmian w zakresie gospodarki odpadami 

 cele działań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, ze szczególnym 
uwzględnieniem odzysku odpadów opakowań i surowców wtórnych, odzysku 
odpadów biodegradowalnych, odzysku odpadów wielkogabarytowych, budow-
lanych i niebezpiecznych 

 koncepcję systemu gospodarki odpadami w gminie z uwzględnieniem kosztów 
oraz harmonogramem realizacji poszczególnych działań 

 system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów przedstawionych w 
projekcie planu 
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Główne cele projektowanego dokumentu do osiągnięcia w zakresie gospodarki odpa-
dami stanowią: 

 objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych 100% 
mieszkańców gminy do końca 2010 roku, poprzez kontrolowanie zawieranych 
umów przez właścicieli nieruchomości z podmiotami prowadzącymi działalność 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

 zapewnienie odzysku i recyklingu odpadów oraz składowanie tylko tych odpa-
dów, których ze względów ekonomicznych lub technicznych nie da się przetwo-
rzyć 

 rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (odpady z publicznych tere-
nów zielonych, odpadu kuchenne i ogrodowe, papier i tektura, odpady opako-
waniowe ze szkła w podziale na kolorowe i białe, tworzywa sztuczne, metale 
żelazne i nieżelazne, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny, przeterminowane leki, chemikalia, farby, rozpuszczalniki, oleje 
odpadowe, odpady wielkogabarytowe, odpadu budowlano – remontowe) 

 w zakresie odpadów biodegradowalnych odzysku na poziomie zapewniającym 
kierowanie do składowania: do dnia 31 grudnia 2010 r – 75%, do 31 grudnia 
2013 roku – 50%, do 31 grudnia 2020 roku – 35% masy odpadów  ulegających 
biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku 

 w zakresie odpadów budowlano – remontowych osiągnięcie odzysku na pozio-
mie: w 20101 roku – 40%, w 2015 roku – 60% wytwarzanych odpadów bu-
dowlano – remontowych 

 w zakresie odpadów wielkogabarytowych osiągnięcie odzysku na poziomie: w 
2010 roku – 60%, w 2015 roku – 80% 

 wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych 

 w zakresie odpadów niebezpiecznych osiągnięcie odzysku na poziomie: w 2010 
roku – 50%, w 2015 roku – 80% 

 stworzenie niezbędnej infrastruktury technicznej pomocnej w osiąganiu założeń 
gospodarki odpadami 

 kontynuowanie i intensyfikacja działań edukacyjno – informacyjnych dla wspie-
rania rozwoju racjonalnego postępowania z odpadami komunalnymi; podno-
szenie skuteczności oraz rozwój selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym 
uwzględnieniem odpadów biodegradowalnych 

 promowanie wykorzystywania produktów wytwarzanych z odpadów, stosowania 
artykułów wielokrotnego użytku, a także kompostowania indywidualnego bio-
odpadów przez mieszkańców 

 monitorowanie realizacji uchwalonego planu gospodarki odpadami w zakresie 
osiągania założonych celów w gospodarce odpadami komunalnymi 

 

Główne zdania do zrealizowania, przyjęte w Projekcie Planu Gospodarki Odpadami dla 
Gminy Strzelin na lata 2009 – 2015: 

 objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych 100% 
mieszkańców, poprzez kontrolowanie umów zawartych przez właścicieli nieru-
chomości z podmiotami odbierającymi odpady komunalne 
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 wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbiera-
nia, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 

 prowadzenie szeroko rozumianej kampanii edukacyjnej dzieci i młodzież oraz 
dorosłych w zakresie gospodarki odpadami selektywnie gromadzonymi, oraz w 
zakresie szkodliwości odpadów w formie: konkursów ekologicznych, ulotek i ar-
tykułów prasowych i informacji umieszczanych na stronie internetowej urzędu, 
różnego rodzaju akcji 

 monitorowanie terenów po eksploatacji zasobów naturalnych i terenów pozo-
stałych, pod katem nielegalnego składowania odpadów 

 budowa stacji przeładunkowej w Wąwolnicy 

 bieżąca inwentaryzacja i likwidacja / rekultywacja dzikich składowisk odpadów 

 rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych w 
Wąwolnicy 

 organizacja zbiornic odpadów: wielkogabarytowych, organicznych i niebez-
piecznych, w tym zakup środków transportu dla potrzeb segregacji i zbierania 
odpadów 

 rozbudowa oczyszczalni ścieków o linię unieszkodliwiania i utylizacji osadów 
ściekowych 

 sukcesywne usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków komunalnych 
oraz wspieranie osób prywatnych / fizycznych w usuwaniu materiałów zawiera-
jących azbest 

 bieżące sprzątanie ulic i chodników, zakup koszy ulicznych, porządkowanie te-
renów wiejskich 

 dofinansowanie dla mieszkańców zakupu kolektorów słonecznych, przydomo-
wych oczyszczalni ścieków, pieców na paliwo ekologiczne 

 modernizacja i rozbudowa Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Ga-
ci poprzez dobudowę instalacji biologicznej stabilizacji odpadów biodegrado-
walnych oraz produkcji paliwa alternatywnego 

 prace przedprojektowe projektowe dla rozbudowy składowiska w Wąwowlnicy. 

 

2.3. Powiązania projektu planu z innymi dokumentami. 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 

W dokumentacjach wyższego szczebla, dotyczących PGO, określono problematykę 
związaną z gospodarką odpadami na poszczególnych szczeblach: krajowym, woje-
wódzkim, powiatowym i gminnym. Problematyka odpadów zawartych w wymienionych 
dokumentacjach jest zgodna z obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej przepisami 
prawa i dotyczy wszystkich rodzajów odpadów, a mianowicie odpadów komunalnych, 
odpadów innych niż niebezpieczne i odpadów niebezpiecznych. W dokumentacjach 
tych określono cele krótkookresowe, długookresowe i perspektywiczne systemu go-
spodarki odpadami na poszczególnych szczeblach (krajowym, wojewódzkim, powiato-
wym, gminnym). Cele krótkookresowe obejmowały podjęcie różnorodnych zadań cza-
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sowo na okres do 2009 r., cele długookresowe obejmują rozwój i intensyfikacje działań 
podjętych w zadaniach krótkookresowych a zadania perspektywiczne zakładają osta-
teczne rozwiązania dotyczące gospodarowania odpadami w poszczególnych regionach. 

Cele ochrony środowiska, w tym w zakresie gospodarki odpadami, ustanowione na 
szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia 
projektowanego dokumentu (projektu planu) określone zostały m. in. w niżej wymie-
nionych dokumentacjach tj.: 

 Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 

 Krajowy Plan Gospodarki Odpadami na 2010 r. 

 Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego na lata 
2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015 

 Plan Gospodarki Odpadami dla powiatu strzelińskiego – 2003 rok 

 

Najważniejszym celem polityki ekologicznej państwa w zakresie gospodarki odpadami 
jest: 

 zapobieganie powstawania odpadów poprzez redukcję ilości powstających od-
padów „u źródła” 

 ponowne wykorzystanie odpadów 

 bezpieczne dla środowiska końcowe unieszkodliwianie odpadów niewykorzysta-
nych oraz odzyskiwanie surowców 

 

Kierunki działań w zakresie gospodarki odpadami wykorzystane w projekcie planu go-
spodarki odpadami, a wynikające z polityki ekologicznej państwa: 

 intensyfikacja edukacji ekologicznej promująca minimalizację powstawania od-
padów i właściwego postępowania nimi 

 objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanymi systemami zbierania odpa-
dów 

 wspieranie działań przyczyniających się do ograniczania ilości wytwarzanych 
odpadów oraz zwiększające ilości odpadów poddanych odzyskowi 

 wspieranie wdrażania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii od-
zyskiwania i unieszkodliwiania odpadów 

 

Drugim dokumentem wykorzystanym w projekcie planu jest Krajowy Plan Gospodarki 
Odpadami 2010, z następującymi celami głównymi: 

 zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowiska odpadów 

 zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów 

 utrzymanie tendencji oddzielenia wzrostu ilości wytwarzanych odpadów od 
wzrostu gospodarczego kraju wyrażonego w PKB 

 wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów 

 zamknięcie do końca 2009 r. wszystkich krajowych składowisk niespełniających 
wymagań technicznych 
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Najważniejszymi dokumentami uwzględnionymi w projekcie Planu Gospodarki Odpa-
dami dla Gminy Strzelin na lata 2009 - 2012 są Plan Gospodarki Odpadami Wojewódz-
twa Dolnośląskiego oraz Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Strzelińskiego, których 
głównymi celami jest ograniczenie powstawania odpadów na terenie województwa 
dolnośląskiego oraz powiatu strzelińskiego, ilości odpadów kierowanych na składowiska 
bez ich wstępnego poddania takim procesom jak odzysk czy recykling. 

Plan Gospodarki odpadami dla Województwa Dolnośląskiego realizowany będzie po-
przez następujące działania: 

 zapobieganie i minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów komunalnych 

 objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych 100% 
mieszkańców 

 zapewnienie, najpóźniej do końca 2009 roku, objęcia wszystkich mieszkańców 
systemem selektywnego zbierania odpadów, dla którego minimalne wymagania 
wynikają z założeń Kpgo 2010, tj.: do 10% masy wytwarzanych odpadów w 
2010 roku oraz do 20% w roku 2018 

 zwiększanie odzysku energii i surowców z odpadów komunalnych w wyniku ich 
mechanicznego, biologicznego oraz termicznego przekształcania 

 zmniejszenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowa-
nych na składowiska odpadów, aby nie było składowanych w 2010 r. więcej niż 
75% masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 

 stopniowe zmniejszanie liczby składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i 
obojętne, na których są składowane odpady komunalne 

 zamknięcie do końca 2009 roku wszystkich składowisk nie spełniających wyma-
gań 

 poprawa standardów jakościowych składowisk poprzez realizację programów 
dostosowawczych zawartych w wydanych pozwoleniach zintegrowanych 

W aktualizacji WPGO zaproponowano regiony gospodarki odpadów o ściśle ustalonych 
granicach. Charakteryzują się one znacznymi możliwościami kształtowania alternatyw-
nych rozwiązań w większej skali. Aktualnie znaczne rozdrobnienie instalacji przetwa-
rzania odpadów powoduje, że nie mają one wystarczającej wydajności dla pełnienia 
funkcji obiektu regionalnego, zdolnego obsłużyć cały region o minimalnej populacji 150 
000 mieszkańców. W ramach wytypowanych regionów gospodarki odpadami realizo-
wane będą zadania związane z odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów. Zbieranie i 
odbieranie odpadów, ich przeładunek i transport do instalacji odzysku i unieszkodliwia-
nia pozostają do rozwiązania zasadniczo na poziomie gmin, natomiast instalacje odzy-
sku i unieszkodliwiania mają głównie charakter ponadgminny (międzygminny). 

Zaproponowano dwa warianty podziału Województwa Dolnośląskiego na regiony go-
spodarki odpadami komunalnymi, przy czym wariant drugi ma być przyszłym rozwinię-
ciem wariantu pierwszego, uwzględniającym uruchomienie na terenie Województwa 
Dolnośląskiego instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych. W obu 
wariantach występują trzy te same regiony: kłodzki, wschodni oraz zachodni. Region 
kłodzki obejmuje obszar objęty projektem aktualnie realizowanym przez Międzygminny 
Związek Celowy w Kłodzku, natomiast podstawą utworzenia regionu wschodniego był 
projekt realizowany przez Związek EKOGOK w Gaci ze Związkiem Międzygminnym Ślę-
za-Oława. W obydwu przypadkach założono, że realizowane będą projekty o charakte-
rze długoterminowym, a stopień prawdopodobieństwa realizacji określono jako bardzo 
duży. Region zachodni charakteryzuje się znacznym rozdrobnieniem instalacji o charak-
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terze lokalnym, które będą dalej funkcjonować w systemie regionalnym po odpowied-
nim ich przystosowaniu. 

M.in. w ramach WPDO zaproponowano, aby Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z 
o.o. w Gaci, obsługujący obecnie gminy należące do związku EKOGOK z Województwa 
Dolnośląskiego (od 2009 również m.in. gmina Strzelin) i Województwa Opolskiego 
(Brzeg, Lubsza, Skarbimierz) został rozbudowany Przewidziana rozbudowa ZGO po-
zwoli na objęcie obsługą większej liczby gmin z terenu Województwa Dolnośląskiego. 

 

Rysunek 3 Wariant I podziału Województwa Dolnośląskiego na regiony gospodarki 
odpadami Komunalnymi 

 

Główne cele Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Strzelińskiego stanowią: 

 zintegrowane podejście do gospodarki odpadami 

 zapewnienie zorganizowanej zbiórki całej ilości wytwarzanych odpadów 

 minimalizacja ilości odpadów oraz zmniejszenie ich potencjału szkodliwości 

 wzrost recyklingu, w tym recyklingu organicznego 

 składowanie odpadów wcześniej przekształconych 

 zwiększony udział społeczny w procesie podejmowania decyzji 

 efektywna ochrona zdrowia i życia ludności oraz środowiska przed odpadami 

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Strzelin zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. o odpadach powinien być zgodny z polityką ekologiczną państwa, wo-
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jewódzkim oraz powiatowym planem gospodarki odpadami. Przedstawione wcześniej 
cele projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Strzelin na lata 2009 - 2012 są 
zgodne z wymienionymi dokumentami, tj. uwzględniają: 

 Zapobieganie i minimalizację powstawania odpadów 

 Zapewnienie odzysku, w tym głównie recykling odpadów, których powstania w 
danych warunkach techniczno – ekonomicznych nie da się uniknąć 

 Unieszkodliwianie odpadów, poza składowaniem 

 Bezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska składowanie odpadów, których 
nie da się z uwagi na uwarunkowania techniczno – ekonomiczne poddać proce-
som odzysku lub unieszkodliwiania. 
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3. INFORMACJE O METODACH ZASTOSOWANYCH PRZY SPORZĄDZANIU 

PROGNOZY 

Prognoza oddziaływania na środowisko w odniesieniu do polityk, planów i programów, 
według zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, spo-
rządzana jest jako jeden z podstawowych dokumentów w ramach procedury postępo-
wania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji planów i pro-
gramów. 

