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OŚWIADCZENIE 

 

Ja, niżej podpisany PAWEŁ ZAWARTKA – kierujący zespołem autorów Prognozy Oddziaływania 

na Środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2022 - 2030 oświadczam, 

że spełniam wymagania, o  których mowa w  art. 74a ust. 2 Ustawy z  dnia 3 października  

o udostępnianiu informacji o  środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie 

środowiska oraz o  ocenach oddziaływania na środowisko. 

Zgodnie z  art. 74a ust 2 oświadczam, iż: 

 ukończyłem studia wyższe, w  rozumieniu przepisów o  szkolnictwie wyższym, 

z  zakresu nauk technicznych, dziedziny inżynieria środowiska, 

 posiadam ponad 5-letnie doświadczenie w  pracach w  zespołach przygotowujących 

raporty o  oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i  prognozy oddziaływania na 

środowisko przy czym uczestniczyłem w  więcej niż 5 opracowaniach tego typu. 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
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STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 
Celem Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin 
na lata 2022 - 2030 jest ocena potencjalnych i rzeczywistych skutków oddziaływania realizacji 
Projektu Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2022 – 2030 (Strategia) na środowisko  
z uwzględnieniem możliwych scenariuszy rozwoju gminy ujętych w Projekcie Strategii. 

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2022 - 2030 ma charakter strategiczny  
i ramowy wskazując kierunki działania, które powinny zostać podjęte dla zapewnienia 
wysokiej jakości życia w województwie opolskim. Wymienione w Projekcie Strategii Rozwoju 
Gminy Niemodlin na lata 2022 - 2030 cele ukierunkowane są na realizację szerokiego 
wachlarza działań i przedsięwzięć, z których część będzie mieć charakter „twardy” i wiązać 
się z budową i przebudową infrastruktury, a część „miękki” ukierunkowany na aspekty 
społeczne, w tym m.in. na edukację, opiekę zdrowotną i społeczną, rozwój 
przedsiębiorczości. Szczegółowa formuła realizacji celów strategicznych i operacyjnych 
Strategii będzie wynikać z opracowanych szczegółowych programów i planów działania.  
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Projekt został sporządzony przy uwzględnieniu spójności z zapisami najważniejszych 
dokumentów rangi międzynarodowej i krajowej oraz regionalnej. 

Zakres Prognozy opracowano zgodnie z zapisami zawartymi w art. 51 ustawy z dnia 3 
października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 
Prognoza uwzględnia zalecenia zawarte w pismach właściwych organów - Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska i Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego. Zgodnie wymogami z art. 52 ust.1 ustawy OOŚ opisane w Prognozie analizy oraz 
wynikające z nich zalecenia zostały dostosowane stopniem dokładności do stopnia 
szczegółowości zapisów Strategii. 

Dla przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wykorzystano model brytyjski, 
który z założenia oparty jest na doświadczeniach wynikających z ocen polityk (policy 
appraisal). Najważniejszą rolę w tym modelu odgrywa identyfikacja celów samego 
dokumentu, skutków ich realizacji i ocena czy kwestie środowiskowe oraz zagadnienia 
mające wpływ na środowisko zostały w nim należycie ujęte.  

Na potrzeby prowadzonej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju 
Gminy Niemodlin na lata 2022 – 2030 dokonano w pierwszej kolejności oceny zgodności 
dokumentu z zasadami zrównoważonego rozwoju, która obejmuje 3 wymiary: 
środowiskowy, społeczny oraz gospodarczy. Konstrukcja celów strategicznych i operacyjnych 
projektu Strategii pozwala na zespolenie celów zawartych w dokumentach strategicznych  
i zintegrowane podejście do realizacji zasady zrównoważonego rozwoju. Treść Projektu 
Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2022 – 2030 odwołuje się bezpośrednio do 
wszystkich wymiarów zrównoważonego rozwoju a jego wdrażanie prowadzić będzie do 
lepszego zarządzania gminą Niemodlin i zachowania harmonijnej równowagi między 
społeczeństwem, gospodarką, a uwarunkowaniami naturalnymi. 

W ramach niniejszej prognozy przeprowadzono analizę i ocenę istniejącego stanu 
środowiska gminy Niemodlin w zakresie następujących komponentów: różnorodność 
biologiczna, w tym obszary Natura 2000, wody, powietrze, powierzchnia ziemi, krajobraz, 
klimat, zasoby naturalne, w tym odpady, ludzie, zabytki i dobra materialne. Prace analityczne 
i diagnostyczne umożliwiły dokonanie pełnej diagnozy stanu środowiska gminy Niemodlin 
oraz zidentyfikowanie głównych problemów środowiskowych.  

W kolejnym kroku analiz w ramach przeprowadzonej Prognozy dokonano oceny skutków 
realizacji Projektu Strategii z uwzględnieniem oddziaływania na poszczególne elementy 
środowiska. Wskazano najistotniejsze znaczące oddziaływania wynikające z realizacji 
poszczególnych celów szczegółowych Projektu strategii. Negatywne oddziaływanie będzie 
występowało głównie na etapie realizacji nowych przedsięwzięć inwestycyjnych obejmujące 
m.in.: wprowadzenie nowoczesnej infrastruktury i obiektów budowlanych. Negatywne 
oddziaływania w przypadku tych przedsięwzięć występowały będą głownie na etapie 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 9D33E492-F497-4701-B95A-9D647BD9ACBE. Przyjęty



6 
 

budowy i będą miały charakter oddziaływań krótkoterminowych związanych z 
prowadzonymi pracami na budowie. Ponadto, przedsięwzięcia te mogą powodować też 
negatywne oddziaływanie długoterminowe (w szczególności działania obejmujące rozwój  
i modernizację infrastruktury komunikacji) wskutek oddziaływania nowo powstałych 
inwestycji na poszczególne elementy środowiska (środowisko przyrodnicze, powietrze, 
wody, ziemię, zasoby naturalne), jak i na krajobraz, klimat, zdrowie mieszkańców oraz jakość 
ich życia. 

Zidentyfikowane potencjalne negatywne oddziaływania powinny być ograniczane lub 
eliminowane poprzez prowadzenie działań minimalizujących zarówno na etapie 
projektowania inwestycji, jak i jej realizacji. Kierując się zasadą przezorności , należy 
zastosować środki techniczne i nietechniczne wykluczające lub ograniczające szkodliwość 
wpływu inwestycji na przedmioty ochrony u źródła powstawania ewentualnego wpływu 
negatywnego. Działania minimalizujące powinny stanowić integralną część projektu 
inwestycji mogącej potencjalnie powodować oddziaływanie negatywne, odnosić się 
bezpośrednio do negatywnych skutków danej inwestycji i eliminować je u źródła ich 
powstawania, zapewnić efektywne zmniejszanie lub eliminację negatywnego oddziaływania 
najpóźniej w momencie jego powstania i być zgodne z najlepszymi dostępnymi technikami. 

Z uwagi również, iż część działań i przedsięwzięć w ramach celów strategicznych Projektu 
Strategii ma charakter nietechniczny, przewiduje się, że ich wpływ na poszczególne 
komponenty środowiska naturalnego będzie neutralny lub pozytywny. 

Projekt Strategii zakłada prowadzenie działań w aspektach związanych z poprawą stanu 
środowiska naturalnego poprzez: 

 ograniczanie emisji zanieczyszczeń do środowiska naturalnego; 
 ograniczenie zużycia energii oraz zwiększenie efektywności energetycznej; 
 wspieranie i intensyfikację działań na rzecz rozwój OZE w sektorze publicznym  

i prywatnym; 
 zapobieganie niekorzystnym zjawiskom i procesom wynikających ze zmian klimatu; 
 redukcję emisji gazów cieplarnianych; 
 poprawę dostępu do zasobów wodnych o dobrej jakości z uwzględnieniem 

racjonalizacji ich zużycia; 
 rozwój gospodarki obiegu zamkniętego i racjonalizację wykorzystania zasobów 

naturalnych; 
 poprawę efektywności gospodarki odpadami; 
 poprawę jakości powietrza; 
 poprawę jakości infrastruktury wodno-ściekowej; 
 podejmowanie działań na rzecz rozwoju infrastruktury wzmacniającej działania 

proekologiczne. 
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Realizacja Programu Strategii wpłynie pozytywnie na zdrowie i jakość życia mieszkańców 
gminy, podnosząc tym samym dotychczasowy standard ich życia, poprzez m.in.: podnoszenie 
jakości i dostępności do usług publicznych z uwzględnieniem digitalizacji, promocję postaw 
prozdrowotnych, wspieranie aktywnych form wypoczynku mieszkańców przynależnych do 
różnych grup wiekowych, poprawę stanu zdrowia ludzi (np. poprzez redukcję emisji 
zanieczyszczeń), wzrost poczucia bezpieczeństwa, ładu i równowagi społecznej mieszkańców 
gminy. 

Potencjalny pozytywny wpływ na środowisko realizacji działań w ramach poszczególnych 
celów szczegółowych nastąpi poprzez:  

 wdrażanie Planu gospodarki niskoemisyjnej; 
 realizację Programu Ochrony Środowiska oraz Programu usuwania azbestu; 
 promowanie i wdrażanie rozwiązań z obszaru OZE w sektorze publicznym i 

prywatnym; 
 przystosowanie do zmian klimatu w kontekście ochrony przed negatywnymi skutkami 

zmian klimatu, jak i tworzenie lub podnoszenie ich odporności do obecnej i przyszłej 
zmienności klimatu, 

 podniesienie poziomu życia i oczekiwań względem jakości życia, w tym stanu 
środowiska. 