Prognozę sporządzono przy zastosowaniu metod opisowych dotyczących charaktery-
styki zasobów środowiska poddanych oddziaływaniu oraz analiz opartych na dostęp-
nych danych. Analizie poddano aktualny i prognozowany stan gospodarki odpadami na 
terenie gminy Strzelin, jak również proponowane kierunki działań w tym zakresie. Po-
nadto w prognozie przeanalizowano uwzględnienie w Planie strategicznych kierunków 
działań przyjętych w innych dokumentach (m.in. Planie Gospodarki Odpadami dla Po-
wiatu Strzelin oraz Planie Gospodarki dla Województwa Dolnośląskiego). Wynikające z 
przeprowadzonej analizy wnioski odniesiono do stanu środowiska w gminie oraz prze-
analizowano możliwe skutki środowiskowe realizacji Planu. 

Przy opracowywaniu niniejszej dokumentacji skorzystano zarówno z obowiązujących 
aktów prawnych oraz z dostępnych publikacji, opracowań, wytycznych, map itp. przed-
stawionych poniżej. 

Akty prawne: 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowi-
sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) 

 Ustawa z dnia 30 maja 2008 roku o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. Nr 111, poz. 708) 

 Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 39 z 2007 roku, 
poz. 251 – tekst jednolity w Obwieszczeniu marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 1 lutego 2007 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
ustawy o odpadach) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 roku w sprawie 
sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66 z 2003 roku, poz. 620 
z późniejszymi zmianami w Dz. U. Nr 46 z roku 2006, poz. 333 – Rozporządze-
nie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2006 roku zmieniające rozporządzenie 
w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami) 

 Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach (Dz. U. Nr 230 z 2005 roku, poz. 2008 - tekst jednolity w Obwieszczeniu 
Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2005 r. w spra-
wie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach) wraz z późniejszymi zmianami w ustawie z dnia 23 czerwca 2006 roku 
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 144 z 
2006 roku, poz. 1042) 

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 
2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony śro-
dowiska (Dz. U. Nr 25, poz. 150) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 
880) 
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 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz.1229) 

 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2001 roku Nr 62, 
poz. 628) 

 ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach (Dz. U. z 1996 roku Nr 132, poz.622) 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 roku w sprawie 
standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 
1359) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001 roku w sprawie 
określenia rodzajów siedlisk podlegających ochronie (Dz. U. Nr 92, poz. 1029) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie wa-
runków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi 
oraz w sprawie substancji szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, 
poz.984) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w spra-
wie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz 
sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz.1883) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826) 

 

Podstawę merytoryczną opracowania stanowią materiały dostarczone przez zlecenio-
dawcę, materiały literaturowe (publikacje, wytyczne, mapy itp.) wymienione poniżej: 

 „Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami Dla Gminy Strzelin na lata 2009 - 
2012” - czerwiec 2009 rok 

 „Instrukcja eksploatacji składowiska odpadów komunalnych w Wąwolnicy” 

 „Dokumentacja określająca techniczne warunki zamknięcia składowiska odpa-
dów w Wąwolnicy” 

 „Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko: projektowanej stacji 
przeładunkowej w Wąwolnicy dla projektu system gospodarki odpadami Ślęza-
Oława” – Progeo Sp. z o.o., Ds Consulting Sp. z o.o., marzec 2009 r. 

 „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Strzelin na lata 2008-2013” – 2008 r. 

 „Strategia rozwoju Miasta i Gminy Strzelin” – 200 rok 

 „Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2008-2015 dla Ziemi Strzelińskiej” 

 Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 

 Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010” załącznik do Uchwały Nr 233 Rady 
Ministrów z dnia 28 grudnia 2006 roku, 

 Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego na lata 
2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015 

 Plan Gospodarki Odpadami dla powiatu strzelińskiego – 2003 rok 

 J. Kondracki „Geografia fizyczna Polski” Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 
Warszawa 1988 
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 J. Kondracki „Geografia regionalna Polski” Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 1998 

 „Geomorfologia Polski. Tom 1 Polska Południowa Góry i Wyżyny” praca zbioro-
wa pod red. M. Klimaszewskiego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe Warsza-
wa 1972 

 Woś „Klimat Polski” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999 

 „Zastosowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko w planowaniu 
gospodarki odpadami” – wytyczne i zalecenia Ministerstwa Gospodarki Holandia 
2005 r. 
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4. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY 

SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO 

DOKUMENTU ORAZ CZĘSTOTLIWOŚĆ JEJ PRZEPROWADZANIA 

Aby w przyszłości istniała możliwość obiektywnej weryfikacji i modyfikacji celów i za-
dań proponowanych w ramach PGO dla Gminy Strzelin, konieczne będzie prowadzenie 
monitoringu, który dostarczy danych niezbędnych do realizacji tych działań. 

Podstawowym celem systemu monitoringu będzie określenie ilości odpadów wytwarza-
nych na terenie Gminy Strzelin oraz kontrola wytwórców odpadów i posiadaczy odpa-
dów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku, unieszkodli-
wiania (łącznie ze składowaniem) odpadów. 

Monitoring ten – ze względu na częstotliwość gromadzenia, a w szczególności udo-
stępniania danych – powinien być prowadzony w cyklu rocznym, a sprawozdania z 
jego realizacji, łącznie ze sprawozdaniami z postępów wykonania ustaleń PGO, powin-
ny być udostępniane, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Ochrony Środowiska, co 
najmniej w cyklu dwuletnim. 

Monitoring ten powinien obejmować dwa podstawowe rodzaje kontrolowania zmian, 
które najogólniej można określić, jako: 

 monitoring ilościowy 

 monitoring jakościowy 

 

Dla monitorowania efektywności Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Strzelin pro-
ponuje się przyjęcie m.in. następujących wskaźników monitorowania planu: 

 Ilość wytworzonych odpadów komunalnych 

 Ilość zebranych odpadów komunalnych 

 Ilość mieszkańców objętych zorganizowaną zbiórka odpadów komunalnych 

 Ilość zebranych odpadów ulegających biodegradacji 

 Ilość wytworzonych odpadów opakowaniowych 

 Ilość odzyskiwanych surowców wtórnych 

 Ilość zebranych selektywnie odpadów 

 Ilość i parametry czynnych składowisk odpadów komunalnych 

 Ilość i parametry obiektów gospodarki odpadami komunalnymi 

 Nakłady na gospodarkę odpadami (w tym inwestycyjne i pozainwestycyjne) 

 Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz poprawy gospodarki odpadami wg 
oceny jakościowej 

 Ilość i rodzaj interwencji (wniosków) zgłaszanych przez mieszkańców (np. dzi-
kie wysypiska) 

 Ilość i rodzaj kampanii edukacyjno-informacyjnych 
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Generalnie proponuje się pozyskiwać dane do monitoringu i oceny realizacji założonych 
celów w Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Strzelin poprzez: 

 kontrole własne 

 kontrole WIOŚ 

 ekspertyzy na zlecenie urzędu, sporządzane w razie potrzeby 

 korzystanie z sieci monitoringu środowiska 

 zbieranie informacji i kontakty z instytucjami i przedsiębiorcami wyspecjalizo-
wanymi w zakresie ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami. 
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5. ISTNIEJĄCY STAN ŚRODOWISKA OBSZARU OBJĘTEGO PROJEKTEM 

PLANU ORAZ POTENCJALNE ZMIANY TEGO STANU W PRZYPADKU 

BRAKU REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

Do przeprowadzenia analizy zostały wykorzystane dane przekazane przez Urząd Gminy 
Strzelin oraz zgromadzone przez GIOŚ i WIOŚ, w tym również przygotowane w ostat-
nich latach opracowania. 

 

5.1. Położenie fizycznogeograficzne, geomorfologia 

Gmina Strzelin leży w południowo – wschodniej części Przedgórza Sudeckiego. Pod 
względem fizyczno-geograficznym gmina położona jest w obrębie mezoregionu Wzgó-
rza Niemczańsko-Strzelińskie (332.14 – wg podziału dziesiętnego J. Kondrackiego) oraz 
częściowo (północna część gminy, w tym część miasta Strzelin) znajduje się w zasięgu 
mezoregionu Równiny Wrocławskiej (syn. Równina Kącka – 318.532 wg dziesiętnego 
podziału regionalnego J.Kondrackiego [Kondracki J., 1994]). 

Równina Wrocławska charakteryzuje się falistą rzeźbą o niewielkich spadkach. Rozległe 
wyniosłości terenu rozdzielają szerokie obniżenia dolinne: Ślęzy, Oławy oraz ich więk-
szych dopływów. 

Południowa część gminy jest położona w mezoregionie Wzgórz Strzelińsko-
Niemczańskich (332.14). Zasadniczy trzon tych wzgórz tworzy krystaliczna wyniosłość 
Wzgórz Strzelińskich (ponad 300m n.p.m.) zbudowana z granitów i granitognejsów. W 
wielu miejscach podnóża i niższe części zboczy tego masywu są pokryte deluwiami. 
Pasmo Wzgórz Strzelińskich (najwyższy szczyt – Gromnik 393m n.p.m.) jest rozczłon-
kowane dolinami cieków (lewobrzeżne dopływy Krynki), spadki dochodzą do 6%, a 
miejscami są większe – do 10%. W kontraście z płaską, równinną powierzchnią pół-
nocnej części obszaru gminy, Wzgórza Strzelińskie charakteryzują się żywą konfigura-
cją terenu, w charakterze krajobrazu górskiego. Wzgórza te rozdzielone są obniżeniem 
w rejonie Romanowa i Dobroszowa na nieco wyższe pasmo północne i wąski grzbiet 
południowy. 

 

5.2. Hygrografia 

Gmina Strzelin w całości leży na obszarze zlewni rzeki Oławy i Małej Ślęzy z ich dopły-
wami. Sieć wód powierzchniowych gminy jest rzadka, mało urozmaicona, jedynie w 
górnej części zlewni (poza gminą) bardziej urozmaicona. Na obszarze gminy poza Oła-
wą, Ślęzą i jej głównym dopływem Małą Ślęzą, gdzie z zasięgu ich dolin występuje sto-
sunkowo gęsta sieć cieków drobniejszych, kanałów i rowów melioracyjnych, sieć hy-
drograficzna jest uboga. Obszar gminy posiada znacznie rzadszą sieć cieków, które 
ponadto są mało zasobne w wodę. Obszar ten jest użytkowany intensywnie rolniczo, w 
znacznym stopniu są to pola orne. Zalesienie tej części gminy jest niewielkie. Obszar 
gminy praktycznie pozbawiony jest obiektów małej retencji, co wiąże się bezpośrednio 
z niezbyt bogatą siecią cieków jak i wysokim stopniem zagospodarowania terenów pod 
użytki rolne zwłaszcza orne. Pewne możliwości zwiększenia retencji daje właśnie Oława 
i Mała Ślęza. 

Na terenie Gminy Strzelin stan wód powierzchniowych mimo oddawania do użytku ko-
lejnych odcinków kanalizacji sanitarnej w zlewni systematycznie się poprawia, ale nadal 
jest niezadowalający. Jakość wód w rzece Ślęza poniżej ujścia Małej Ślęzy pokazał w 
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ocenie ogólnej III klasę wód zarówno dla 2004 jak i 2005 roku. W procentach wód 
klasy pierwszej wykazano 41.7 %, a wód klasy V wykazano 4.2 %. 

 

5.3. Warunki glebowe 

W obrębie użytków rolnych dominują gleby I-III klasy (ok. 72 %), dość duży udział 
mają również gleby IV klasy (20%). Gleby te zaliczane są do kompleksu pszennego 
dobrego i pszennego wadliwego, żytniego bardzo dobrego i dobrego. Gorsze warunki 
glebowe występują w rejonie Wzgórz Strzelińskich. Tam też pojawiają się większe za-
grożenia erozją wodną. Według waloryzacji przestrzeni rolniczej IUNG – Puławy, gmina 
Strzelin oceniona została na 95,9 punktów. Kompleksy rolne gminy rozprzestrzenione 
są szeroko na lekkofalistych i płaskich terenach nizinnych obszaru oraz w dolinach 
rzecznych. Występują tu gleby bielicowe i brunatne a w dolinach mady, rzadziej czarne 
ziemie. Są to gleby urodzajne, sklasyfikowane w następujących klasach bonitacyjnych 
od I do V. Wysoka wartość bonitacyjna gleb, mało urozmaicona konfiguracja terenu i 
łagodność klimatu podgórskiego to główne walory i potencjał rozległej rolniczej prze-
strzeni produkcyjnej gminy. Jest to silna podstawa rozwoju specjalistycznego rolnictwa, 
ogrodnictwa i sadownictwa. 

W zachodniej części gminy dominują pokrywy lessowe. W obrębie wyższych wyniesień 
Wzgórz Strzelińskich na powierzchnię wychodzi krystaliczne podłoże (głównie granito-
gnejsy i granity). Litologia warstw powierzchniowych wschodniej części gminy jest bar-
dziej zróżnicowana i obejmuje gliny zwałowe dennej moreny środkowopolskiej, piaski i 
żwiry wodnolodowcowe oraz dość rozległe wychodnie osadów trzeciorzędowych serii 
poznańskiej (głównie iły). Dno doliny Oławy i doliny jej dopływów wypełniają holoceń-
skie piaski i żwiry rzeczne. W miejscu, gdzie dolina Oławy się poszerza spotkać też 
można rzeczne osady terasy bałtyckiej.  