Działania o charakterze pośrednim będą w przeważającej części miały charakter pozytywny 
bądź też neutralny, albowiem większość tych działań ma wymiar naukowy, techniczny, 
organizacyjny oraz finansowy, a ich nadrzędnym celem jest promowanie i wdrażanie nowych 
proekologicznych rozwiązani i usług. 

Analiza wykazała, że przy zachowaniu ostrożności i uwzględnieniu zasad zrównoważonego 
rozwoju zarówno na etapie wyboru, jak i realizacji różnego typu przedsięwzięć, w większości 
ich realizacja będzie miała pozytywny wpływ na środowisko. W przypadku zidentyfikowania 
oddziaływania negatywnego podjęte będą działania minimalizujące, które w większości 
pozwolą na uniknięcie występowania negatywnego oddziaływania lub jego minimalizację. 
Przy spełnieniu tych warunków wystąpienie zjawiska kumulacji przestrzennej i czasowej 
oddziaływań negatywnych lub ich synergii będzie bardzo mało prawdopodobne. Należy 
podkreślić, że przewidziane do realizacji działania zabezpieczające pozwolą na znaczące 
ograniczenie powstawania skumulowanych oddziaływań w trakcie realizacji Projektu 
Strategii. W takim przypadku, nie będzie potrzeby podejmowania działań kompensujących. 
W przypadku niezachowania powyższych założeń oddziaływania skumulowane mogą 
przejawiać się przede wszystkim: 

 zmniejszeniem areału biologicznego, 
 zubożeniem zasobów naturalnych, 
 lokalną emisją zanieczyszczeń do wód, gruntów i powietrza, 
 negatywnymi zmianami w krajobrazie i naruszeniem ładu przestrzennego, 
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 negatywnym wpływem na stan zabytków i dóbr materialnych, 
 negatywnym wpływem na zdrowie i samopoczucie ludzi – głównie na etapie budowy 

w przypadku projektów inwestycyjnych. 

Przeprowadzona analiza prognoz oddziaływania na środowisko w ramach innych strategii  
i planów, w tym m.in. Programu Fundusze Europejskie dla Województwa Opolskiego 2021 – 
2027, pozwala stwierdzić, że wiele z nich może kumulować się z oddziaływaniami Projektu 
Strategii. Skumulowane oddziaływania na poziomie skutków realizacji Projektu Strategii 
wystąpić mogą w przypadku, gdy zaniechane zostanie prowadzenie działań minimalizujących 
skutki tych oddziaływań, przy założeniu, że do podobnych zaniechań doszło w trakcie 
realizacji innych strategii czy planów inwestycyjnych. W takim przypadku efektem kumulacji 
negatywnych oddziaływań może być, poza oddziaływaniami krótkoterminowymi na 
poszczególne elementy środowiska, także trwałe pogorszenie jakości krajobrazu lub 
naruszenie zasobów bioróżnorodności. 

Wdrażanie projektowanej Strategii nie powoduje ryzyka wystąpienia negatywnych 
oddziaływań na kraje sąsiadujące, które implikowałyby konieczność przeprowadzenia dla 
niego tzw. postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, zgodnie 
z artykułem 104 ustawy OOŚ.  

Jednym z elementów prowadzonych analiz w ramach opracowywanej prognozy była analiza 
wariantowa. Analizie poddano zarówno wariant „0” polegający na odstąpieniu od realizacji 
całego projektu Strategii. Z analiz wynika, iż w ujęciu długoterminowym brak wdrażania 
celów Strategii może powodować dalsze pogłębianie negatywnych wpływów 
środowiskowych w sferze środowiskowej, społecznej i gospodarczej. 

Natomiast, wskazanie optymalnego wariantu powinno zostać uwzględnione na etapie 
projektowania danego przedsięwzięcia oraz w szczególności dla tych inwestycji, których 
realizacja może zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
Analiza wariantów alternatywnych powinna odnosić się do tych projektowanych 
przedsięwzięć, których zakres planowanych działań umożliwia ich wariantowanie. Podejście 
takie podyktowane jest charakterem dokumentu jakim jest Strategia, która nie wskazuje 
konkretnych rozwiązań lokalizacyjnych, technologicznych i organizacyjnych.  

Proponowane zasady monitoringu skutków realizacji postanowień Projektu Strategii 
wynikają bezpośrednio z zapisów art. 55 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Monitoring skutków realizacji 
postanowień zawartych w Projekcie Strategii uwzględnia w szczególności aspekty 
zrównoważonego rozwoju i dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej. System 
monitoringu Projektu Strategii oparto o monitorowanie wskaźników kontekstowych 
przypisanych do celów operacyjnych i kierunków działań Projektu Strategii oraz jakościowej 
zmiany w gminie Niemodlin w odniesieniu do wskazanych rezultatów realizacji celów 
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strategicznych. Dla lepszego zobrazowania zmian proponuje się, aby monitoring Projektu 
Strategii odnosił się do wybranych aspektów związanych ze zrównoważonym rozwojem, jak 
efektywność energetyczna, gospodarka obiegu zamkniętego, adaptacja do zmian klimatu, 
„drugie życie” terenów, ład przestrzenny. 

PODSTAWY FORMALNO – PRAWE 
Podstawą przygotowania Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju 
Gminy Niemodlin na lata 2022-2030 (Strategii) były:  

 ustawa z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko, która implementuje obowiązki wynikające m.in.  
z dyrektyw:  

- Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/42/WE z 27 czerwca 2001r.  
w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko,  

- Rady nr 2011/92/UE z 13 grudnia 2011r. w sprawie oceny skutków 
wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na 
środowisko naturalne,  

- Rady nr 92/43/EWG z 21 maja 1992r. nr 92/43/EWG w sprawie ochrony 
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, 

- Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009r.  
w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, 

 pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu (RDOŚ) z dnia 14 
kwietnia 2022r. (WOOŚ.411.2.8.2022.MO), 

 pismo Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (WIS) z dnia 
4 kwietnia 2022r. (NZ.9022.1.47.2022.JG), 

 Konsultacje społeczne i opinie organów ochrony środowiska. 

1. CEL I ZAKRES PROGNOZY I METODY ZASTOSOWANE PRZY 
SPORZĄDZANIU PROGNOZY 
1.1. CEL I ZAKRES PROGNOZY 

Celem Prognozy jest ocena potencjalnych i rzeczywistych skutków oddziaływania realizacji 
projektu Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2022 – 2030 (Strategia) na środowisko 
z uwzględnieniem możliwych scenariuszy rozwoju województwa ujętych w projekcie Strategii. 
Zakres Prognozy, opracowanej zgodnie z zapisami zawartymi w art. 51 ustawy z dnia 3 
października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
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społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko1, zawiera 
w szczególności: 

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

b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu Prognozy, 
c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 

projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 
d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 
e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym, 
f) oświadczenie o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 2 Ustawy ooś2. 

Ze względu na fakt, iż podjęty przedmiot badań ma charakter wielopłaszczyznowy 
i interdyscyplinarny, opracowana Prognoza podejmuje analizę i ocenę: 

1. celów ochrony środowiska przyjętych na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym 
i krajowym, istotne z punktu widzenia Prognozy, oraz sposoby, w jakich te cele i inne 
problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania niniejszego 
dokumentu, 

2. stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem3, 
3. istniejących problemów ochrony środowiska merytorycznie związanych z niniejszym 

dokumentem4, 
4. potencjalnych zmian tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego 

dokumentu, 
5. możliwych znaczących oddziaływań (m.in.: bezpośrednie, pośrednie, wtórne, stałe 

i chwilowe, pozytywne i negatywne), na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 
oraz na integralność tego obszaru, a także na środowisko, w szczególności zaś na: 
różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze i klimat, 
powierzchnię ziemi, krajobraz, zasoby naturalne, zabytki i dobra materialne, 

                                                           
1 Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (t.j. Dz.U.2022.1029  z późn. zm.).  
2 Zgodnie z art. 51 ust. 2 pkt 1 lit. f oraz art. 74a ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2022.1029  z późn. zm.) 
kierownik zespołu autorów przedstawia oświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań, 
o których mowa w art. 74a ust. 2. 
3 Zgodnie z załącznikiem I Dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 
czerwca 2001r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko, 
rozumiany jest jako „stan środowiska na obszarach objętych potencjalnym znaczącym 
zagrożeniem”. 
4 w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody 
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z uwzględnieniem zależności pomiędzy komponentami środowiska i oddziaływań na te 
elementy. 

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 
2022 - 2030 zawiera także rozwiązania: 

 przyczyniające się do zapobiegania, ograniczania lub kompensacji przyrodniczej 
negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być efektem realizacji projektu 
Strategii, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz na 
integralność tego obszaru, 

 alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz 
z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonanej oceny, prowadzącej do tego 
wyboru, albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania 
napotkanych trudności, wynikających z niedostatków techniki lub z luk we współczesnej 
wiedzy. 

Niniejsza Prognoza uwzględnia zalecenia zawarte w pismach właściwych organów - 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego opisane w punkcie Podstawy formalno-prawne. Zgodnie wymogami 
z art. 52 ust.1 ustawy OOŚ opisane w Prognozie analizy oraz wynikające z nich zalecenia zostały 
dostosowane stopniem dokładności do stopnia szczegółowości zapisów Strategii. Projekt 
Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2022 - 2030 ma charakter strategiczny i ramowy 
wskazując kierunki działania, które powinny zostać podjęte dla zapewnienia wysokiej jakości 
życia w  województwie opolskim. Najistotniejszą dla oddziaływania na środowisko będzie 
zawartość projektów. W celu zminimalizowania potencjalnego oddziaływania realizowanych 
projektów na środowisko, opracowano dodatkowe zalecenia w zakresie środowiskowych 
kryteriów preselekcji i selekcji projektów, które odnoszą się do wymogów ochrony środowiska 
i racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych, z uwzględnieniem zasady zrównoważonego 
rozwoju. Zaproponowano również dodatkowe wskaźniki monitorowania efektów 
środowiskowych wdrażania Strategii. 

1.2. METODY ZASTOSOWANE PRZY OPRACOWYWANIU PROGNOZY 
Projekt Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2022 - 2030 wytycza ramy realizacji 
potencjalnych przedsięwzięć i inwestycji mających wpływ na obszar gminy Niemodlin oraz 
wskazuje ich cele. Dla przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wykorzystano 
model brytyjski5, który z założenia oparty jest na doświadczeniach wynikających z ocen 
polityk (policy appraisal). Najważniejszą rolę w tym modelu odgrywa identyfikacja celów 
samego dokumentu, skutków ich realizacji i ocena czy kwestie środowiskowe oraz 
zagadnienia mające wpływ na środowisko zostały w nim należycie ujęte.  

                                                           
5 Jendrośka J., Bar M., Oceny oddziaływania na środowisko planów i programów. Praktyczny 
poradnik prawny, Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2010. 
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W celu kompleksowej realizacji badania zastosowano szeroki zakres metod badawczych. Ich 
zróżnicowanie sprzyjało uzyskaniu obiektywnych i wiarygodnych rezultatów 
uwzględniających postawione pytania badawcze. Wykorzystano następujące metody 
i techniki badawcze: 

1. analizy dokumentów źródłowych i danych zastanych (desk research), metoda 
obejmująca w szczególności dokumenty strategiczne, dane GUS, WIOŚ, PIG i innych 
baz danych, 

2. metoda oceny zespołu ekspertów w postaci panelu na potrzebę identyfikacji, 
uzupełnienia i potwierdzenia potencjalnych oddziaływań na środowisko ujętych 
w Prognozie, 

3. metody opisowej, która obejmuje dostępne informacje dotyczące stanu środowiska 
oraz identyfikuje i wartościuje skutki przewidywanych zmian w środowisku, 

4. analizy macierzowe, pozwalające ustalić i scharakteryzować oddziaływanie działań 
ujętych w ramach poszczególnych celów projektu Strategii na poszczególne 
komponenty środowiska, 

5. analizy statystyczne, które umożliwiają zaprezentowanie zmian zachodzących 
w środowisku na skutek realizacji Strategii, 

6. metody graficzne dla wiernej i czytelnej prezentacji danych źródłowych, w tym 
analizy przestrzenne, jak GIS, które przedstawione zostały w formie wizualizacji 
kartograficznych.  

Wykorzystanie wielu metod badawczych jest korzystne z punktu widzenia pogłębionej 
weryfikacji danych, pozwoliło lepiej poznać i zrozumieć badany problem oraz stworzyło 
możliwość dokonania odniesień oraz porównań. Dzięki różnorodności metod zgromadzono 
pełny materiał badawczy możliwy do obiektywnej, ale i uwzględniającej jednocześnie różne 
punkty widzenia oceny Projektu. 

1.3. STOPIEŃ SZCZEGÓŁOWOŚCI PROWADZONYCH OCEN 
Wymienione w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2022 - 2030 cele 
ukierunkowane są na realizację szerokiego wachlarza działań i przedsięwzięć, z których część 
będzie mieć charakter „twardy” i wiązać się z budową i przebudową infrastruktury, a część 
„miękki” ukierunkowany na aspekty społeczne, w tym m.in. na edukację, opiekę zdrowotną 
i społeczną, rozwój przedsiębiorczości. Szczegółowa formuła realizacji celów strategicznych 
i operacyjnych Strategii będzie wynikać z opracowanych szczegółowych programów i planów 
działania. 

Przewidywane znaczące oddziaływania projektu Strategii na poszczególne komponenty 
środowiska zostały zidentyfikowane w dwóch etapach. W pierwszej kolejności wskazano 
najistotniejsze znaczące oddziaływania wynikające z realizacji działań w ramach 
poszczególnych celów, a następnie określono ogólne oddziaływania wynikające z wdrożenia 
Strategii. Dla syntetycznego zobrazowania oddziaływań opracowano macierze wskazujące 
rodzaj oddziaływania (bezpośrednie, pośrednie) oraz jego typ (pozytywne, neutralne lub 
negatywne). W przypadku zidentyfikowania pozostałych rodzajów oddziaływań 
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(krótkoterminowe, chwilowe, odwracalne itp.) dla danego elementu środowiska – dokonano 
ich słownej charakterystyki. Następnie zebrano możliwe negatywne oddziaływania 
bezpośrednie, pośrednie, krótko-, średnio- i długoterminowe, chwilowe i stałe, odwracalne 
i nieodwracalne, o zasięgu lokalnym, regionalnym i krajowym oraz transgranicznym, wraz 
z określeniem możliwości kumulacji oddziaływań mogących wyniknąć z realizacji projektu 
Strategii. Stopień szczegółowości dokonywanej oceny sprowadzono do poziomu działań 
i oceny ich wpływu na poszczególne komponenty środowiska. Analiza tak zaprezentowanego 
materiału badawczego umożliwiła sformułowanie wniosków i rekomendacji. 

2. ANALIZA ZAWARTOŚCI PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY 
NIEMODLIN NA LATA 2022 - 2030 I JEGO ZGODNOŚCI Z INNYMI 
DOKUMENTAMI 
2.1. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU STRATEGII 

Kluczowe dla prowadzonej analizy jest uwzględnienie związku projektu Strategii Rozwoju 
Gminy Niemodlin na lata 2022-2030 z zasadą zrównoważonego rozwoju, która stanowi 
zasadę konstytucyjną (art. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r.). 
Najszerzej pojęcie zrównoważonego rozwoju zostało zdefiniowane w ustawie Prawo 
Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. w art. 3 pkt 50 „Przez zrównoważony rozwój 
rozumie się taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania 
działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej 
oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości 
zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno 
współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.” Zgodnie z art. 8 Prawa ochrony 
środowiska Polityki, strategie, plany lub programy dotyczące w szczególności przemysłu, 
energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, 
gospodarki przestrzennej, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania 
terenu powinny uwzględniać zasady ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.  

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2022-2030 wynika z uregulowań 
zawartych w znowelizowanej ustawie z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2022-2030 to dokument 
strategiczny, który nakreśla wizję rozwojową gminy Niemodlin, a jego konstrukcja 
dokumentu obejmuje: 

 Wprowadzenie; 
 Metodologię prac nad strategią; 
 Diagnozę społeczną, gospodarczą i przestrzenną – synteza , w załączniku 1 do 

dokumentu zawarta została pełna diagnoza sporządzona na potrzeby opracowanego 
projektu Strategii; 

 Strategiczne kierunki rozwoju gminy Niemodlin, gdzie poza misją i wizją 
sformułowane zostały cele strategiczne i operacyjne: 

- Cel strategiczny 1. Rozwój silnych więzi, kompetencji i sieci relacji; 
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 Cel operacyjny 1.1. Wysoki kapitał ludzki i społeczny,  
 Cel operacyjny 1.2. Zdrowie mieszkańców,  
 Cel operacyjny 1.3. Aktywne włączenie społeczne,  
 Cel operacyjny 1.4. Współdecydowanie i tożsamość,  

- Cel strategiczny 2. Wzmacnianie odporności gospodarczo-społecznej;  
 Cel operacyjny 2.1. Zróżnicowana lokalna przedsiębiorczość,  
 Cel operacyjny 2.2. Wysoki standard i jakość usług publicznych,  
 Cel operacyjny 2.3. Zrównoważona mobilność i dostępność,  
 Cel operacyjny 2.4. Rozpoznawalność w relacjach z otoczeniem,  

- Cel strategiczny 3. Zrównoważone korzystanie z przestrzeni i środowiska; 
 Cel operacyjny 3.1. Bezpieczeństwo ekologiczne, 
 Cel operacyjny 3.2. Odnowa przestrzeni, 
 Cel operacyjny 3.3. Zielona energia,  
 Cel operacyjny 3.4. Odporność klimatyczna; 

 Model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy Niemodlin oraz ustalenia i 
rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej; 

 Spójność kierunków rozwoju Gminy z nadrzędnymi dokumentami strategicznymi; 
 System realizacji strategii, w tym wytyczne do sporządzenia dokumentów 

wykonawczych; 
 Ramy finansowe i źródła finansowania. 