Z badań wykonywanych pod kątem wapnowania prowadzonych w latach 2002 do 2005 
wynika, że na terenie powiatu strzelińskiego konieczne, potrzebne i wskazane jest 
wapnowanie 56% ogółu badanych gleb. Przyswajalność fosforu bardzo niska, niska i 
średnia występuje w 40%, potasu w 61% i magnezu w 69% powierzchni użytków rol-
nych. 

 

5.4. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne 

Teren gminy Strzelin pod względem geologicznym leży w obrębie bloku przedsudeckie-
go. W budowie geologicznej biorą tu udział dwa główne piętra strukturalne: 

 krystalicznego podłoża – zbudowane ze skał metamorficznych starszego pale-
ozoiku oraz granitów i granitognejsów intruzji karbońsko-permskiej 

 kenozoiczne, zalegające niezgodnie na krystalicznym podłożu, reprezentowane 
przez osady młodszego trzeciorzędu i czwartorzędu 

Utwory staropaleozoiczne reprezentowane są przez gnejsy biotytowe, gnejsy myloni-
tyczne, mylonity, amfibolity, łupki amfibolitowe, marmury, łupki kwarcytowe. Utwory 
intruzji karbońsko-permskiej wykształcone są głównie jako granity i granodioryt. Utwo-
ry staropaleozoiczne i karbońsko-permskie tworzą krystaliczne podłoże zalegających na 
nich niezgodnie osadów kenozoicznych. Osady kenozoiczne reprezentowane są przez 
utwory trzeciorzędowe i czwartorzędowe. 

Utwory trzeciorzędowe reprezentowane są przez zwietrzeliny granitów, granitoidów 
oraz występujące w morfologicznych zagłębieniach utwory piaszczysto-żwirowe oraz 
ilaste. Miąższość trzeciorzędu jest niewielka, ściśle związana z morfologią krystaliczne-
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go podłoża i wynosi od kilku do kilkunastu metrów. W południowo-wschodniej części 
gminy brak utworów trzeciorzędowych. 

Na powierzchni dominują osady czwartorzędowe. Reprezentują one osady plejstoceń-
skich zlodowaceń: południowopolskiego, środkowopolskiego, północnopolskiego oraz 
osady holocenu. We wszystkich poziomach stratygraficznych występują kompleksy 
piaszczysto-żwirowe o różnej genezie. Najszersze rozprzestrzenienie, mają dwa pozio-
my piasków i żwiry wodnolodowcowych z okresu zlodowacenia środkowopolskiego roz-
dzielone gliną zwałową oraz piaszczysto żwirowe utwory rzeczne. Mniejsze znaczenie 
praktyczne mają, tylko lokalnie występujące, płaty piasków i żwirów rzecznych, polo-
dowcowe piaski i żwiry kemów oraz moren czołowych, a także piaski i żwiry rzecznych 
tarasów nadzalewowych i zalewowych. Osady z okresu zlodowacenia środkowopolskie-
go wykształcone są w postaci utworów zastoiskowych (mułki i iły), piasków i żwirów 
wodnolodowcowych oraz glin zwałowych. Osady zlodowacenia północnopolskiego to 
piaski, żwiry i mułki rzeczne. W najmłodszym okresie czwartorzędu, holocenie, dominu-
ją piaski ze żwirami, mułki rzeczne i namuły o niewielkiej miąższości.  

Wodociągi zaopatrywane są z ujęć wód podziemnych zlokalizowanych na terenie gminy 
w miejscowościach Strzelin; Ludów – Górzec, Strzelin ul. Brzegowa, Dankowice, Ludów 
Polski. 

 Ujęcie Strzelin; Ludów – Górzec - woda podziemna pobierana jest z utworów 
czwartorzędowych przy pomocy 6 studni wierconych 

 Ujęcie Strzelin ul. Brzegowa - pobór wody podziemnej odbywa się z utworów 
czwartorzędowych czterema studniami (3 wiercone + 1 studnia szybowa). Po-
bór średniodobowy wraz z ujęciem Ludów-Górzec wynosi 6000-7200 m3/d 

 Ujęcie Dankowice - pobór wody podziemnej odbywa się z utworów trzeciorzę-
dowych dwiema studniami wierconymi. Pobór średniodobowy wynosi 276 m3/d 

 Ujęcie Ludów Polski - pobór wody podziemnej odbywa się z utworów czwarto-
rzędowych dwiema studniami wierconymi. Pobór średniodobowy wynosi 321 
m3/d. 

W najbliższej gminie Strzelin okolicy, wody podziemne zostały badane w sieci monito-
ringu krajowego w miejscowości Borek Strzeliński w otworze nr 638. Są to wody wę-
glanowo-siarczanowo-wapniowo-magnezowe i w wyniku badań stwierdzono przekro-
czenia wg RMZ wskaźników takich jak: żelazo i mangan. Wg RMŚ wody mają III klasę 
czystości ogólną, a wpływ na to ma wapń, mangan i żelazo (IV).  

Nie są znane na terenie wiejskim miasta i gminy Strzelin takie warunki geomorfologicz-
ne, geologiczne, czy hydrogeologiczne, które wykluczyłyby możliwość zlokalizowania 
na jej terenie instalacji do unieszkodliwiania odpadów. Ze względu na już rozbudowaną 
infrastrukturę najkorzystniejszym miejscem, zarówno ze względu na warunki m.p.z.p. 
jak i powyższe, byłaby Wąwolnica. 

 

5.5. Zasoby kopalin 

Wśród skał budujących obszar gminy trzy główne kompleksy litologiczne posiadają 
znaczenie surowcowe, a mianowicie: granity i granitoidy intruzji karbońsko-permskiej, 
iły wraz z mułami trzeciorzędowej serii poznańskiej oraz trzeciorzędowe kaoliny, piaski 
i żwiry czwartorzędowe, przeważnie pochodzenia wodnolodowcowego i rzecznego. 

Na obszarze gminy znajdują się złoża kopalin: granitu (Gębczyce, Mikoszów Wieś, 
Strzegów-Gęsiniec, Strzelin), kaolinu (Strzelin – Monika), iłów mioceńskich (Strzelin), 
piasków i żwirów (Karszów I, Karszów II, Żeleźniak). Z uwagi na małe zasoby oraz 
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ograniczenia wynikające z ochrony środowiska i istniejącego zainwestowania zaniecha-
no szeregu mniejszych złóż.  

 

5.6. Warunki klimatyczno–meteorologiczne 

Cały region znajduje się na pograniczu charakterystycznych dla strefy umiarkowanej 
klimatów oceanicznego i kontynentalnego, oraz pod wpływem astrefowego klimatu 
górskiego z tym, że wpływy tego ostatniego są znacznie ograniczone. Klimat okolic 
Strzelina jak i pozostałej przedsudeckiej części Dolnego Śląska kształtuje się pod 
wpływem tych samych mas powietrza, co obszar pozostałej części kraju. 

Według regionalizacji klimatycznej Polski W. Okołowicza obszar gminy jest położony w 
Śląsko – Wielkopolskim regionie klimatycznym w strefie silnego wpływu Przedgórza 
Sudeckiego oraz średnich modyfikujących wpływów oceanicznych, kształtujących miej-
scowe cechy klimatu na tym obszarze. Klimat kształtują, więc te same masy powietrza 
jak na całym Dolnym Śląsku, średnia roczna temperatura wynosi ok. 7°C - 8.5°C. Kli-
mat tej części jest więc przejściowy, podgórski z silnymi wpływami klimatu nizinnego. 
Długość okresu zimowego wynosi od 14 do 20 tygodni a letniego od 6 do 10 tygodni. 
Klimat okolic można zaliczyć już do nizinnego. Najdłuższy w kraju okres wegetacyjny 
oscylujący w granicach 220 dni (z temperaturą większą od 5°C) oraz niemal równa 
średniej krajowej roczna suma opadów wynosząca 580 mm sprzyjają rozwojowi rolnic-
twa w tych okolicach. Średnie temperatury lipca to 17,5°C a stycznia 1,2-1,8°C, dużą 
zmienność mogą wykazywać temperatury w okresie zimy mniejsze zaś w okresie lata. 
Długość zalegania pokrywy śnieżnej 50-55 dni, czas trwania zimy to przeciętnie 69 dni, 
czas trwania lata 88 dni. Dość gwałtowny wzrost temperatury w przeciągu wiosny zde-
cydowanie poprawia komfort bioklimatyczny. Jednakże występujące często zjawisko 
fenu wywołuje spore skoki ciśnienia oraz niemałą porywistość wiatru. Te dwa czynniki 
(zwłaszcza ten pierwszy) niekorzystnie wpływają na dobre samopoczucie. Wiatry prze-
ważają południowo – zachodnie, zachodnie i północno - zachodnie mające największy 
wpływ na kształtowanie się opadów. Najrzadziej występują wiatry wschodnie. 

 

5.7. Stan powietrza atmosferycznego 

Badanie stanu środowiska naturalnego jest zadaniem własnym Inspekcji Ochrony Śro-
dowiska. Pomiary te prowadzone są w sieci monitoringu krajowego i monitoringu lo-
kalnego. Punkty tych sieci położone są najczęściej na terenach najbardziej obciążonych 
znaczną działalnością przemysłową. Wg podziału stosowanego przez Wojewódzki In-
spektorat Ochrony środowiska, powiat Strzelin (kod strefy 4.02.01.17), jest strefą, w 
której występują obszary zwykłe Oz (odnoszą się do niego wartości dopuszczalnych 
stężeń określone dla kraju) oraz obszary zwykłe OzR (do którego odnoszą się wartości 
dopuszczalnych stężeń określone ze względu na ochronę roślin). Z danych podawanych 
przez WIOŚ (na podstawie raportu o stanie środowiska z 2005 roku – dane za 2004 
rok) wynika, że emisja pyłu na terenie powiatu strzelińskiego stanowi ok. 0.78% cał-
kowitej emisji pyłu województwa dolnośląskiego. Emisja zanieczyszczeń gazowych w 
tym powiecie kształtuje się w wysokości ok. 0.05% całkowitej emisji gazów w woje-
wództwie dolnośląskim. Wśród zakładów bilansowych (podlegających sprawozdawczo-
ści GUS-u) i traktowanych, jako największe źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza 
atmosferycznego (wg WIOŚ), z terenu powiatu strzelińskiego wymienia się Cukrownię 
„Strzelin” w Strzelinie.  

Przeprowadzone pomiary stężeń zanieczyszczeń w 2005 roku w stacji przy ulicy Skwer 
Bolka I w Strzelinie (punkt pomiarów pasywnych w powietrzu atmosferycznym) wyka-
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zały dla: dwutlenku siarki stężenie średnioroczne na poziomie 12,8 μg/m3, przy do-
puszczalnym stężeniu 125 μg/m3. Zauważa się podwyższenia zawartości dwutlenku 
siarki w sezonie grzewczym. W sezonie grzewczym średnie stężenie wynosiło 
21,5 μg/m3, podczas gdy w sezonie letnim 4,0 μg/m3.  

Dla dwutlenku azotu średnie stężenie dobowe na poziomie 21,0 μg/m3, przy dopusz-
czalnym stężeniu 40 μg/m3. W sezonie grzewczym średnie stężenie wynosiło 
27,3 μg/m3, podczas gdy w sezonie letnim 14,7 μg/m3. Zauważalny jest wyraźny 
wzrost stężeń dwutlenku azotu w sezonie grzewczym. W raporcie nie wykazano dla 
powiatu strzelińskiego i gminy Strzelin żadnych innych pomiarów zanieczyszczeń mie-
rzonych w powietrzu. 

Analizując wyniki wykonanych pomiarów (pomiar pasywny) stanu sanitarnego powie-
trza atmosferycznego w Strzelinie nie stwierdza się przekroczeń normy badanych za-
nieczyszczeń. W okresie zimowym następuje wzrost stężeń podstawowych zanieczysz-
czeń powietrza jak tlenek azotu, dwutlenek siarki i pył zawieszony. Oznacza to, że ja-
kość powietrza na obszarze gminy nie budzi zastrzeżeń.  

 

5.8. Warunki przyrodniczo–krajobrazowe 

5.8.1. Krajobraz 

Krajobraz gminy w części północnej jest bardzo jednolity, charakteryzujący się płaskim 
ukształtowaniem terenu i znikomą lesistością. Część południowa związana ze Wzgó-
rzami Strzelińskimi jest bardziej pofałdowana i lesista. Ciągi dolin rzecznych akcento-
wane są w krajobrazie pasmami zieleni łęgowej towarzyszącymi korytom rzek oraz 
pasmami zadrzewień zachowanymi na zboczach dolinnych. Płaskie dna dolin zajmują 
użytki zielone, w obrębie, których meandrują koryta rzeczne. Górzysty, zalesiony kra-
jobraz o urozmaiconej rzeźbie reprezentowany jest w obrębie Wzgórz Strzelińskich. W 
kontraście z płaską, lekko falistą powierzchnią północnej, nizinnej części gminy, obszar 
ten stanowi szczególny ewenement krajobrazowy o dużej wartości. 

 

5.8.2. Lasy 

Lasy na obszarze gminy zajmują ok. 8% (w powiecie strzelińskim średnio również oko-
ło 8%). Kompleksy leśne występują w południowej części gminy. Administrowane są 
przez Nadleśnictwo Henryków. Inne skupiska drzew stanowią parki wiejskie i podwor-
skie. 