 

2.2. OCENA ZGODNOŚCI PROJEKTU STRATEGII Z ZASADAMI 
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

Na potrzeby prowadzonej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju 
Gminy Niemodlin na lata 2022 – 2030 dokonano w pierwszej kolejności oceny zgodności 
dokumentu z zasadami zrównoważonego rozwoju, która obejmuje 3 wymiary: 
środowiskowy, społeczny oraz gospodarczy. Przeprowadzono ją w  oparciu o katalog zasad 
przewodnich zawarty w  „Odnowionej Europejskiej Strategii Zrównoważonego Rozwoju”6. 
Strategia ta wytycza całościowe ramy i  zasady służące realizacji celów rozwojowych. Jej 
długofalowym celem nadrzędnym jest osiągnięcie modelu trwałego rozwoju. Stwierdzono 
między innymi, iż: „idea trwałego rozwoju (jest) nadrzędnym celem Unii Europejskiej 
przyświecającym całej polityce Unii i  wszystkim jej działaniom. Dotyczy ona zachowania 
zdolności Ziemi do utrzymywania życia w  całej jego różnorodności i  opiera się na zasadach: 
demokracji, równości płci, solidarności, praworządności i  poszanowania podstawowych 
praw, w  tym prawa do wolności oraz do równych szans. Ma zapewnić pokoleniom obecnym 
i  przyszłym stały wzrost jakości życia i  dobrobytu na Ziemi. Dlatego łączy się 
z  propagowaniem dynamicznej gospodarki przy pełnym zatrudnieniu obywateli i wysokim 

                                                           
6 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10917-2006-INIT/en/pdf; (dostęp 
z  dn.: 28.10.2021 r.). 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 9D33E492-F497-4701-B95A-9D647BD9ACBE. Przyjęty



15 
 

poziomie ich wykształcenia, ochrony zdrowia, spójności społecznej i  terytorialnej oraz 
ochrony środowiska – w  świecie, w  którym panuje pokój, bezpieczeństwo i  poszanowanie 
różnorodności kulturowej”. Do głównych celów Odnowionej Strategii Zrównoważonego 
Rozwoju zaliczono działania w  zakresie: ochrony środowiska, sprawiedliwości i  spójności 
społecznej, dobrobytu gospodarczego oraz realizację zobowiązań w  skali międzynarodowej. 
Zrównoważony  rozwój zdefiniowany w  przywołanej Strategii pozostaje zgodny 
z  zaleceniami ONZ, aby model modernizacyjny opierał się na trzech filarach systemowych: 
środowisku, społeczeństwie i gospodarce. Wzajemne sprzężenie i  równoważność tych trzech 
wymiarów rozwojowych jest fundamentalną zasadą leżącą u  podstaw rozważań 
teoretycznych zrównoważonego rozwoju. Implementacja Odnowionej Strategii 
Zrównoważonego Rozwoju została m.in. ujęta w strategii „Europa 2020”. Zrównoważony 
rozwój oznacza w  tym przypadku m.in. budowanie gospodarki niskoemisyjnej, bardziej 
konkurencyjnej, racjonalnie i  oszczędnie korzystającej z  zasobów środowiskowych; 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i  ochronę środowiska naturalnego. Dalej  ocena 
zgodności celów projektu Strategii z zasadami zrównoważonego rozwoju została 
przeprowadzona z uwzględnieniem dokumentu ONZ „Przekształcanie naszego świata: 
Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030” (Agenda 2030), który wskazuje na 17 
celów zrównoważonego rozwoju. Agenda 2030 uznawana jest za najaktualniejszy obecnie 
dokument określający paradygmat zrównoważonego rozwoju w  ujęciu globalnym. Ocena 
zgodności projektu Strategii z  zasadami zrównoważonego rozwoju odnosi się również do 
priorytetów Komisji Europejskiej na lata 2019-2024, w  tym w  szczególności Europejskiego 
Zielonego Ładu, który jest określany przez Komisję Europejską jako plan działania na rzecz 
zrównoważonej gospodarki UE. Nadrzędnym celem dokumentu jest przekształcenie wyzwań 
związanych z  klimatem i  środowiskiem w  nowe możliwości we wszystkich obszarach 
polityki, a  także zadbanie o  to, by transformacja była sprawiedliwa i  sprzyjała włączeniu 
społecznemu. 

Konstrukcja celów strategicznych i operacyjnych projektu Strategii pozwala na zespolenie 
celów zawartych w  dokumentach strategicznych i  zintegrowane podejście do realizacji 
zasady zrównoważonego rozwoju. Treść  projektu Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 
2022 – 2030 odwołuje się w  zasadzie bezpośrednio do wszystkich wymiarów 
zrównoważonego rozwoju. 

W  poniższej tabeli przedstawiono ocenę zgodności celów projektu Strategii z wymiarami 
zrównoważonego rozwoju. 

Tabela 1. Ocena zgodności celów projektu Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2022 - 2030  
z wymiarami zrównoważonego rozwoju 

Cel Wymiar zrównoważonego rozwoju 

środowiskowy gospodarczy społeczny 

Cel strategiczny 1: Rozwój silnych więzi, 
kompetencji i sieci relacji 

pośredni pośredni bezpośredni 
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Cel Wymiar zrównoważonego rozwoju 

środowiskowy gospodarczy społeczny 

Cel operacyjny 1.1. Wysoki kapitał ludzki  
i społeczny 

pośredni bezpośredni bezpośredni 

Cel operacyjny 1.2. Zdrowie mieszkańców pośredni pośredni bezpośredni 

Cel operacyjny 1.3. Aktywne włączenie 
społeczne 

pośredni pośredni bezpośredni 

Cel operacyjny 1.4. Współdecydowanie i 
tożsamość 

pośredni pośredni bezpośredni 

Cel strategiczny 2: Wzmacnianie odporności 
gospodarczo-społecznej 

pośredni bezpośredni pośredni 

Cel operacyjny 2.1. Zróżnicowana lokalna 
przedsiębiorczość 

pośredni bezpośredni pośredni 

Cel operacyjny 2.2. Wysoki standard i jakość 
usług publicznych 

pośredni bezpośredni pośredni 

Cel operacyjny 2.3. Zrównoważona 
mobilność i dostępność 

bezpośredni bezpośredni bezpośredni 

Cel operacyjny 2.4. Rozpoznawalność  
w relacjach z otoczeniem 

pośredni bezpośredni pośredni 

Cel strategiczny 3: Zrównoważone 
korzystanie z przestrzeni i środowiska 

bezpośredni pośredni pośredni 

Cel operacyjny 3.1. Bezpieczeństwo 
ekologiczne 

bezpośredni pośredni pośredni 

Cel operacyjny 3.2. Odnowa przestrzeni bezpośredni pośredni pośredni 

Cel operacyjny 3.3. Zielona energia bezpośredni bezpośredni pośredni 

Cel operacyjny 3.4. Odporność klimatyczna bezpośredni pośredni pośredni 

Źródło: opracowanie własne. 

Analiza wskazuje, że projekt Strategii ma prowadzić do lepszego zarządzania gminą Niemodlin, 
co jest zgodne z  zasadą zachowania harmonijnej równowagi między społeczeństwem, 
gospodarką, a uwarunkowaniami naturalnymi.  

2.3. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU 
MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM, KRAJOWYM 
I REGIONALNYM, ISTOTNE DLA PROJEKTU STRATEGII 

Projekt został sporządzony przy uwzględnieniu spójności z zapisami najważniejszych 
dokumentów rangi międzynarodowej i krajowej oraz regionalnej. W analizowanym 
dokumencie wprost wskazano uwzględnienie ustaleń zawartych w takich dokumentach jak: 
Strategia Opolskie 2030, Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego, Strategia na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 z perspektywą do roku 2030, Krajowa Strategia 
Rozwoju Regionalnego, a pośrednio można również odnaleźć zapisy odwołujące się do 
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Europejskiego Zielonego Ładu. Szczegółową analizę związku z ramowymi dokumentami 
odnoszącymi się do kształtowania polityk środowiskowych przedstawiono poniżej.  

Analiza i ocena zgodności dla dokumentów szczebla międzynarodowego i  wspólnotowego  

Cele projektu Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2022 – 2030 uwzględniają kierunki 
działań XII Ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska do 2020 r. Dobrze żyć 
w granicach naszej planety (7 EAP), w tym: 

- ochronę, zachowanie i poprawę kapitału naturalnego Unii, 
- przekształcenie Unii w zasobooszczędną, zieloną i konkurencyjną gospodarkę 

niskoemisyjną, 
- ochronę obywateli Unii przed związanymi ze środowiskiem presjami i zagrożeniami 

dla zdrowia i dobrostanu, 
- maksymalizację korzyści płynących z prawodawstwa Unii w zakresie środowiska 

poprzez lepsze wdrażanie tego prawodawstwa, 
- doskonalenie bazy wiedzy i bazy dowodowej unijnej polityki w zakresie środowiska, 
- zabezpieczenie inwestycji na rzecz polityki w zakresie środowiska i klimatu oraz 

podjęcie kwestii ekologicznych efektów zewnętrznych, 
- wspieranie zrównoważonego charakteru miast Unii, 
- zwiększenie efektywności Unii w podejmowaniu międzynarodowych wyzwań 

związanych ze środowiskiem i klimatem; 

jak i Rezolucji przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne w dniu 25 września 2015 r. 70/1. 
Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. W rezolucji 
określono cele rozwojowe w perspektywie do 2030 r., spośród których kluczowymi 
z perspektywy analizowanego projektu Strategii są: 

- Cel 6. Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez 
zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi,  

- Cel 7.  Zapewnić wszystkim dostęp do stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii 
po przystępnej cenie,  

- Cel 9.  Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie 
oraz wspierać innowacyjność,  

- Cel 11.  Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi 
oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu,  

- Cel 13. Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom,  
- Cel 15.  Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie 

ekosystemów oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej. 

Cele strategiczne jak i cele operacyjne projektu Strategii nawiązują do celów 
przedmiotowego dokumentu i są z nimi w pełni zgodne. 
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Analizie poddano również zgodność projektu Strategii z Ramową Konwencję Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Głównym celem Konwencji jest doprowadzenie do 
ustabilizowania koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze na poziomie, który 
zapobiegłby niebezpiecznej, antropogenicznej ingerencji w system klimatyczny. Działania te 
mają zabezpieczyć przed zagrożeniem produkcji żywności i umożliwić zrównoważony rozwój 
ekonomiczny. Zakłada się, że ich osiągniecie w okresie wystarczającym do naturalnej 
adaptacji ekosystemów do zmian klimatu. Analiza zapisów Konwencji z projektem Strategii, 
a w szczególności celem głównym i celami szczegółowymi wykazuje zgodność. Na szczególną 
uwagę w tym zakresie zasługują cele dotyczące adaptacji do zmian klimatu ujęte w ramach 
celu strategicznego 3 ZRÓWNOWAŻONE KORZYSTANIE Z PRZESTRZENI I ŚRODOWISKA,  
a w szczególności cel operacyjny 3.4 Odporność klimatyczna. Podobne powiązania można 
wskazać w tzw. Porozumieniu Paryskim, które jako główny cel wskazuje  ograniczenie 
wzrostu średniej temperatury globalnej do poziomu znacznie niższego niż 2°C powyżej 
poziomu przedindustrialnego oraz podejmowanie wysiłków mających na celu ograniczenie 
wzrostu temperatury do 1,5°C powyżej poziomu przedindustrialnego, uznając, że to 
znacząco zmniejszy ryzyka związane ze zmianami klimatu i ich skutki, jak i propozycji 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady ustalającej ramy dla osiągnięcia 
neutralności klimatycznej oraz zmieniającej Rozporządzenie (EU) 2018/1999 (European 
Climate Law) COM (2020) 80 final , gdzie ustanowiona została definicja „trajektorii 
osiągnięcia neutralności klimatycznej” na okres 2030–2050, w oparciu o cel dotyczący 
ograniczenia emisji CO2 do 2030 r. (50-55%). W przypadku niedotrzymania w/w przez 
państwa członkowskie Komisja Europejska podejmie dodatkowe środki mające na celu 
osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Oceny monitorujące postępy Unii będą 
przeprowadzane co 5 lat od 2023 r. 

Bardzo istotnym etapem analizy było odniesienie się do Komunikatu Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów 
Europejski Zielony Ład (COM(2019) 640 final), która stanowi fundamentalną obecnie 
strategię na rzecz wzrostu, której celem jest przekształcenie UE w sprawiedliwe 
i prosperujące społeczeństwo żyjące w nowoczesnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej 
gospodarce, która w 2050 r. osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto  
i w ramach której wzrost gospodarczy będzie oddzielony od wykorzystania zasobów 
naturalnych. Zielony Ład zawiera między innymi: 

- bardziej ambitne cele klimatyczne UE na lata 2030 (50-55% redukcji GHG w stosunku 
do 1990 r.) i 2050 (neutralność klimatyczna);  

- dostarczenie czystej, dostępnej cenowo energii;  
- zmobilizowanie sektora przemysłu do czystej i o obiegu zamkniętym gospodarki;  
- budowanie i remontowanie w sposób oszczędzający energię i zasoby;  
- zerowy poziom emisji zanieczyszczeń;  
- ochronę i odbudowę ekosystemów i różnorodności biologicznej; 
- przyspieszenie przejścia na zrównoważoną i inteligentną mobilność. 
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Weryfikacja celów strategicznych projektu Strategii wskazuje na pełną zgodność z celami 
kierunkowymi ujętymi w Zielonym Ładzie. Cele szczegółowe Zielonego Ładu wydatnie ujęte 
zostały w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2022 - 2030 bezpośrednio  
w celu strategicznym 3 ZRÓWNOWAŻONE KORZYSTANIE Z PRZESTRZENI I ŚRODOWISKA oraz 
pośrednio w celu operacyjnym 2.3 Zrównoważona mobilność i dostępność. 

Następnie odniesiono się do Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Nowy Plan 
działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym na rzecz czystej i bardziej 
konkurencyjnej Europy, COM(2020)98 final z załącznikiem. Dokument ten ma kluczowe 
znaczenie w perspektywie gospodarki odpadami i dostarcza wytycznych w zakresie działań 
na rzecz transformacji do gospodarki obiegu zamkniętego m. in. w zakresie: 

- polityki zrównoważonych produktów, 
- kluczowych łańcuchów produktów (elektronika, ICT, baterie, akumulatory, pojazdy, 

opakowania, tworzywa sztuczne, wyroby włókiennicze, budownictwo, żywność, woda 
itp., 

- zmniejszenie ilości odpadów i zwiększenie ich wartości, 
- dostosowanie obiegu zamkniętego do potrzeb ludzi, regionów i miast, 
- działań przekrojowych jak stworzenie obiegu zamkniętego jako warunku neutralności 

klimatycznej, badań naukowych. 

Ujęte w dokumencie przesłanki można odnaleźć przede wszystkim w celu operacyjnym 3.1 
Bezpieczeństwo ekologiczne 

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2022- 2030 jest zgodny również z: 

- Konwencją o różnorodności biologicznej, której celami są: ochrona różnorodności 
biologicznej, zrównoważone użytkowanie jej elementów oraz uczciwy i sprawiedliwy 
podział korzyści, wynikających z wykorzystywania zasobów genetycznych, w tym 
przez odpowiedni dostęp do zasobów genetycznych i transfer właściwych technologii, 
z uwzględnieniem wszystkich praw do tych zasobów i technologii, a także 
odpowiednie finansowanie ochrony różnorodności biologicznej, w szczególności 
poprzez związek z celem strategicznym 3,  

- Europejską konwencją krajobrazową, której celami są: promowanie ochrony, 
gospodarki i planowania krajobrazu, a także organizowanie współpracy europejskiej 
w zakresie zagadnień dotyczących krajobrazu. Strony konwencji zobowiązały się 
wdrożyć jej postanowienia zgodnie z ich zasadami konstytucyjnymi i organizacją 
administracyjną oraz poszanowaniem zasady subsydiarności, przy uwzględnieniu 
Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego oraz zharmonizować jej wdrażanie 
z polityką, w szczególności poprzez cel strategiczny 3. 
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Analiza i ocena zgodności dla dokumentów szczebla krajowego 

Na poziomie krajowym analizowano przede wszystkim zgodność projektu Strategii Rozwoju 
Gminy Niemodlin na lata 2022 – 2030 ze Strategią na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do 
roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), który jest obowiązującym dokumentem krajowym 
w obszarze średnio- i długofalowej polityki gospodarczej wskazujący jako główny cel rozwoju 
„tworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski przy jednoczesnym 
wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym, środowiskowym 
i terytorialnym”.  Cele szczegółowe ujęte w SOR to: 

 Trwały wzrost gospodarczy oparty coraz silniej o wiedzę, dane i doskonałość 
organizacyjną, 

 Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony, 
 Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu 

i gospodarczemu. 

Strategia określa nowe ramy dla polityk publicznych i jest podstawą do zmian w systemie 
zarządzania rozwojem kraju oraz do aktualizacji dokumentów strategicznych takich jak 
strategie, polityki i programy, we wszystkich dziedzinach gospodarki i życia społecznego. 
Projekt Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2022 - 2030 jest zgodny z ogólnymi 
wytycznymi zawartymi w tej SOR.  

Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2030, gdzie przedstawiono cele polityki regionalnej 
oraz działania i zadania, jakie do ich osiągnięcia powinien podjąć rząd, samorządy: 
wojewódzkie, powiatowe i gminne oraz pozostałe podmioty uczestniczące w realizacji tej 
polityki w perspektywie roku 2030. Strategia ta obejmuje takie zagadnienia jak: 

 adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie zagrożeń dla środowiska, 
 przeciwdziałanie negatywnym skutkom procesów demograficznych, 
 rozwój i wsparcie kapitału ludzkiego i społecznego, 
 wzrost produktywności i innowacyjności regionalnych gospodarek, 
 rozwój infrastruktury podnoszącej konkurencyjność, atrakcyjność inwestycyjną 

i warunki życia w regionach, 
 zwiększenie efektywności zarządzania rozwojem (w tym finansowania działań 

rozwojowych) oraz współpracy między samorządami terytorialnymi i między 
sektorami, 

 przeciwdziałanie nierównościom terytorialnym i przestrzennej koncentracji 
problemów rozwojowych oraz niwelowanie sytuacji kryzysowych na obszarach 
zdegradowanych. 

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2022-2030 to dokument będący 
odpowiedzią na wskazane kluczowe wyzwania nie tylko w zakresie ochrony środowiska, 
adaptacji do zmian klimatu i zapewnienia wysokiej jakości życia w mieście, ale i szerzej 
rozwoju społeczno – gospodarczego. 
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Istotną z punktu widzenia analizy oddziaływania na środowisko polityką krajową jest Polityka 
ekologiczna państwa 2030 – strategia rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej, 
która kształtuje politykę ekologiczną państwa. Celem głównym Polityki jest rozwój 
potencjału środowiska na rzecz obywateli i przedsiębiorców. Cele szczegółowe uwzględniają 
najważniejsze trendy w obszarze środowiska, w sposób umożliwiający zharmonizowanie 
kwestii związanych z ochroną środowiska z potrzebami gospodarczymi i społecznymi. 