W obrębie użytków rolnych występują pasy i zespoły zadrzewień śródpolnych, a wzdłuż 
cieków – ciągi drzew i krzewów. Szczególnie cenny ekosystem przyrodniczy zieleni ni-
skiej i łęgowej z rzadkimi gatunkami roślin występuje w dolinie rzeki Oławy i Małej Ślę-
zy. Na terenach zabudowanych spotyka się skupiska zieleni wysokiej – m.in. staro-
drzewu, głównie w znajdujących się tam parkach przypałacowych. Wzgórza Strzelińskie 
obejmują swym zasięgiem górzysty, zalesiony obszar gminy wzdłuż zachodnich jej 
granic, przechodząc dalej na południe na teren gminy Przeworno. Wschodnią granicą 
tego obszaru jest obecna granica rolno – leśna we wsiach Dobroszów, Samborowiczki, 
Krzywina i Jegłowa. Na obszarze Wzgórz Strzelińskich należy chronić naturalny krajo-
braz obszaru i zachować w pełni równowagę ekologiczną istniejących tu systemów 
przyrodniczych. Atrakcyjny krajobrazowo i klimatycznie obszar Wzgórz Strzelińskich 
winien stanowić podstawę rozwoju funkcji rekreacyjnej w sąsiadujących z nim wsiach 
gminy. 
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Lasy Wzgórz Strzelińskich należą do Krainy Śląskiej, dzielnicy Przedgórza Sudeckiego, 
można tutaj wydzielić kilkanaście kompleksów leśnych obejmujących zwykle najwyższe 
partie wzgórz lub fragmenty dolin cieków, rozdzielone obszarami intensywnie użytko-
wanymi rolniczo: 

 W północno - wschodniej, wierzchowinowej części Wzgórz Dębowych 

 W północnej części Wzgórz Dobrzenieckich 

 Niewielki obszar leśny na N - E od miejscowości Prusy 

 W północnej części Wzgórz Lipowych, w masywie Bednorza 

 W południowej części wzgórz lipowych, pomiędzy Myszkowicami, a Stacho-
wem 

 Niewielki kompleks leśny pomiędzy Skoroszowicami a Kazanowem 

 Niewielki kompleks na północ od Wilamowic, kompleks znajduje się w środ-
kowej części Wzgórz Strzelińskich w masywie Nowoleskiej Kopy 

 Duży kompleks leśny w północnej części Wzgórz Strzelińskich, pomiędzy Gęb-
czycami, a Kuropatnikiem 

 Lasy w dolinie Krynki pomiędzy Wyszonowicami, a Żeleźnikiem 

 Niewielki kompleks leśny pomiędzy Karszówkiem, a Księźnicami 

 Kompleks leśny w Dorzeczu Rożnowskiego Rowu 

Głównym zagrożeniem i przyczyną zmian lasów na terenie gminy jest urbanizacja, in-
tensywne rolnictwo wymagające nowych terenów do inwestowania, podobne potrzeby 
ma przemysł, komunikacja. Naturalne lasy zostały wyniszczone lub gruntownie prze-
kształcone. Na terenie gminy Strzelin nie ma bardzo dużych cennych kompleksów le-
śnych, większe kompleksy leśne obecne są na południu gminy na terenie Wzgórz 
Strzelińskich. Niezbyt duży stopień zurbanizowania i uprzemysłowienia gminy nie po-
woduje cywilizacyjnego zagrożenia dla lasów. Również obecna polityka rządu i Unii 
europejskiej nie wspiera rozwoju intensywnego, wielkotowarowego rolnictwa. 

Powierzchnia lasów na terenie gminy pozostaje generalnie bez zmian i jest stosunkowo 
niewielka. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy sugeruje się zwiększenie lesistości gminy. Jeśli tego celu nie da się osiągnąć to 
należy dążyć do utrzymania obecnej powierzchni lasów. Wprowadzać należy zabudowę 
(zadrzewianie) sztucznych i naturalnych cieków wodnych. Niezwykle istotną rolę może 
odgrywać program wprowadzania zalesień i zadrzewień śródpolnych. 

 

5.8.3. Fauna i flora 

Obszar miasta i gminy Strzelin nie jest zbyt cenny pod względem występowania fauny. 
Obecne są tu pospolicie występujące w tej części kraju jelenie, sarny, dziki, zające, 
lisy, borsuki, kuny leśne. Z ptaków poza bardzo pospolitymi występuje bocian czarny, 
bocian biały, dzięcioł pstry, dzięcioł zielony, jastrząb. W Oławie i jej dopływach żyją 
szczupaki, okonie, płocie, ukleje, wzdręgi, liny.  

Najcenniejszymi obszarami w obrębie Wzgórz Strzelińskich jest dolina rzeki Krynki oraz 
kompleksy leśne porastające wzgórza. Na tych terenach występuje najwięcej rzadkich i 
zagrożonych gatunków z różnych grup zwierząt. Na szczególne podkreślenie zasługuje 
występowanie bardzo rzadkich pilchowatych - popielicy i, prawdopodobnie, żołędnicy. 
Obydwa gatunki są umieszczone w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt i posiadają 
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kategorię rzadkich, co oznacza, że są reprezentowane przez małe wyspowo rozmiesz-
czone populacje, o dużym ryzyku wyginięcia. Szczególnie wrażliwa jest żołędnica. Po-
pielica lepiej przystosowuje się do sąsiedztwa człowieka zamieszkując również w sta-
rych parkach, ogrodach, osadach śródleśnych. Siedliskiem żołędnicy są lasy iglaste i 
mieszane z dziuplastymi drzewami rosnące na skalistym podłożu. Głównym zagroże-
niem dla obu gatunków są zmiany siedliskowe - wyręby starych drzewostanów, 
zwłaszcza zręby zupełne. 

Herpetofauina tego obszaru również zasługuje na uwagę. Stwierdzono tu występowa-
nie 10 gatunków płazów i 4 gadów. Fauna Wzgórz liczy ponad 100 gatunków ptaków z 
czego 19 to ptaki rzadkie (w tym: kania rdzawa wymieniana w Polskiej Czerwonej 
Księdze Zwierząt w kategorii O, zagrożony na Śląsku srokosz, a także siniak, dzięcioł 
średni, świergotek łąkowy, świerszczak i muchołówka białoszyja - gatunki potencjalnie 
zagrożone, o ograniczonym występowaniu lub silnym spadku liczebności). Pozostałych 
80 to gatunki również chronione określone jako pospolite i dość liczne. Dolina rzeki 
Krynki to przede wszystkim wiele stanowisk chronionych, rzadkich płazów i gadów. 
Spośród 18 krajowych gatunków płazów znaleziono tu 7 gatunków z fraszką górską, 
kumakiem nizinnym i rzekotką drzewną. W rejonie tym stwierdzono ponad 70 gatun-
ków chronionych ptaków w tym kilkanaście to gatunki rzadkie. Najciekawszym jest 
wąsatka wymieniana przez Polską Czerwoną Księgę Zwierząt w kategorii R. Spośród 
ptaków zagrożonych na Śląsku występuje tu brodziec krwawodzioby i srokosz nato-
miast płomykówka, dzięcioł średni, świergotek łąkowy i świerszczak podawane są jako 
potencjalnie zagrożone.  

Lista gatunków roślin chronionych i zagrożonych, których obecność stwierdzono w gra-
nicach gminy Strzelin: 

 Barwinek pospolity – na 4 stanowiskach w loasach grądowych 

 Bluszcz pospolity – 2 stanowiska w lasach grądowych 

 Centuria pospolita – 1 stanowisko 

 Czosnek niedźwiedzi – kilka stanowisk – najcenniejsze w lesie na północ od Mu-
chowca 

 Kalina koralowa – kilka stanowisk śródpolnych 

 Konwalia majowa - 2 stanowiska 

 Kopytnik pospolity – kilka stanowisk w grądach i łęgach 

 Kosaciec syberyjski – 2 stanowiska miedzy Kaszówką a Krzywiną 

 Kruszyna pospolita – kilka stanowisk w grądach i łęgach 

 Porzeczka czarna – 3 stanowiska 

 Storczyk szerokolistny – 1 stanowisko miedzu Kaszówką a Krzywiną 

 Snieżyczka przebiśnieg – pas wzdłuż Krynki i młynówek od Kaszówki do Głębo-
kiej 

 Zimowit jesienny – kilka stanowisk – najcenniejsze między Kaszówką i Krzywiną 
oraz na północny wschód od Żeleźnika 
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Lista gatunków chronionych płazów i gadów, których obecność stwierdzono w grani-
cach gminy Strzelin: 

 Ropucha szara – lasy i fragment łąki od Głębokiej do Karszówka, okolice Żeleź-
nika i Kaszówki 

 Ropucha zielona - lasy i fragment łąki od Głębokiej do Karszówka, okolice Że-
leźnika i Kaszówki 

 Kumak nizinny – las i łąki od Żeleźnika do Jegłowej 

 Rzekotka drzewna – lasy i łąki w okolicach Żeleźnika i Kaszówki 

 Żaba trawna – lasy i łąki od Głębokiej do do Karszówka i od Żeleźnika do Ka-
szówki 

 Żaba wodna – staw w lesie na wschód od Jegłowej 

 Żaba śmieszka - staw w lesie na wschód od Jegłowej 

 Jaszczurka zwinka – zbocza nasypu kolejowego, drogi polne 

 Jaszczurka żyworodna – zbocza nasypu kolejowego, sterty kamieni, mury ka-
mienne 

 Padalec zwyczajny – łąki i zbocza nasypu kolejowego 

 Zaskroniec zwyczajny – pobliża Krynki i jej dopływów 

Lista gatunków chronionych ptaków, których obecność stwierdzono w granicach gminy 
Strzelin: 

 Perkozek, krzyżówka, błotniak stawowy, wodniak, łyska, trzcinniczek, trzciniak, 
potrzos – staw śródleśny koło Jegłowej 

 Bocian biały, przepiórka – Karszówek, Żeleźnik, Jegłowa, Kaszówka 

 Łabędź niemy, krzyżówka, rokitniczka – staw koło Kaoliny 

 Myszołów – las koło Głębokiej między Zeleźnikiem a Kaszówką 

 Błotniak stawowy – stawy rybne koło Żeleźnika 

 Kuropatwa, derkacz – mozaika polno-łąkowa koło Żeleźnika, Kaszówka 

 Bażant, kukułka, dzięcioł duży, dzięciołek, skowronek, rudzik, słowik rdzawy, 
pokląskwa, kwiczoł, kos, śpiewak, strumieniówka, świerszczak, zaganiacz, cier-
niówka, piegża, piecuszek, muchołówka szara, raniuszek, modraszka, bogatka, 
sójka, sroka, wrona siwa, szpak, mazurek, zięba, dzwoniec, szczygieł, makolą-
gwa, trznadel – zakrzewienia i zadrzewienia śródpolne 

 Żuraw, czajka – Głęboka 

 Czajka – Muchowiec 

 Siniak, grzywacz, turkawka, dzięcioł zielonosiwy, dzięcioł czarny, strzyżyk, po-
krzywnica, zaganiacz, mysikrólik, sikora uboga, czarnogłówka, kowalik, pełzacz 
ogrodowy, wilga, grubodziób – las między Głęboką a Karszówkiem, las Żeleźnik 
a Kaszówka 

 Sierpówka, pliszka siwa, kopciuszek, sroka, wróbel, kulczyk – siedliska ludzkie 

 Puszczyk, dzięciołek, lerka, kos, śpiewak, zaganiacz, pierwiosnek, piecuszek, 
zniczek, muchołówka szara, muchołówka białoszyja, muchołówka żałobna, siko-
ra uboga, czarnogłówka – lasy koło Muchowca i Jegłowej 
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 Jerzyk, dymówka, oknówka – Karszówek 

 Krętogłów, dzięcioł zielonosiwy, świergotek łąkowy, gajówka, kapturka, świ-
stunka leśna, pierwiosnek, kruk – drzewa na skraju łąk koło Żeleźnika i las Że-
leźnik-Jegłowa 

 Świergotek drzewny, kos, śpiewak, raniuszek, sikora uboga, czarnogłówka – 
skraje lasów liściastych 

 Pliszka żółta, strumieniówka, świerszczak, rokitniczka, łozówka, jarzębatka – łą-
ki koło Krzepic i Żeleźnika, okolice Muchowca 

 Kląskawka – 1 stanowisko – pola między Biedrzychowem a Muchowcem 

 Łozówka, potrzos– pola i łąki koło Przeworna, Muchowca, Żeleźnika, Kaszówki 

 Trzcinniczek, trzciniak, potrzos – nad Krynką koło Żeleźnika 

 Bogatka, pełzacz leśny, szpak, zięba, kulczyk, dzwoniec, makolągwa, trznadel, 
ortolan – lasy liściaste, szpalery drzew śródpolnych 

 Gąsiorek, wrona siwa, szczygieł, trznadel – zakrzaczenia wzdłuż dróg, cieków i 
na skrajach lasów 

 Srokosz – 1 stanowisko pod Żeleźnikiem 

 Ortolan – 2 stanowiska na skraju lasu między Muchowcem a Karszówkiem 

 Potrzeszcz – liczny na polach uprawnych 

 

Lista siedlisk leśnych, zlokalizowanych w granicach gminy Strzelin: 

 Łęg wiązowo-jesionowy – rejon wsi Kaolina i Głęboka, kompleks między Ka-
szówką a Żeleźnikiem 

 Grądy – wzgórz wokół doliny Krynki, zbocze Kryształowej Góry 

 Łęg jesionowo-olszowy – siedliska mokre, lekko zabagnione, bardzo rzadkie 

 

Tabela 2 Lista pomników przyrody w Gminie Strzelin 

Miejscowość 
Nr działki i 

obręb 
Opis lokalizacji Opis pomnika 

Gościęcice 
Oddz. 43d 
Gościęcice 

Gościęcice, przy drodze linii oddz. 43 d – 
Leśnictwo Gościęcice. 