 Cel szczegółowy I: Środowisko i zdrowie. Poprawa jakości środowiska 
i bezpieczeństwa ekologicznego. 

 Cel szczegółowy II: Środowisko i gospodarka. Zrównoważone gospodarowanie 
zasobami środowiska. 

 Cel szczegółowy III: Środowisko i klimat. Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do nich 
oraz zarządzanie ryzykiem klęsk żywiołowych.  

 Cele horyzontalne:  
- Środowisko i edukacja. Rozwijanie kompetencji (wiedzy, umiejętności 

i postaw) ekologicznych społeczeństwa.  
- Środowisko i administracja. Poprawa efektywności funkcjonowania 

instrumentów ochrony środowiska. 

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2022-2030 jako ramowy dokument dla 
kształtowania wizji rozwojowej gminy Niemodlin, w zakresie celów strategicznych pokrywa 
cele analizowanej polityki, a jednocześnie wpisuje się w działania na rzecz adaptacji do zmian 
klimatu ujętych w Strategicznym planie adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na 
zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA 2020). Celem głównym SPA 
2030 jest: zapewnienie zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego funkcjonowania 
gospodarki i społeczeństwa w warunkach zmian klimatu. Cele szczegółowe to: zapewnienie 
bezpieczeństwa energetycznego i dobrego stanu środowiska, skuteczna adaptacja do zmian 
klimatu na obszarach wiejskich, rozwój transportu w warunkach zmian klimatu, zapewnienie 
zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego z uwzględnieniem zmian klimatu, 
stymulowanie innowacji sprzyjających adaptacji do zmian klimatu, kształtowanie postaw 
społecznych sprzyjających adaptacji do zmian klimatu. Cele ujęte w projekcie Strategii, które 
bezpośrednio nawiązują do ww. dokumentów to cel strategiczny 3 ZRÓWNOWAŻONE 
KORZYSTANIE Z PRZESTRZENI I ŚRODOWISKA oraz w ramach celu strategicznego 2 

WZMACNIANIE ODPORNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ  cele operacyjne 2.3 
Zrównoważona mobilność i dostępność  i 2.4 Rozpoznawalność w relacjach z otoczeniem. 

Trwający proces transformacji energetycznej ujęty został w dokumencie ramowym Krajowy 
plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030, którego cele na 2030 r. to: 

 7% redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorach nieobjętych systemem ETS 
w porównaniu do poziomu w roku 2005; 

 21-23% udziału OZE w finalnym zużyciu energii brutto (cel 23% będzie możliwy do 
osiągnięcia w sytuacji przyznania Polsce dodatkowych środków unijnych, w tym 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 9D33E492-F497-4701-B95A-9D647BD9ACBE. Przyjęty



22 
 

przeznaczonych na sprawiedliwą transformację), uwzględniając: 14% udziału OZE 
w transporcie, roczny wzrost udziału OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie o 1,1 pkt. 
proc. średniorocznie; 

 wzrost efektywności energetycznej o 23% w porównaniu z prognozami PRIMES2007; 
 redukcję do 56-60% udziału węgla w produkcji energii elektrycznej. 

Podobnie Polityka energetyczna Polski do 2040 roku wyznacza cel, jakim jest 
zagwarantowanie bezpieczeństwa energetycznego przy zapewnieniu konkurencyjności 
gospodarki, efektywności energetycznej i zmniejszenia oddziaływania sektora energii na 
środowisko, przy optymalnym wykorzystaniu własnych zasobów energetycznych i uzyskanie: 

 56-60% udziału węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej w 2030 r., 
 21-23% OZE w finalnym zużyciu energii brutto w 2030 r., 
 wdrożenie energetyki jądrowej w 2033 r., 
 ograniczenie emisji CO2 o 30% do 2030 r. (w stosunku do 1990 r.), 
 wzrost efektywności energetycznej o 23% do 2030 r. (w stosunku do prognoz energii 

pierwotnej z 2007 r.). 

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2022 – 2030 wpływa na realizację ww. 
dokumentów poprzez cele operacyjne 2.3 Zrównoważona mobilność i dostępność  i 3.3 
Zielona energia. Projekt Strategii wspiera poprzez te same cele operacyjne postanowienia 
Krajowego programu ograniczania zanieczyszczenia powietrza, którego celem głównym jest 
ograniczenie wielkości emisji substancji objętych krajowymi zobowiązaniami w zakresie 
redukcji emisji określonych w dyrektywie NEC. Cel ten ma być realizowany poprzez wskazane 
działania i środki wynikające z polityk, planów, programów oraz przyjętych aktów prawnych. 
Program określa działania we wszystkich sektorach dla dotrzymania tych zobowiązań.  

Cel operacyjny 2.3 Zrównoważona mobilność i dostępność  projektu Strategii jest 
odpowiedzią na postulaty zawarte w Strategii zrównoważonego rozwoju transportu do 2030 
roku. Strategia ma przyczynić się do rozwoju zrównoważonego transportu, jako jednego 
z elementów napędzającego rozwój gospodarki. Polski system transportowy ma być 
nowoczesny, wykorzystujący pojazdy bezemisyjne i niskoemisyjne, z nowymi rodzajami 
napędu, a także dążący do stopniowego rozwoju technologii automatyzujących. 

Natomiast poprzez cel operacyjny 3.1 Bezpieczeństwo ekologiczne  projekt Strategii 
nawiązuje do Krajowego planu gospodarki odpadami 2022, który określa politykę i sposób 
gospodarowania odpadami, zgodny z hierarchią sposobów postępowania z odpadami.  
Wśród celów KPGO 2022 wskazuje się na: zmniejszenie ilości odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów. W planie podkreślono, że 
należy przede wszystkim zapobiegać powstawaniu odpadów, następnie zapewnić ich 
przygotowanie do ponownego użycia, recykling i w dalszej kolejności zastosować inne 
procesy odzysku, a w ostateczności poddać unieszkodliwianiu. Gospodarowanie odpadami 
zgodnie ze wskazaną wyżej hierarchią ma umożliwić dalsze pogłębianie obserwowanego 
w ostatnich latach trendu, jakim jest oddzielanie wzrostu masy wytwarzanych odpadów od 
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wzrostu gospodarczego (PKB). Rozwinięciem działań zawartych w KPGO 2022 jest  krajowa 
Mapa drogowa Gospodarki o obiegu zamkniętym, która zawiera działania jakie należy 
podejmować na wszystkich etapach cyklu życia produktu, zaczynając od pozyskania surowca, 
przez projektowanie, produkcję, konsumpcję, zbieranie odpadów i ich zagospodarowanie 
w celu przejścia na nowy model gospodarowania. 

Analiza i ocena zgodności dla dokumentów szczebla regionalnego 

Kluczowym dla województwa opolskiego dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju jest 
Strategia Opolskie 2030, która  obejmuje dwa poziomy celów (strategiczne i  operacyjne) 
oraz kierunki działań. Cele strategiczne określone zostały w trzech obszarach, które były 
również podstawą identyfikacji wyzwań: społeczeństwo, środowisko, gospodarka. Zapisy 
celów strategicznych wskazuje wraz z opisem stan docelowy, jakim będzie charakteryzowało 
się województwo opolskie w 2030 roku. Cele strategiczne to: 

1. Człowiek i relacje – mieszkańcy gotowi na wyzwania i tworzący otwartą wspólnotę. 
2. Środowisko i rozwój – środowisko odporne na zmiany klimatyczne i sprzyjające 

rozwojowi. 
3. Silna gospodarka – gospodarka inteligentna wzmacniająca konkurencyjność regionu. 

Cele operacyjne służą uszczegółowieniu i doprecyzowaniu celów strategicznych, natomiast 
kierunki działań wskazane w poszczególnych celach określone są za pomocą katalogów 
interwencji zidentyfikowanych w procesie opracowania Strategii Opolskie 2030. Wymienione 
w Strategii Opolskie 2030 cele ukierunkowane są na realizację szerokiego wachlarza działań 
i przedsięwzięć, z których część będzie mieć charakter „twardy” i wiązać się z budową 
i przebudową infrastruktury, a część „miękki” ukierunkowany na aspekty społeczne, w tym m.in. 
na edukację, opiekę zdrowotną i społeczną, rozwój przedsiębiorczości. Projekt Strategii Rozwoju 
Gminy Niemodlin na lata 2022 -2030 nawiązuje w pełnym zakresie do Strategii Rozwoju 
Województwa Opolskiego - Opolskie 2030, a cele strategiczne obu dokumentów odpowiadają 
sobie wzajemnie. 