Grupa drzew Dębów szypuł-
kowych (Quercus robur) - o 

obw. 452, 480, 407 cm 

Karszówek Karszówek 

Karszówek, na łące przyległego parku w 
odległości 120 m od zabudowań pałaco-
wych i 250 m od drogi wjazdowej do wsi 

oraz 3 m od sąsiedniego drzewa. 

Grupa drzew Dębów szypuł-
kowych (Quercus robur) o 

obw. 596, 552 cm 

Karszówek Karszówek 
Karszówek, nad stawem i ciekiem wodnym 
po prawej stronie drogi wjazdowej do wsi 
od strony Muchowa w odległości 20 m. 

Dąb szypułkowy (Quercus 
robur) o obw. 485 cm 

Strzelin 
10 AM 20 
Strzelin 

Strzelin, ul. Wojska Polskiego nr 10, AM 
20 

Dąb szypułkowy (Quercus 
robur) 

Żeleźnik 
Oddz.22b 
Leśnictwo 
Krzywa 

Żeleźnik, oddz. 22 b Leśnictwa Krzywina 
Dąb szypułkowy (Quercus 

robur) o obw. 390, 560, 340, 
410 cm 
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Gościęcice 
Oddz. 60 

Karszówek 

Oddział 60 Leśnictwa Gościęcice, przy 
drodze leśnej prowadzącej z Karszówka do 

Wyszonowic 

Buk zwyczajny, zwisający 
(Fagus sylvatica 'Pendula') o 

obw. 220 cm 

Nieszkowice 
Oddz. 97 d 
Nieszkowice 

Oddział 97 d Leśnictwa Strachów, na 
gruntach wsi Nieszkowice 

Świerk pospolity (Picea abies) 
o obw. 220 cm 

Nieszkowice 
Oddz. 96 j 

Nieszkowice 
Oddział 96 j Lesnictwa Strachów, na grun-

tach wsi Nieszkowice 
Dąb szypułkowy (Quercus 

robur) o obw. 380 cm 

Strzelin 
5/4 AM 31 

Strzelin 

Strzelin, przy drodze prowadzącej z osiedla 
Piastowskiego do ulicy Staromiejskiej w 

Strzelinie, na działce Pana Jana Woźniaka 

Dąb szypułkowy (Quercus 
robur) o obw. 325 cm 

Gościęcice 
301 Gościęci-

ce 
Przy drodze prowadzącej do leśniczówki w 

Gościęcicach 

Grupa drzew Lipa drobnolist-
na (Tilia cordata) o obw. 440, 

360, 235, 400 cm 

Strzelin 
34/1 AM 30 

Strzelin 
Strzelin, przy skrzyżowaniu ulic: Polnej i 

Staromiejskiej 
Lipa drobnolistna (Tilia corda-

ta) o obw. pnia 400 cm 

Strzelin 
83/1 AM 22 

Strzelin 
Strzelin, przy ul. Młynarskiej 

Lipa drobnolistna (Tilia corda-
ta) o obw. pnia 407 cm 

 

Środowisko przyrodnicze gminy Strzelin zostało przekształcone w ciągu ostatnich kilku 
stuleci. Nastąpiły zmiany siedlisk i stąd została zachowana jedynie namiastka biocenoz 
charakterystycznych dla nich w przeszłości. 

Degradacja szaty roślinnej i zwierzęcej była wynikiem przede wszystkim zanieczyszcze-
nia środowiska tj. masowych wyrębów i przekształcania terenów leśnych w użytki rol-
ne. W przypadku fauny zagrożenie stanowi zanieczyszczenie wód powstające w wyniku 
zrzutu ścieków bezpośrednio do wód powierzchniowych, co powoduje zagrożenie dla 
zwierząt zasiedlających, czasowo lub przez całe swoje życie, cieki i zbiorniki wodne. Na 
przestrzeni kilku ubiegłych lat obserwuje się co prawda spadek tego typu negatywnych 
oddziaływań na środowisko, jednak nadal można spotkać nielegalne odprowadzenia 
ścieków komunalnych, głównie dokonywane przez właścicieli posesji zlokalizowanych w 
pobliżu niewielkich cieków wodnych. 

Poważnym zagrożeniem dla fauny są wszelkiego rodzaju melioracje, osuszania terenów 
podmokłych oraz regulacje cieków wodnych. Przeprowadzanie regulacji zubaża w du-
żym stopniu skład gatunkowy, niszczy miejsca rozrodu wielu gatunków oraz ma bardzo 
niekorzystny wpływ na przylegające biotopy. W okresie wiosennym szczególnym za-
grożeniem dla wielu zwierząt (zwłaszcza bezkręgowców, lecz również dla wielu zwie-
rząt kręgowych) jest wypalanie traw. Giną wówczas znaczne ilości płazów, niektóre 
ptaki oraz prawie wszystkie gatunki bezkręgowców zasiedlające otwarte siedliska tra-
wiaste.  

Szczególne znaczenie ma ochrona miejsc rozrodu płazów, a więc różnego rodzaju 
zbiorników wodnych nie licznie występujących na terenie gminy, w tym małych sadza-
wek, a nawet terenów z okresowymi, niewielkimi kałużami. Do najważniejszych przy-
czyn przeobrażeń zarówno flory jak i fauny, które miały głównie miejsce w przeszłości, 
ale których skutki trwają do dzisiaj, należą: 

 zmiana sposobu użytkowania gruntów, a więc trwałe i okresowe wylesienie 
(przeznaczenie gruntów leśnych pod zabudowę mieszkaniową, budowę arterii 
komunikacyjnych, wodociągów, linii energetycznych), zmiana łąk i pastwisk w 
nieużytki w wyniku zmian stosunków wodnych 

 odkrywkowa eksploatacja kopalin prowadząca do deformacji powierzchni ziemi i 
powstawania nieużytków  
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 rozbudowa infrastruktury przemysłowej 

 osuszanie terenów pierwotnie podmokłych w drodze regulacji cieków wodnych, 
zabiegów melioracyjnych 

 „dzikie” wysypiska odpadów 

Zachowanie najcenniejszych pod względem przyrodniczym terenów jest istotną inwe-
stycją dla gminy. Obok terenów zajętych przez rolnictwo i przemysł (w niewielkim 
stopniu) zachowało się jeszcze dość duże zróżnicowanie flory i fauny. Na terenie gminy 
istnieją obszary wartościowe pod względem przyrodniczym i krajobrazowym. Aktualnie 
nie ma żadnych przesłanek do objęcia nowych terenów na terenie gminy Strzelin 
ochroną w formie parków krajobrazowych czy rezerwatów przyrody. Należy natomiast 
utrwalać dobre zachowania na terenach cennych przyrodniczo, które oprócz ochrony 
przyrody samej w sobie może być dla gminy istotnym elementem rozwoju turystyki 
aktywizującej gospodarczo tereny wiejskie (agroturystyka). 

Gmina podejmuje działania w celu uniemożliwienia nielegalnego deponowania odpa-
dów oraz zrekultywowania tych potencjalnych ognisk zanieczyszczeń. Zjawisko to po-
zostaje w gminie pod kontrolą i ilość nielegalnych wysypisk jest systematycznie ograni-
czana. 
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Rysunek 4 Lokalizacja Gminy Strzelin na tle obszarów NATURA 2000 

Źródło: mapa Polska, Natura 2000 na tle innych form ochrony przyrody, PPWK SA Warszawa 

 

5.9. Dobra materialne, zabytki 

Do głównych atrakcji turystycznych Strzelina zaliczyć należy liczne obiekty dziedzictwa 
kulturowego, które stanowią świadectwo wielowiekowej historii miasta. Niestety w wy-
niku działań wojennych wiele z nich zostało całkowicie zniszczonych. Do najważniej-
szych zabytków, które przetrwały do dnia dzisiejszego, zaliczyć należy następujące 
obiekty:  

 Ruina ratusza i wieży ratuszowej – budynek ratusza wraz z wieżą w stylu rene-
sansowym wzniesiony został w połowie XVI wieku w miejscu dawnego domu 
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kupieckiego. Po pożarze w 1706 roku i później wielokrotnie przebudowywany. 
W wyniku działań wojennych ratusz został całkowicie zniszczony. Wieżą została 
wysadzona, pozostał jedynie czworoboczny fragment podstawy wieży jako 
trwała ruina. Obecnie obiekt jest odbudowywany. Dotychczas zrekonstruowana 
została wieża.  

 Fragment murów obronnych – pochodzenie datowane na XIII wiek  

 Baszta Prochowa – wybudowana w XII wieku  

 Zespół klasztorny – w jego skład wchodzą XV wieczny kościół parafialny Pod-
wyższenia Krzyża Św., dzwonnica, mur okalający z bramą oraz dom klasztorny 
sióstr Boromeuszek. W kościele znajduje się barokowy krucyfiks, w zakrystii za-
chowały się barokowe meble. Kościół pierwotnie wybudowany został w stylu 
gotyckim, a następnie przebudowany w stylu barokowym z zachowaniem ze-
wnętrznego stylu.  

 Kościół Ewangelicki Braci Czeskich – obecnie kościół Matki Chrystusa i Św. Jana 
Apostoła wraz z murem okalającym i bramą. Kościół prowadzony był przez wie-
le różnych wspólnot wyznaniowych – protestantów, Braci Czeskich, ewangeli-
ków.  

 Kaplica szpitalna św. Jerzego – wybudowana w XIV wieku i przebudowana w 
wieku XVIII po pożarze.  

 Rotunda św. Gotarda – pochodząca z XIII wieku i następnie rozbudowana na 
przełomie wieku XIV i XV. Jest to jedna z najstarszych budowli sakralnych na 
Śląsku.  

 Zespół dworca kolejowego – wybudowany w 1871 roku, w skład którego wcho-
dzą budynek dworca, wiaty peronowe, nastawnia, świetlica i telegraf oraz bu-
dynek wagi kolejowej  

 Browar – wybudowany w latach 1880-1915, w skład którego wchodzą 3 budyn-
ki produkcyjne oraz kotłownia i mur okalający wraz z bramą wjazdową, obecnie 
ruina  

 Zespół młyna – wybudowany w 1864 roku na który składają się budynek go-
spodarczy, budynek mieszkalny oraz budynek bramy z murem  

 Zespół cukrowni – z 1872 roku  

 Dom Książąt Brzeskich - wybudowany na początku XVII wieku na polecenie 
księcia brzeskiego Joachima Fryderyka, w miejscu klasztoru klarysek. W póź-
niejszych latach służył, jako siedziba różnych urzędów. Po zakończeniu wojny 
budynek znajdował się w ruinie. Jego renowacja rozpoczęła się dopiero po 
1990 roku.  

Ponadto programem ochrony zabytków objęte zostały strzelińskie cmentarze, z których 
najstarsze – przy ulicy Wrocławskiej i przy ulicy Staszica – założone zostały odpowied-
nio w pierwszej połowie XVI i pierwszej połowie XVII wieku. Pozostałe cmentarze za-
bytkowe pochodzą z końca XIX i początku XX wieku. Najliczniejszą grupę obiektów 
zabytkowych w Strzelinie stanowią kamienice i budynki mieszkalne. Większość z nich 
wybudowana została w drugiej połowie i pod koniec XIX wieku.  
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5.10. Istniejący stan gospodarki odpadami komunalnymi w gminie 
Strzelin. Zidentyfikowane problemy w zakresie gospodarki 
odpadami komunalnymi. 

Wg danych zebranych przez Urząd Miasta i Gminy Strzelin obecnie ok. 47, 5% gospo-
darstw domowych jest objętych zorganizowanym systemem wywozu odpadów komu-
nalnych. Część mieszkańców nielegalnie pozbywa się odpadów, deponując je samo-
wolnie w przydrożnych rowach i lasach, lub spalając je w kotłowniach i paleniskach 
domowych. Wszystkie odpady zebrane na terenie gminy są deponowane na składowi-
sku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Wąwolnicy. Na terenie gminy brak 
jest obecnie instalacji do odzysku odpadów komunalnych. 

Aktualnie na terenie Gminy Strzelin prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów za 
pomocą rozstawionych na terenie gminy pojemników metalowych siatkowych i plasty-
kowych typu dzwon. Jednocześnie prowadzona jest kampania informacyjna dla doro-
słej części społeczeństwa oraz dla dzieci i młodzieży w szkołach, co przyczynia się do 
ciągłego zwiększania ilości odpadów zebranych selektywnie. Od 2008 roku rozpoczęto 
zbiórkę przeterminowanych leków, a od 2009 roku prowadzona jest okresowa zbiórka 
odpadów wielkogabarytowych, mieszkańcy mogą odwozić zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny do wyznaczonego miejsca. Mieszkańcy mają także możliwość telefonicz-
nie zamówić kontener na odpady remontowo – budowlane i biodegradowalne. Od 2008 
roku prowadzona jest zbiórka odpadów nie bezpiecznych w 5 szkołach zlokalizowanych 
na terenie gminy. Na terenie Gminy Strzelin ilość odpadów zbieranych selektywnie sta-
nowi ok. 3,1% wszystkich potencjalnie zbieranych odpadów komunalnych. 

W ostatnich latach gmina na bieżąco monitoruje miejsca potencjalnie zagrożone niele-
galnym podrzucaniem odpadów. Likwidacja dzikich składowisk odpadów jest prowa-
dzona na bieżąco, niezwłocznie po jego zlokalizowaniu. 

W związku z tym, iż składowisko odpadów innych niebezpieczne i obojętnych w Wą-
wolnicy nie spełnia wymogów prawnych, z dniem 31 grudnia 2009 roku zostanie za-
mknięte. Planowana jest jego rekultywacja.  

Miasto i Gmina Strzelin jest członkiem „Związku Międzygminnego Ślęża – Oława”. 
Związek ten został powołany w celu realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony 
środowiska oraz w obszarze zrównoważonego rozwoju i innych przedsięwzięć proeko-
logicznych wszystkich gmin, wchodzących w skład związku. W marcu 2009 roku Miasto 
i Gmina Strzelin, na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Strzelinie, przystąpiła do Eko-
logicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK”, którego zadaniem 
jest rozwiązywanie zagadnień zbierania, prowadzenia odzysku i unieszkodliwiania od-
padów komunalnych i odpadów opakowaniowych pochodzących z terenu gmin tworzą-
cych związek. Aktualnie „EKOGOK” wraz ze Związkiem Międzygminnym Ślęża – Oława 
przygotowuje projekt polegający na rozbudowie Zakładu Gospodarki Odpadami w Gaci 
i przekształcenia go w zakład o profilu mechaniczno – biologicznym. Docelowo wszyst-
kie odpady z terenu Miasta i Gminy Strzelin po przeładunku i czasowym magazynowa-
niu na stacji w Wąwolnicy będą transportowane do Zakładu Gospodarki Odpadami w 
Gaci. 

W wyniku przeprowadzonej w ramach Projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy 
Strzelin zidentyfikowano następujące problemy w zakresie funkcjonującej obecnie na 
terenie gminy gospodarki odpadami komunalnymi: 

 Nie objęcie zorganizowanym zbieraniem odpadów komunalnych wszystkich 
mieszkańców gminy; dowodem na to jest zarówno ilość podpisanych umów 
właścicieli nieruchomości na odbiór odpadów komunalnych, jak również ilości 
odpadów komunalnych zbieranych w ostatnich latach na terenie gminy; z osza-



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO  
PROJEKTU PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY STRZELIN NA LATA 2009 - 2015 

 33 

cowanymi ilościami odpadów wytwarzanych na terenie gminy wyraźnie widać, 
iż przeważająca część wytworzonych odpadów nie trafia na składowiska odpa-
dów; powodem tego są takie czynniki jak: 

o Niepodpisywanie umów z firmami zajmującymi się odbieraniem odpa-
dów 

o Pozbywanie się ich w sposób nielegalny (na tzw. dzikich wysypiskach – 
porzucanie ich w przydrożnych rowach i lasach) 

o Zagospodarowanie odpadów we własnym zakresie – jako kompost bądź 
spalane w paleniskach domowych kotłowni 

 Mały postęp w skuteczności wdrażania selektywnej zbiórki odpadów (zbyt mała 
ilość odpadów – tylko 3% podlega selektywnej zbiórce odpadów komunalnych) 

 Niska świadomość ekologiczna w zakresie selektywnego zbierania odpadów i 
właściwego postępowania z wytworzonymi odpadami. 

 

5.11. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku 
realizacji ustaleń projektu planu 

Analiza stanu obecnego w zakresie obciążenia środowiska odpadami komunalnymi 
obejmuje informacje o ilości i jakości składowisk, a także o stopniu zagrożenia środo-
wiska składowanymi odpadami. 

Zgodnie z danymi zawartymi w „Raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzię-
cia: budowa stacji przeładunkowej w Wąwolnicy” oraz z danymi z monitoringu środo-
wiska prowadzonego w sąsiedztwie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i 
obojętnych w Wąwolnicy brak jest zanieczyszczeń i bezpośredniego wpływu składowi-
ska na środowisko wodne wokół niego. Wartości najbardziej charakterystycznych 
wskaźników mówiących o kontakcie wód podziemnych z odciekami składowiska są ni-
skie. Jednocześnie składowisko to nie spełnia norm w zakresie warunków technicznych 
budowy składowisk. 

Stwierdza się również znaczne zanieczyszczenie środowiska naturalnego nielegalnym 
składowaniem odpadów na tzw. dzikich wysypiskach. 

Celem projektu PGO dla Gminy Strzelin jest wdrożenie na terenie gminy systemu go-
spodarki odpadami, który będzie zgodny z KPGO 2010 i innym dokumentami z tego 
zakresu.  

Z przedstawionych we wcześniejszym rozdziale informacji o obecnym poziomie odzy-
sku i unieszkodliwiania odpadów w stosunku do ilości składowanych odpadów dla Gmi-
ny Strzelin wynika, że w związku z nieodpowiednią wiedzą zarówno mieszkańców, jak i 
przedsiębiorców, co do konieczności i obowiązku selektywnego zbierania niektórych 
grup odpadów powoduje, że trafiają one wraz ze strumieniem odpadów komunalnych 
na składowiska odpadów (w tym głównie na składowisko odpadów innych niż niebez-
pieczne i obojętnych w Wąwolnicy). 

W przypadku nie podjęcia zdecydowanych działań (określonych celami projektowanego 
dokumentu) sytuacja w zakresie ochrony środowiska przed odpadami może ulec po-
gorszeniu, gdyż chociażby niska świadomość ekologiczna społeczeństwa o konieczności 
selektywnego zbierania odpadów może spowodować zwiększenie ilości dzikich wysy-
pisk odpadów. 

Nie inwestowanie w nowoczesne technologie dotyczące gospodarki odpadami oraz 
przewidywane zwiększenie ilości wytwarzanych odpadów w kolejnych latach (bez 
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zwiększenia skuteczności selektywnego zbierania odpadów) mogą spowodować wcze-
śniejsze „przepełnienie” istniejących składowisk, odbierających obecnie i w przyszłości 
odpady komunalne z terenu Gminy Strzelin. Głównym skutkiem środowiskowym takie-
go scenariusza byłoby zmniejszenie wolnej przestrzeni poprzez lokalizację nowych 
składowisk, jak również zwiększenie zagrożenia jakości wód podziemnych. 

Jednym z głównych założeń projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Strzelin 
jest rekultywacja istniejącego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojęt-
nych w Wąwolnicy i realizacja na jego terenie stacji przeładunkowej odpadów. 

Skutki niezrealizowania inwestycji – budowy stacji przeładunkowej w Wąwolnicy, roz-
patrywać można na dwóch poziomach: przyrodniczym oraz społeczno – gospodarczym. 
Rozpatrując skutki niezrealizowania przedmiotowego przedsięwzięcia na poziomie pro-
wadzenia racjonalnej gospodarki odpadami w regionie, należy stwierdzić, że przypusz-
czalnie może nastąpić pogorszenie warunków środowiska związanych z emisją do śro-
dowiska wskutek wzmożonego ruchu pojazdów transportujących odpady do odlegle 
położonego składowiska. 

Podsumowując, nie wdrożenie założeń planu spowoduje dalsze pogarszanie się stanu 
środowiska pogłębiając istniejące już niekorzystne oddziaływania. Potencjalne zmiany 
stanu środowiska w przypadku braku realizacji założeń projektu PGO dla Gminy Strze-
lin są następujące:  

 zwiększona emisja pyłów i gazów do atmosfery, pogorszenie jakości powietrza, 
wód powierzchniowych i podziemnych, gleby, straty w bioróżnorodności – wy-
nik powstawanie „dzikich wysypiska śmieci”, spalanie odpadów w paleniskach 
domowych, niewłaściwie postępowanie z odpadami zawierającymi azbest 

 niszczenie zasobów leśnych – występowanie „dzikich wysypisk odpadów” 

 negatywne oddziaływanie na wszystkie komponenty środowiska – niewłaściwe 
postępowanie z wytwarzanymi odpadami niebezpiecznymi 

Taki stan środowiska będzie negatywnie wpływał na zdrowie i standard życia ludzi. 
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6. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO, 

JAKO CAŁOŚĆ I NA POSZCZEGÓLNE JEGO KOMPONENTY, W TYM 

ODDZIAŁYWANIE 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. 

Ocenie możliwych oddziaływań na środowisko poddano zadania inwestycyjne jak i nie-
inwestycyjne ujęte do realizacji w ramach poszczególnych celów w PGO dla Gminy 
Strzelin. 

Określenie zmian stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 
oddziaływaniem w odniesieniu do zadań inwestycyjnych zaplanowanych w PGO dla 
Gminy Strzelin określono na podstawie dokumentacji wykonanych dla przedmiotowych 
zadań inwestycyjnych, tzn. dla rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebez-
pieczne i obojętnych w Wąwolnicy oraz dla stacji przeładunkowej w Wąwowlnicy. 

 

6.1. Oddziaływanie na litosferę (powierzchniowe utwory 
geologiczne, rzeźba terenu, gleby) 

Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych w Wąwolni-
cy, zgodnie z założeniami zawartymi w „Dokumentacji określająca techniczne warunki 
zamknięcia składowiska odpadów w miejscowości Wąwolnica” spowoduje korzystne 
zmiany litosfery, polegające na jej doprowadzeniu do stanu umożliwiającego produk-
tywność biotyczną oraz nawiązujące do charakteru otoczenia. Polepszy również walory 
estetyczne otoczenia poprzez wkomponowanie zrekultywowanej czaszy w lokalny kra-
jobraz. 

Funkcjonowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów oraz utrzymania porządku i czy-
stości na terenie gminy spowoduje poprawę stanu czystości powierzchni ziemi i wyeli-
minuje przenikanie zanieczyszczeń do gruntu, w tym do pokrywy glebowej. 

Zmiany litosfery wystąpią przy budowie stacji przeładunkowej w Wąwolnicy. Będą one 
miały miejsce na terenie obecnego składowiska. Realizacja inwestycji przypuszczalnie 
wskutek systematycznego usuwania odpadów może doprowadzić także do zmniejsze-
nia liczby „dzikich” składowisk. 

Transport odpadów nie będzie oddziaływać na litosferę. 

 

6.2. Oddziaływanie na atmosferę (zanieczyszczenia, hałas, 
promieniowanie elektromagnetyczne i klimat) 

Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych w 
Wąwolnicy, zgodnie z założeniami zawartymi w „Dokumentacji określająca techniczne 
warunki zamknięcia składowiska odpadów w miejscowości Wąwolnica” obejmująca m. 
in. niwelację, nawiezienie mas ziemnych i pokrywy glebowej, odgazowanie, wyeliminu-
je emisję z nich zanieczyszczeń do atmosfery. Rekultywacja i odgazowanie złoża odpa-
dów zminimalizuje ewentualne możliwości powstania zagrożenia wybuchem biogazu 
(mieszanki metanu z tlenem) oraz emisję odorów poprzez wykonanie systemu odga-
zowania złoża odpadów Spowoduje to także korzystne oddziaływanie na lokalne wa-
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runki klimatyczne dzięki zmianie charakteru powierzchni czynnej – granicznej między 
powierzchnią ziemi a atmosferą. 

Funkcjonowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów oraz utrzymania porządku i czy-
stości na terenie gminy spowoduje poprawę stanu czystości powietrza, eliminując źró-
dło zanieczyszczeń, jakim są nieczystości na powierzchni ziemi. 

Aktualnie wymagania przepisów dotyczących zagospodarowania odpadów prowadzą do 
przybierających na sile procesów związanych z zamykaniem nieprzystosowanych skła-
dowisk. Konsekwencją jest to, iż z miejsc powstawania odpady muszą być transporto-
wane do centralnych składowisk, często zlokalizowanych na dużych odległościach. Z 
uwagi na niewielkie wykorzystanie ładowności, dużą odległość, bezpośredni transport 
śmieciarki z reguły wiąże się z wysokimi kosztami. Celowe rozwiązanie problemu sta-
nowi racjonalne rozmieszczenie i budowa stacji przeładunkowych odpadów, tak, aby 
odpady pochodzące z określonego terenu były prasowane i przekazywane do ekono-
micznych systemów transportowych. Działanie stacji przeładunkowej w Wąwolnicy 
umożliwi zmniejszenie zapotrzebowania na transport odpadów na składowiska, a w 
konsekwencji odciążenie ruchu drogowego na trasach wywozowych. To z kolei przy-
czyni się do zmniejszenia emisji do środowiska, związanych z transportem odpadów.  

 

6.3. Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne 

Przewidywana w ramach Projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Strzelin re-
kultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych w Wąwolnicy 
ma na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu składowiska na środowisko natu-
ralne. Odpowiednie docelowe ukształtowanie czaszy składowiska, przy uwzględnieniu 
odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych umożliwi swobodny odpływ wód 
opadowych z powierzchni czaszy. Właściwe zagęszczenie masy odpadowej zminimali-
zuje wpływ niekontrolowanego osiadania masy śmieciowej w fazie poeksploatacyjnej. 
Rozwiązanie te (w zakresie sposobu prowadzenia rekultywacji) spowodują zminimali-
zowanie ewentualnego negatywnego oddziaływania złoża odpadów na wody podziem-
ne poprzez odizolowanie masy śmieciowej od opadów atmosferycznych (stopniowe 
ograniczanie ilości odcieków do całkowitego ich wyeliminowania) oraz swobodne od-
prowadzenie wód opadowych poza teren czaszy. 

Należy stwierdzić, że przyjęty wariant wykonania okrywy rekultywacyjnej przez odpo-
wiednie ukształtowanie czaszy nie spowoduje zwiększenia uciążliwości dla środowiska. 
Przyjęte rozwiązania docelowo wyeliminują negatywne oddziaływania obiektu na kom-
ponenty środowiska. Zaproponowane rozwiązania w zakresie sposobu prowadzenia 
prac rekultywacyjnych są optymalne ze względu na uwarunkowania techniczne i eko-
nomiczne. 