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2022 – 2030 nawiązuje również do 
Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Opolskiego na lata 2021 – 2027 
wskazującego jako cel dążenie do sukcesywnej poprawy stanu środowiska w województwie 
oraz ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne źródeł zanieczyszczeń, 
ochronę i rozwój walorów środowiska, a także racjonalne gospodarowanie jego zasobami 
przy uwzględnieniu konieczności dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego. Projekt 
Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2022 - 2030 nawiązuje do ustaleń Programu 
poprzez uwzględnienie w celu strategicznym 3 ZRÓWNOWAŻONE KORZYSTANIE Z 
PRZESTRZENI I ŚRODOWISKA oraz celu operacyjnym 2.3 Zrównoważona mobilność i 
dostępność aspektów środowiskowych, w tym zwłaszcza poprawy stanu środowiska oraz 
ochrony zasobów i walorów krajobrazowych. W Programie ujęto następujące obszary 
interwencji: jakość powietrza i ochrona klimatu, zagrożenie hałasem, pola 
elektromagnetyczne, gospodarowanie wodami, gospodarka wodno-ściekowa, zasoby 
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geologiczne, gleby, gospodarowanie odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, 
zasoby przyrodnicze i zagrożenia poważnymi awariami. Obszary interwencji zostały 
zaadresowane w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2022 - 2030, 
a kierunki interwencji uwzględniają potrzeby w zakresie ochrony i poprawy stanu środowiska 
zarówno gminy Niemodlin jak i województwa opolskiego. 

Plan Gospodarki Odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016 – 2022 
z uwzględnieniem lat 2023 – 2028 zawiera pełen zakres zadań, których realizacja zapewnia 
osiągnięcie zintegrowanej gospodarki odpadami na terenie województwa opolskiego. 
Działania te gwarantują ochronę środowiska oraz uwzględniają obecne i przyszłe możliwości, 
a także uwarunkowania ekonomiczne oraz poziom technologiczny istniejącej infrastruktury. 
Do głównych celów ujętych w Planie należą:  

 utrzymanie tendencji oddzielania ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu 
gospodarczego,  

 znaczne zwiększenie odzysku energii z odpadów komunalnych w sposób bezpieczny 
dla środowiska,  

 zamknięcie wszystkich składowisk, które nie spełniają standardów UE i ich 
rekultywacja,  

 eliminacja kierowania na składowiska zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów,  

 pełne zorganizowanie systemu zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji i ich 
demontaż,  

 takie zorganizowanie systemu preselekcji, sortowania i odzysku odpadów 
komunalnych, aby na składowiska nie trafiało ich więcej niż 50% w stosunku do 
odpadów wytworzonych w gospodarstwach domowych,  

 zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, 
metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury, jak również odzysku energii 
z odpadów zgodnego z wymogami ochrony środowiska,  

 zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska odpadów oraz 
wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów. 

W projekcie Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2022 – 2030 problematyka odpadów 
została bezpośrednio ujęta w celu strategicznym 3 ZRÓWNOWAŻONE KORZYSTANIE Z 
PRZESTRZENI I ŚRODOWISKA, a dokładnie w celu operacyjnym 3.1 Bezpieczeństwo 
ekologiczne. 

Program ochrony powietrza dla województwa opolskiego (2020) został opracowany 
w związku z odnotowanym w 2018 roku przekroczeniem standardów jakości powietrza:  
w strefie miasto Opole przekroczeń średniodobowych poziomu dopuszczalnego pyłu 
zawieszonego PM10 i docelowego poziomu benzo(a)pirenu; w strefie opolskiej przekroczeń 
poziomu średniodobowego dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, dopuszczalnego 
poziomu średniorocznego pyłu zawieszonego PM2.5 (faza I) oraz poziomu docelowego 
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benzo(a)pirenu. Celem Programu jest wskazanie działań naprawczych, których realizacja 
doprowadzi do poprawy stanu jakości powietrza, co w konsekwencji spowoduje ograniczenie 
niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców 
województwa opolskiego. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2022 – 2030 
nawiązuje do działań ujętych w programie poprzez cele operacyjne 2.3 Zrównoważona 
mobilność i dostępność i 3.3 Zielona energia, które bezpośrednio wskazują na działania 
zmierzające do poprawy jakości powietrza poprzez między innymi obniżenie emisyjności 
gospodarki. 

Program ochrony środowiska dla województwa opolskiego na lata 2021-2027 określa 
priorytety i wskazuje działania jakie należy realizować dla zmniejszenia uciążliwości 
i ograniczenia poziomu hałasu. Program wykonywany został na obszarze pokrywającym się 
z zakresem map akustycznych dla odcinków dróg krajowych i wojewódzkich w województwie 
opolskim o średniodobowym natężeniu ruchu (SDR) przekraczającym 8 219 pojazdów/dobę, 
co odpowiada 3 000 000 pojazdów w ciągu roku, oraz dla odcinków linii kolejowych 
o natężeniu większym niż 30 000 przejazdów rocznie. Projekt Strategii Rozwoju Gminy 
Niemodlin na lata 2022 – 2030 koresponduje z celami i działaniami Programu pośrednio 
poprzez cele operacyjne 2.3 Zrównoważona mobilność i dostępność i 3.3 Zielona energia. 

Podsumowanie 

Informacje zawarte w  ww. dokumentach zostały wykorzystane do analiz oddziaływania na 
środowisko,  w znacznym stopniu wspomogły ocenę w  zakresie oddziaływań na ludzi, 
elementy przyrodnicze oraz zabytki, co przedstawiono w  dalszych punktach opracowania. 

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2022 – 2030 wskazuje na powiązanie 
z  dokumentami strategicznymi europejskimi, krajowymi i  regionalnymi. Przeprowadzona 
analiza spójności dokumentu projektu Strategii z dokumentami strategicznymi 
międzynarodowymi, unijnymi, krajowymi i  regionalnymi wskazuje, że: 

 analizowane dokumenty wskazują na następujące, najważniejsze wyzwania i  kierunki 
działań: zrównoważony rozwój (w kierunku zielonej i  cyrkulacyjnej gospodarki), 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, wykorzystanie odnawialnych źródeł emisji, 
poprawa efektywności energetycznej, ochrona i  poprawa stanu środowiska w  tym 
przyrody i  różnorodności biologicznej, w  tym ochrona ekosystemów, ograniczenie 
emisji zanieczyszczeń do środowiska, a  szczególnie do powietrza, zapewnienie 
bezpieczeństwa środowiska miejskiego; zapobieganie ryzyku klęsk żywiołowych 
i  odporności na klęski żywiołowe,  

 zapisy projektu Strategii nawiązują do celów analizowanych dokumentów zarówno 
w  zakresie przedsiębiorczości, życia i  zdrowia społeczeństwa, ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych, jak też i  w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do 
środowiska (w tym powietrza) i  poprawy jego jakości; 

 dokumenty UE wskazują, że poza działaniami na rzecz klimatu, również 
podejmowane są działania w  celu poprawy jakości powietrza, redukcji ilości 
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odpadów, poprawy stanu wód, jak również jakości życia społeczeństw i  relacji 
międzyludzkich; 

 biorąc pod uwagę przedstawione w  analizowanych dokumentach zamierzenia UE 
należy spodziewać się zaostrzenia przepisów dotyczących emisji zanieczyszczeń 
powietrza oraz norm jakości powietrza; 

 z uwagi na charakter dokumentów strategicznych projekt Strategii wspiera realizację 
zawartych w  nich celów w  sposób selektywny. Strategia wspiera realizację 
wybranych, kluczowych zadań istotnych dla gospodarki, środowiska i  społeczeństwa;  

 nie zidentyfikowano w projekcie Strategii elementów sprzecznych z  celami ochrony 
środowiska analizowanych dokumentów strategicznych. Realizacja szeregu działań 
objętych projektem Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2022-2030 Programem, 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagać będzie analiz 
szczegółowych w  ramach procedury ocen oddziaływania na środowisko. 

3. ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCEGO STANU ŚRODOWISKA GMINY 
NIEMODLIN 
3.1. RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA, W TYM OBSZARY NATURA 

2000 
Gmina Niemodlin położona jest w krainie geograficznej, zwanej Równiną Niemodlińską,  
w samym centrum dużego kompleksu leśnego, jednego z największych na Opolszczyźnie – 
Borów Niemodlińskich. Równina Niemodlińska to obszar pomiędzy doliną Nysy Kłodzkiej na 
zachodzie i Białej na południowym–wschodzie, graniczący na południu z Płaskowyżem 
Głubczyckim. Na obszarze gminy przeważają uprawy rolne, sieć wodna jest rozwinięta,  
a obszar równinny jest zalesiony. Doliny rzeczne są płytkie, szerokie i często lekko podmokłe. 
Zagospodarowanie terenu gminy Niemodlin charakteryzuje się znaczącą ilością terenów 
zalesionych. Część terenów przeznaczona jest na zbiorniki wodne, usytuowane przeważnie  
w sąsiedztwie lasów7. Lasy w gminie Niemodlin pokrywają południowo-wschodnią część 
pradawnej Puszczy Niemodlińskiej, obecnie największego kompleksu leśnego po 
lewobrzeżnej stronie rzeki Odry o łącznej powierzchni przekraczającej 34 000 ha, w tym na 
terenie gminy Niemodlin lasy zajmują powierzchnię 5015 ha. Lesistość Gminy wynosi 27,4% , 
co stanowi wysoki stopień w stosunku do pozostałych gmin województwa opolskiego. 
Ekosystemy leśne to potencjalnie podstawowe naturalne zbiorowiska roślinne dla obszaru 
Środkowej Opolszczyzny. Ekosystemy zbiorowisk leśnych cechują się wysokim stopniem 
różnorodności biologicznej, skomplikowaną siecią zależności międzygatunkowych i przez to 
wysokimi walorami poznawczymi, ochronnymi i estetycznymi. Wartości użytkowe 
drzewostanów stały się przyczyną ich gospodarczej, często rabunkowej eksploatacji i dlatego 
niektóre zbiorowiska leśne należą dziś do zanikających. Dotyczy to głównie lasów łęgowych 
rosnących na tarasach nadrzecznych. Ocenia się, że 95% ich pierwotnej powierzchni zostało 
zniszczone lub znacząco przekształcone. Także inne typy naturalnych i dobrze zachowanych 