 

6.4. Oddziaływanie na biosferę 

Przewidywana w ramach Projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Strzelin re-
kultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych w Wąwolnicy 
spowoduje korzystne zmiany w szacie roślinnej i powstanie nowej niszy siedliskowej 
dla zwierząt. 

Funkcjonowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów oraz utrzymania porządku i czy-
stości na terenie gminy spowoduje pośrednio, poprzez poprawę stanu powierzchni 
ziemi oraz czystości atmosfery i wód, poprawę stanu siedlisk, stymulując wegetację 
roślin. 
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Budowa stacji przeładunkowej w Wąwolnicy nie spowoduje negatywnego oddziaływa-
nia na szatę roślinną - będzie się odbywać na terenie przeznaczonego do rekultywacji 
składowiska. 

Transport odpadów z terenu gminy i przez teren gminy do Zakładu Gospodarki Odpa-
dami w Gaci nie spowoduje istotnego, zauważalnego oddziaływania na biosferę. Moto-
ryzacyjne zanieczyszczenia atmosfery są związkami toksycznymi, powodującymi osła-
bienie fotosyntezy, degradację chlorofilu, zakłócenia w transpiracji i oddychaniu, prze-
barwienia, chlorozę, nekrozę liści, szybsze ich starzenie, upośledzenie wzrostu oraz 
zmniejszenie odporności na choroby i szkodniki. Tego typu oddziaływanie transportu 
odpadów będzie znikome w porównaniu z ruchem pozostałych pojazdów samochodo-
wych na terenie gminy. 

 

6.5. Oddziaływanie na ekologiczne warunki życia ludzi 

Ekologiczne warunki życia ludzi określone są każdorazowo przez (Przewoźniak 2002): 

 stan czystości środowiska (warunki aerosanitarne i akustyczne, wody, po-
wierzchnia ziemi) 

 jakość wody pitnej i produktów spożywczych 

 warunki bioklimatyczne 

 przyrodnicze zjawiska katastroficzne 

 powierzchnię i jakość przyrodniczych terenów rekreacyjnych 

 walory krajobrazowe środowiska przyrodniczego 

Jak wykazano wcześniej wdrożenie „Planu gospodarki odpadami dla gminy Strzelin” 
spowoduje poprawę stanu czystości środowiska, co poprawi ekologiczne warunki życia 
ludzi w gminie. Lokalne uciążliwości mogą wzrosnąć wzdłuż głównego dojazdu do re-
kultywowanego składowiska w Wąwolnicy oraz stacji przeładunku w Wąwolnicy, jak 
również na trasie transportu odpadów do Zakładu Gospodarki Odpadami w Gaci (moto-
ryzacyjne zanieczyszczenia atmosfery i hałas komunikacyjny). 

Wdrożenie „Planu...” nie spowoduje pogorszenia jakości wody pitnej i produktów spo-
żywczych. 

Jak wykazano we wcześniej rozdziale wdrożenie „Planu...” spowoduje lokalnie poprawę 
warunków klimatycznych. 

Wdrożenie „Planu...” nie spowoduje powstania lub intensyfikacji przyrodniczych zjawisk 
katastroficznych. 

Wdrożenie „Planu...” nie spowoduje negatywnego oddziaływania na powierzchnię i 
jakość przyrodniczych terenów rekreacyjnych. 

Wdrożenie „Planu...”, przede wszystkim w wyniku rekultywacji składowiska w Wąwol-
nicy spowoduje poprawę walorów krajobrazowych ich terenów wraz z fizjonomicznym 
otoczeniem. 

Reasumując, wdrożenie „Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Strzelin...” spowoduje 
zauważalną, wyraźną poprawę ekologicznych warunków życia ludzi w gminie. 
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6.6. Oddziaływanie na formy ochrony przyrody i krajobrazu 

Wdrożenie „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Strzelin...” nie stwarza zagrożenia 
dla ustanowionych na jej obszarze form ochrony przyrody. W nawiązaniu do pozytyw-
nej oceny skutków środowiskowych i krajobrazowych wdrożenia „Planu...” zdecydowa-
nie pozytywna jest także prognoza jego oddziaływania na formy ochrony przyrody i 
krajobrazu. Przede wszystkim poprawi się stan czystości środowiska w ich otoczeniu, 
zwiększeniu ulegną walory krajobrazowe i wzrośnie ich atrakcyjność rekreacyjna 

Na obszarze gminy znajdują się także pomniki przyrody. Utrzymanie porządku i czysto-
ści na terenie gminy przyczyni się do polepszenia warunków ich wegetacji oraz poprawi 
estetykę ich fizjonomicznego otoczenia. 
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6.7. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub 
kompensację porzyrodniczą negatywnych oddziaływań na 
środowisko, mogących być rezultatem realizacji 
projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i 
przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego 
obszaru 

Realizacja planowanej stacji przeładunkowej w Wąwolnicy (jedno z zadań przewidzia-
nych do realizacji w ramach projektu PGO) wiąże się ze spełnieniem szeregu wymogów 
dotyczących ochrony poszczególnych komponentów środowiska, wynikających bezpo-
średnio z obowiązujących przepisów, jak też będących wynikiem ustaleń „Raportu o 
oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia: budowa stacji przeładunkowej w Wą-
wolnicy”: 

 Przy projektowaniu i realizacji inwestycji należy uwzględnić maksymalne ograni-
czenia lub wykluczenia jej wpływu na wody powierzchniowe i podziemne. Zale-
ca się utwardzenie, uszczelnienie i odwodnienie placów, na których będzie pro-
wadzone magazynowanie i segregacja odpadów. Wody z terenów placów i dróg 
zostaną skierowane poprzez urządzenia oczyszczające (piaskownik, separator 
ropopochodnych) do zagłębienia na terenie wyrobiska (ziemi). Wody z boksów 
na odpady z selektywnej zbiórki powinny być ujęte także w szczelny system 
kanalizacyjny. 

 Ścieki socjalno - bytowe będą odprowadzane do zbiornika bezodpływowego. 
Szacunkowa maksymalna ilość ścieków sanitarnych 1,5 m3/dobę. Wielkość 
zbiornika bezodpływowego to 10 m3. 

 Urządzenia do podczyszczania wód opadowych oraz elementy systemu odpro-
wadzającego te wody winny być utrzymywane we właściwym stanie technicz-
nym oraz prawidłowo eksploatowane (czyszczenie), tak aby zrzut ścieków do 
odbiornika nie powodował zagrożenia dla środowiska. Częstotliwość usuwania 
zanieczyszczeń z urządzeń podczyszczających ustala się na podstawie obserwa-
cji w początkowym okresie eksploatacji. 

 Aby zapobiec przedostawaniu się substancji niebezpiecznych wraz z wodami 
opadowymi do wód i do ziemi, miejsca magazynowania odpadów, powinny być 
odpowiednio zabezpieczone. 

 Ochrona powietrza powinna koncentrować się na dwóch czynnikach – minimali-
zowaniu emisji u źródła powstania oraz utrzymywania w dobrym stanie tech-
nicznym urządzeń będących źródłem emisji. Na zmniejszenie emisji u źródła 
decydujący wpływ ma utrzymanie urządzeń i pojazdów spalinowych w dobrym 
stanie technicznym. 

 Wycinkę drzew i krzewów prowadzić należy poza sezonem lęgowym ptaków 
(tzn. poza okresem od 1 marca do 15 sierpnia). 

 Wody zanieczyszczone z terenów przedsięwzięcia muszą zostać ujęte w szczel-
ny system kanalizacyjny i oczyszczone przed zrzutem. 

 Nie przewiduje się działań rekompensujących z uwagi na brak znaczących od-
działywań i zniszczenia siedlisk. Ewentualne zniszczenia miejsc lęgowych pta-
ków zostaną zrekompensowane zaplanowanymi terenami zielonymi, czasowo 
dla tych gatunków dostępne będą pobliskie zadrzewienia. 

 Analiza wpływu przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 ze względu na gleby, 
powietrze, wody, zwierzęta i rośliny nie wykazała znaczącego wpływu. Przyjęte 
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rozwiązania konstrukcyjne oraz zastosowane technologie wykonania w mini-
malnym stopniu wpływają na siedliska przyrodnicze i gatunki wymienione w Dy-
rektywie siedliskowej i ptasiej. Jednak prowadzone prace mogą stanowić nie-
wielkie zagrożenie dla gatunków chronionych ptaków w okresie budowy, dlate-
go proponuje się uwzględnić powyższe zalecenia, które zminimalizują poten-
cjalne zagrożenia. 

 W celu ochrony interesów ludności należy maksymalnie ograniczyć uciążliwość 
związaną z emisją hałasu i zanieczyszczeniem powietrza. 

 Miejsca unoszenia pyłu i lekkich frakcji odpadów należy zabezpieczyć, poprzez 
dosadzenie zieleni izolacyjnej. 

 Na etapie projektowania, budowy i eksploatacji należy bezwzględnie przestrze-
gać wytycznych z zakresu ochrony środowiska, budownictwa, ochrony przeciw-
pożarowej, BHP itp, w celu zminimalizowania możliwości wystąpienia sytuacji 
awaryjnych 

 

W ramach projektu PGO przewidziano, jako jedno z zadań do realizacji rekultywację 
składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych w Wąwolnicy Proponowa-
ny sposób zamknięcia składowiska ma na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu 
składowiska na środowisko naturalne. Odpowiednie docelowe ukształtowanie czaszy 
składowiska, przy uwzględnieniu odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych 
umożliwi swobodny odpływ wód opadowych z powierzchni czaszy. Właściwe zagęsz-
czenie masy odpadowej zminimalizuje wpływ niekontrolowanego osiadania masy śmie-
ciowej w fazie poeksploatacyjnej. Rozwiązania te spowodują: 

 zminimalizowanie ewentualnego negatywnego oddziaływania złoża odpadów na 
wody podziemne poprzez odizolowanie masy śmieciowej od opadów atmosfe-
rycznych (stopniowe ograniczanie ilości odcieków do całkowitego ich wyelimi-
nowania) oraz swobodne odprowadzenie wód opadowych poza teren czaszy; 

 zminimalizowanie ewentualnej możliwości powstania zagrożenia wybuchem 
biogazu (mieszanki metanu z tlenem) oraz emisji odorów poprzez wykonanie 
systemu odgazowania złoża odpadów; 

 polepszenie walorów estetycznych otoczenia poprzez wkomponowanie zrekul-
tywowanej czaszy w lokalny krajobraz. 

Przyjęte rozwiązania docelowo wyeliminują negatywne oddziaływania obiektu na kom-
ponenty środowiska. Zaproponowane rozwiązania są optymalne ze względu na uwa-
runkowania techniczne i ekonomiczne. 
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7. ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIAZAŃ ZAWARTYCH W 

PROJEKTOWANYM DOKUMENCIE WRAZ Z UZASADNIENIEM ICH 

WYBORU ALBO WYJAŚNIENIE BRAKU ROZWIAZAŃ 

ALTERNATYWNYCH, W TYM WSKAZANIA NAPOTKANYCH TRUDOŚCI 

WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIK LUB LUK WE 

WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY 

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Gmi-
ny Strzelin na lata 2009-2015 jest dokumentem wspomagającym ten plan, gdyż wska-
zuje na ewentualne zagrożenia wynikające z niepełnej jego realizacji. 

W przypadku stacji przeładunkowej w Wąwolnicy przy wyborze najbardziej korzystnej 
opcji brano pod uwagę następujące aspekty: 

 Alternatywą do budowy stacji przeładunkowej byłaby budowa zakładu zago-
spodarowania odpadów. Lokalizacja takiego zakładu musiałaby wynikać z zapi-
sów Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego i obejmować 
obszar 150 tys. mieszkańców. Ponieważ w Obszarze Wschodnim, do którego 
należą rozpatrywane gminy, istnieje już zakład zagospodarowania odpadów w 
postaci ZGO w Gaci, budowa drugiego zakładu jest praktycznie niemożliwa. 

 W przypadku niepodjęcia realizacji projektu odpady kierowane będą na najbliż-
sze składowisko odpadów w Gaci, co wiązać się będzie z wysokimi kosztami 
transportu. W tym przypadku mieszkańcy gmin ponosić będą nadmiernie zwięk-
szone koszty transportu odpadów. 

 Odpady będą musiały być wożone posiadanym sprzętem do zakładu w Gaci (42 
km), co jest właściwie niemożliwe, zbyt długi czas transportu nie pozwoli nale-
życie odebrać odpadów od mieszkańców. Albo każdy z przewoźników musiałby 
budować własną stację przeładunkową i zakupić specjalistyczny samochód 
wielkogabarytowy. Z uwagi na uczestnictwo gminy w systemie ten wariant roz-
wiązania problemu został odrzucony. 

 Alternatywą dla budowy stacji przeładunkowej jest także budowa składowiska 
odpadów. Jednakże ten wariant odrzucono z uwagi na kryteria dopuszczenia 
odpadów do składowania (ograniczenia w kierowaniu frakcji biologicznej i kalo-
rycznej do składowania). 

 

Wykonano analizę następujących opcji: 

 przeładunek odpadów z placu za pomocą ładowarki do kontenerów 36 m3 i 
transport niezagęszczonych odpadów do ZGO w Gaci - I, 

 przeładunek odpadów z rampy do kontenerów 36 m3 i transport niezagęszczo-
nych odpadów do ZGO w Gaci - II, 

 przeładunek odpadów z rampy do kontenerów 36 m3, zagęszczenie odpadów 
od góry i transport odpadów do ZGO w Gaci - III, 

 przeładunek odpadów z rampy do kontenerów 36 m3, zagęszczenie odpadów z 
zastosowaniem prasy i transport odpadów do ZGO w Gaci - IV. 

Jednostkowe nakłady inwestycyjne są najwyższe dla opcji czwartej, najniższe dla opcji 
pierwszej (przeładunek do kontenera za pomocą ładowarki). Analiza jednostkowych 
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kosztów eksploatacyjnych wykazała najbardziej efektywną budowę stacji przeładunko-
wej z wykorzystaniem urządzenia zagęszczającego odpady w kontenerze od góry. 

Po podsumowaniu kosztów eksploatacyjnych i nakładów inwestycyjnych najbardziej 
niekorzystną opcją jest budowa stacji przeładunkowej z wykorzystaniem rampy bez 
zagęszczania odpadów. Najkorzystniejszą opcją jest budowa stacji przeładunkowej w 
opcji trzeciej. Różnica pomiędzy opcjami zwiększać się będzie przy zwiększaniu ilości 
odpadów. 

Przeprowadzona analiza opcji wykazała, że najbardziej efektywnym wariantem rozwią-
zania problemu, gospodarki zmieszanymi odpadami komunalnymi, dla kilku gmin w 
regionie Strzelina jest budowa stacji przeładunkowej z wykorzystaniem urządzenia za-
gęszczającego odpady w kontenerze od góry. 

Projektowana budowa obiektu podyktowana jest koniecznością zapewnienia optymal-
nego pod względem ekologicznym i ekonomicznym postępowania z odpadami w kolej-
nych latach. Budowa stacji przeładunkowej jest koniecznością z uwagi na brak takiego 
obiektu w regionie oraz trudny do oszacowania okres powstania go w przyszłości. Bu-
dowa natomiast zaplecza do selektywnej zbiórki odpadów pozwoli na właściwą, naj-
bardziej ekonomiczną i planową gospodarkę odpadami w przyszłości. Przedsięwzięcie 
zapewni stabilność gospodarki odpadami regionu i przyczyni się kształtowania jego pro 
środowiskowego wizerunku. 
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8. INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU 

NA ŚRODOWISKO 

Biorąc pod uwagę lokalizację gminy, nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania 
na środowisko. Transgraniczne oddziaływanie może jedynie wystąpić w przypadku 
transgranicznego przemieszczania odpadów. Jednak na każdy międzynarodowy obrót 
odpadów, potrzebne jest zezwolenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz 
spełnienie szeregu innych wymagań prawnych, mających na celu zmniejszenie ewen-
tualnego wystąpienia negatywnych skutków takiego przemieszczania. 

 

9. STRESZCZENIE SPORZĄDZONE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Gmi-
ny Strzelin na lata 2009-2015 została opracowana zgodnie z przepisami 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 środo-
wisko. 

Projekt Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Strzelin zgodny jest z polityką ekolo-
giczną państwa, Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2010, Planem Gospodarki 
Odpadami Województwa Dolnośląskiego, Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu 
Strzelińskiego, jak również odpowiada aktualnie obowiązującym wymaganiom stawia-
nym planom gospodarki odpadami. 

Do przeprowadzenia analizy stanu gospodarki odpadami zostały wykorzystane w głów-
nej mierze dane przekazane przez Urząd Miasta i Gminy Strzelin oraz zgromadzone 
przez GIOŚ i WIOŚ, w tym również przygotowane w ostatnich latach opracowania. 
Jako rok bazowy został przyjęty rok 2008. 

Przedstawione w planie cele i zadania dotyczą okresu 2009-2015. 

Do najważniejszych problemów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 
projekcie planu zaliczono: 

 Nie objęcie zorganizowanym zbieraniem odpadów komunalnych wszystkich 
mieszkańców gminy; dowodem na to jest zarówno ilość podpisanych umów 
właścicieli nieruchomości na odbiór odpadów komunalnych, jak również ilości 
odpadów komunalnych zbieranych w ostatnich latach na terenie gminy; z osza-
cowanymi ilościami odpadów wytwarzanych na terenie gminy wyraźnie widać, 
iż przeważająca część wytworzonych odpadów nie trafia na składowiska odpa-
dów; powodem tego są takie czynniki jak: 

o Niepodpisywanie umów z firmami zajmującymi się odbieraniem odpadów 

o Pozbywanie się ich w sposób nielegalny (na tzw. dzikich wysypiskach – 
porzucanie ich w przydrożnych rowach i lasach) 

o Zagospodarowanie odpadów we własnym zakresie – jako kompost bądź 
spalane w paleniskach domowych kotłowni 

 Mały postęp w skuteczności wdrażania selektywnej zbiórki odpadów (zbyt mała 
ilość odpadów – tylko 3% podlega selektywnej zbiórce odpadów komunalnych) 

Niska świadomość ekologiczna w zakresie selektywnego zbierania odpadów i 
właściwego postępowania z wytworzonymi odpadami  
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Wskazane w projekcie Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Strzelin cele i kierunki 
działań wpływać będą na zmniejszenie oddziaływania na środowisko gospodarki odpa-
dami w wyniku: 

 objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych 100% 
mieszkańców gminy do końca 2010 roku, poprzez kontrolowanie zawieranych 
umów przez właścicieli nieruchomości z podmiotami prowadzącymi działalność 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

 zapewnienie odzysku i recyklingu odpadów oraz składowanie tylko tych odpa-
dów, których ze względów ekonomicznych lub technicznych nie da się przetwo-
rzyć 

 rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (odpady z publicznych tere-
nów zielonych, odpadu kuchenne i ogrodowe, papier i tektura, odpady opako-
waniowe ze szkła w podziale na kolorowe i białe, tworzywa sztuczne, metale 
żelazne i nieżelazne, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny, przeterminowane leki, chemikalia, farby, rozpuszczalniki, oleje 
odpadowe, odpady wielkogabarytowe, odpadu budowlano – remontowe) 

 w zakresie odpadów biodegradowalnych odzysku na poziomie zapewniającym 
kierowanie do składowania: do dnia 31 grudnia 2010 r – 75%, do 31 grudnia 
2013 roku – 50%, do 31 grudnia 2020 roku – 35% masy odpadów ulegających 
biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku 

 w zakresie odpadów budowlano – remontowych osiągnięcie odzysku na pozio-
mie: w 20101 roku – 40%, w 2015 roku – 60% wytwarzanych odpadów bu-
dowlano – remontowych 

 w zakresie odpadów wielkogabarytowych osiągnięcie odzysku na poziomie: w 
2010 roku – 60%, w 2015 roku – 80% 

 wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych 

 w zakresie odpadów niebezpiecznych osiągnięcie odzysku na poziomie: w 2010 
roku – 50%, w 2015 roku – 80% 

 stworzenie niezbędnej infrastruktury technicznej pomocnej w osiąganiu założeń 
gospodarki odpadami 

 kontynuowanie i intensyfikacja działań edukacyjno – informacyjnych dla wspie-
rania rozwoju racjonalnego postępowania z odpadami komunalnymi; podno-
szenie skuteczności oraz rozwój selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym 
uwzględnieniem odpadów biodegradowalnych 

 promowanie wykorzystywania produktów wytwarzanych z odpadów, stosowania 
artykułów wielokrotnego użytku, a także kompostowania indywidualnego bio-
odpadów przez mieszkańców 

 monitorowanie realizacji uchwalonego planu gospodarki odpadami w zakresie 
osiągania założonych celów w gospodarce odpadami komunalnymi 

Podstawowym elementem poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami komunal-
nymi jest podniesienie sprawności systemów zbierania odpadów z jednoczesnym za-
pewnieniem ich odzysku i unieszkodliwiania w instalacjach spełniających wymagania 
ochrony środowiska.  

Wprowadzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów, w tym odpadów ulegających 
biodegradacji i niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych 
bardzo korzystnie wpłynie na stan środowiska w gminie. Przyczyni się to do zmniejsze-
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nia ilości odpadów kierowanych bezpośrednio na składowiska poprzez poddawanie ich 
w pierwszej kolejności procesom odzysku. Ponadto objęcie wszystkich mieszkańców 
gminy zorganizowanym zbieraniem odpadów wyeliminuje zjawisko niekontrolowanego 
pozbywania się odpadów, przeciwdziałać będzie powstawaniu dzikich „wysypisk śmie-
ci”. Jednakże powodzenie tych działań wymaga wdrożenia odpowiednich instrumentów 
finansowych, właściwej kontroli i nadzoru nad jednostkami odpowiedzialnymi za reali-
zację tych zadań a także wykonanie działań zgodnie z określonymi terminami. Nie bez 
znaczenia jest tutaj przeprowadzenie szeroko zakrojonej akcji edukacyjno – informa-
cyjnej wśród społeczeństwa. Wzrost ilości zbiórki odpadów, które można ponownie 
wykorzystać będzie pozytywnie wpływał na ograniczenie degradacji gleb i zasobów 
leśnych.  

W projekcie PGO dla Gminy Strzelin przedstawiono działania, z określeniem terminu ich 
realizacji, które mają na celu poprawę sytuacji w zakresie gospodarki odpadami komu-
nalnymi. Zaproponowany system gospodarki odpadami komunalnymi obejmuje m.in. 
rozbudowę infrastruktury techniczna gospodarowania odpadami komunalnymi. Realiza-
cja zadań powinna korzystnie wpłynąć na stan środowiska i jednocześnie zdrowie ludzi. 
Tworzenie zaproponowanej rozbudowy infrastruktury technicznej odbywać się będzie 
w ramach projektowanej stacji przeładunku w Wąwolnicy oraz w oparciu o planowany 
do rozbudowy Zakład Gospodarki Odpadami w Gaci (poza granicami gminy Strzelin). 

Jednym z głównych problemów związanych z gospodarką odpadami niebezpiecznymi 
na terenie gminy są odpady zawierające azbest. Niezbędnym działaniem do realizacji w 
tym zakresie jest wdrożenie mechanizmów finansowych umożliwiających dofinansowa-
nie zadań związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających 
azbest. Działania zaproponowane w tym zakresie w projekcie Planu wpłyną korzystnie 
na stan środowiska w gminie. W przypadku braku realizacji w/w zadań może nastąpić 
sytuacja składowania tego rodzaju odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych 
– zanieczyszczenie środowiska oraz zagrożenie dla zdrowia ludzi poprzez niewłaściwe 
usuwanie azbestu.  

Potencjalnym zagrożeniem dla środowiska są odpady niebezpieczne występujące w 
strumieniu odpadów komunalnych, które dziś w większości trafiają na składowiska od-
padów. Prowadzenie stałej edukacji i informacji dotyczącej konieczności selektywnego 
zbierania tych odpadów ze wskazaniem miejsc ich odbioru a także pokazującej szko-
dliwość ich oddziaływania na zdrowie i środowisko w przypadku niewłaściwego postę-
powania, powinno w rezultacie przyczynić się do znaczącej poprawy stanu środowiska 
w gminie.  

W zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi rozbudowa systemu zbiórki i postę-
powania z tymi odpadami w celu osiągnięcia określonych rocznych poziomów odzysku i 
recyklingu pozwoli zmniejszyć ilość odpadów deponowanych na składowiskach odpa-
dów, zużycie surowców do produkcji nowych opakowań i ograniczy zaśmiecanie lasów, 
rzek i jezior. 

Zaproponowane w projekcie PGO dla Gminy Strzelin działania w zakresie gospodarki 
odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne powinny ograniczyć ich nega-
tywne oddziaływanie na środowisko pod warunkiem wprowadzenia i realizacji systemu 
gospodarki zgodnie z założeniami projektu Planu.  

Działania związane z edukacją ekologiczną i zwiększeniem dostępu do informacji o śro-
dowisku mają pośrednie pozytywne oddziaływanie na środowisko, ponieważ zwiększają 
wiedzę społeczeństwa, jakie zagrożenia niesie ze sobą działalność człowieka i jakie są 
tego konsekwencje dla środowiska i zdrowia człowieka. Zwiększenie świadomość eko-
logicznej jest koniecznym warunkiem realizacji poszczególnych priorytetów i celów. 
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W wyniku wdrożenia „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Strzelin na lata 2009 - 
2015” wystąpią cztery podstawowe rodzaje oddziaływania na środowisko: 

 oddziaływania pozytywne związane z rekultywacją składowiska odpadów innych 
niż niebezpieczne i obojętnych w Wąwolnicy 

 oddziaływania pozytywne związane z funkcjonowanie systemu selektywnej 
zbiórki odpadów oraz utrzymania porządku i czystości na terenie gminy 

 oddziaływania związane z nowymi inwestycjami – budowa stacji przeładunko-
wej odpadów w Wąwolnicy 

 oddziaływania związane z transportem odpadów do Zakładu Gospodarki Odpa-
dami w gaci (poza teren gminy Strzelin) 

Wdrożenie „Planu...” spowoduje poprawę stanu czystości środowiska w gminie, 
zwłaszcza w zakresie stanu powierzchni ziemi i czystości środowiska wodnego. 

Wdrożenie „Planu...” spowoduje zauważalną, wyraźną poprawę ekologicznych warun-
ków życia ludzi w gminie. 

Wdrożenie „Planu...” nie spowoduje negatywnego oddziaływania na użytkowe zasoby 
środowiska przyrodniczego, a w odniesieniu do niektórych z nich, zwłaszcza zasobów 
rekreacyjnych i wodnych poprawi ich jakość. 

Zdecydowanie pozytywna jest prognoza oddziaływania „Planu...” na formy ochrony 
przyrody i pomniki przyrody ustanowione w gminie Strzelin. Przede wszystkim poprawi 
się stan czystości środowiska w otoczeniu, zwiększeniu ulegną walory krajobrazowe i 
wzrośnie ich atrakcyjność rekreacyjna. 

Wdrożenie „Planu...” nie stwarza jakiegokolwiek zagrożenia dewaloryzacji przyrody i 
krajobrazu gminy Strzelin. 



 