                                                           
7 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Niemodlin 
przyjęte Uchwałą nr XXI/110/20 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 24 lutego 2020 r. 
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lasów należą do rzadkości. Większość to przekształcone strukturalnie i funkcyjnie 
drzewostany gospodarcze8. 
Ochrona środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, a także wód gruntowych, wymaga 
zachowania i rozwoju terenów leśnych w gminie Niemodlin pomimo znacznych powierzchni 
lasów. W Programie ochrony środowiska na lata 2016-2026 wskazane zostały m.in. 
następujące cele długoterminowe związane z ochroną zasobów naturalnych: 
1) ochrona przyrody -  zachowanie bogatej różnorodności biologicznej,  
2) ochrona i zrównoważony rozwój lasów - racjonalne użytkowanie zasobów leśnych przez 

kształtowanie ich właściwej struktury gatunkowej i wiekowej, z zachowaniem bogactwa 
biologicznego, 

3) ochrona powierzchni ziemi - Rekultywacja gleb zdegradowanych i zdewastowanych oraz 
przywrócenie im funkcji przyrodniczej, rekreacyjnej lub rolniczej9. 

W zapisach Studium…10 określono zasady dotyczące ochrony środowiska i jego zasobów, 
ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego, w tym m.in.: 

 ochrona ekosystemów (wodnych, łąkowych, lasów), 
 ochrona gatunków roślin i zwierząt, 
 zalesianie gruntów zdegradowanych, nieużytków oraz gruntów o najniższej 

przydatności do produkcji rolniczej, 
 uporządkowanie gospodarki ściekowej, 
 ochrona terenów położonych w obrębie korytarzy ekologicznych, 
 stosowanie technologii przeciwdziałającym zmianom klimatu, 
 przestrzeganie uwarunkowań wynikających z występowania form ochrony przyrody 

i krajobrazu, a w szczególności ustaleń planów ochrony obszarów Natura 2000. 

FAUNA I FLORA 

Obszar gminy Niemodlin, z uwagi na dość znaczne zróżnicowanie siedlisk obfituje w 
chronione i rzadkie gatunki roślin11. Związane jest to między innymi z faktem występowania 
rozległych dolin rzek Nysy Kłodzkiej i Ścinawy Niemodlińskiej i pokryciem biocenozami 
leśnymi znacznych terenów pozadolinnych. Na obszarze analizowanej gminy stwierdzono 
występowanie chronionych oraz rzadkich gatunków roślin oraz grzybów, m.in. grzybienie 
białe, pierwiosnek wyniosły, kotewka orzech wodny, salwinia pływająca, krwawnica 
wąskolistna, kruszczyk szerokolistny, nadwodnik sześciopręcikowy, nadwodnik 
trójpręcikowy, nadwodnik trójpręcikowy, śnieżyczka przebiśnieg, rosiczka okrągłolistna, 
wilżyna ciernista. Gatunki te występują w obrębie biocenoz wodno-błotnych, tj. stawów, 

                                                           
8 Ibidem. 
9 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Niemodlin na lata 2016-2026  przyjęty Uchwałą nr 
XXXIV/190/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 grudnia 2016 r. 
10 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Niemodlin 
przyjęte Uchwałą nr XXI/110/20 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 24 lutego 2020 r. 
11 Waloryzacja krajobrazu naturalnego województwa opolskiego wraz z programem czynnej  
i biernej ochrony”, Ecosystem Projekt, Opole 2006. 
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starorzeczy, torfowisk, rzek, a także w wilgotnych i świeżych lasach oraz łąkach. Ponadto do 
cennych zbiorowisk roślinnych na terenie gminy zalicza się: zespół jeżogłówki najmniejszej 
(Sparganietumminimi), zespół wgłębnika pływającego (Ricciocarpetumnatantis), zespół 
jezierzy morskiej (Pawopotamo-Zannichelietum), szuwar sitowia korzenioczepnego 
(Scirpetumradicantis). Wśród siedlisk cennych przyrodniczo należy wymienić m.in. 9190 – 
Kwasne dąbrowy (Quercion robori-petraeae), 91E0 - Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe  
i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy 
źródliskowe, 9110 – Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum), 9170 – Grąd środkowoeuropejki  
i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum), 6510 – Niżowe i górskie świeże łąki 
użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris). Na terenie gminy Niemodlin występują 
także gatunki grzybów chronionych i rzadkich, takie jak: purchawica olbrzymia, piaskowiec 
kasztanowaty, gwiazdosz frędzelkowany, czyreo sosnowy, drobnoporek łzawiący. Na 
obszarze gminy Niemodlin występują także stanowiska i siedliska chronionych gatunków 
zwierząt. Wśród owadów należy wskazać m.in. następujące gatunki: modraszek nausitous, 
trzepla zielona, wśród płazów m.in. kumak nizinny, wśród ryb: różanka, śliz, wśród ptaków: 
m.in. gąsiorek, jarzębatka, derkacz, bielik zwyczajny. Chronione gatunki zwierząt obejmują 
ponad 120 taksonów, w tym najwięcej gatunków ptaków. Na obszarze gminy występują 
gatunki zwierząt będące przedmiotem ochrony obszarów Natura 2000, m.in.  mopek, nocek 
duży, wydra, traszka grzebieniasta, kumak nizinny12. 

KORYTARZE EKOLOGICZNE 

Według ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody13  korytarz ekologiczny to 
obszar umożliwiający migrację roślin, zwierząt lub grzybów. Korytarze ekologiczne 
zapewniają ciągłość ekologiczną, stanowiąc formy łączące obszary cenne przyrodniczo14,15. 
Korytarze ekologiczne mają szczególne znaczenie dla gatunków wędrownych, które w 
naturalny sposób przemieszczają się w celach żerowiskowych/pokarmowych, rozrodczych 
lub w wyniku prowadzonego trybu życia (wędrówki sezonowe i codzienne). Powiązania 
różnych form przyrodniczych poprzez korytarze ekologiczne stwarza warunki dla 
funkcjonowania środowiska jako spójnego obszaru, zapewniając warunki do utrzymania 
różnorodności biologicznej środowiska. Przez teren gminy przebiegają następujące korytarze 
ekologiczne: „Bory Niemodlińskie – Dolina Górnej Odry” o kodzie KPd-17A”, korytarz 

                                                           
12 https://www.gov.pl/web/gdos/ochrona-gatunkowa-roslin-zwierzat-i-grzybow (dostęp  
z dn.: 02.09.2022r.). 
13 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2022 poz. 916 ze zm.). 
14 Bernatek-Jakiel A. 2012. Koncepcja korytarzy ekologicznych w planowaniu przestrzennym 
na szczeblu wojewódzkim. Studia KPZK PAN. 142. 48-57. 
15 Pyć D. Ochrona ciągłości ekologicznej jako funkcja konstytucyjnej zasady zrównoważonego 
rozwoju na przykładzie korytarzy ekologicznych. Gdańskie Studia prawnicze, tom XXXI, 2014; 
https://prawo.ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/strona-
pia/33461/files/79_ochrona_ciaglosci.pdf; (dostęp z dn.: 02.09.2022 r.) 
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ekologiczny „Lasy Niemodlińskie – Dolina Nysy Kłodzkiej” o kodzie KPd-17B, krajowy korytarz 
ekologiczny „Nysa Kłodzka”, korytarz ekologiczny „Dolina Nysy Kłodzkiej” o kodzie KPd-18A. 

OCHRONA BIORÓŻNORODNOŚCI W KONTEKŚCIE ZMIAN KLIMATU 

W Europie, jak również na całym świecie podnosi się kwestię związaną z koniecznością 
podjęcia działań w odpowiedzi na postępujące zmiany klimatu oraz utratę bioróżnorodności.  
Pilna potrzeba przeciwdziałania zmianom klimatu, prowadzenia działań adaptacyjnych, 
a także działań ukierunkowanych na powstrzymywanie procesu zubażania różnorodności 
biologicznej i postępującej degradacji ekosystemów wskazuje na konieczność uwzględniania 
tejże problematyki w planach, programach, strategiach i przedsięwzięciach realizowanych 
w całej Unii Europejskiej. Zjawisko zubożania i utraty bioróżnorodności to obecnie jeden 
z głównych problemów środowiskowych. Interakcje między zasobami różnorodności 
biologicznej a postępującymi zmianami klimatu mają charakter obustronny, gdyż skutki 
zmian klimatu odciskają piętno na systemach przyrodniczych, ich kondycji oraz trwałości, 
wpływając na zasoby bioróżnorodności i na funkcjonowanie całych ekosystemów. Z drugiej 
strony systemy przyrodnicze - ich jakość, bogactwo i kondycja w istotnym stopniu warunkuje 
zapewnienie przez nie funkcji: zaopatrzeniowej, regulacyjnej, kulturowej i wspomagającej. 
Zdrowe i prawidłowo funkcjonujące ekosystemy odgrywają istotną rolę w kontekście 
łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu, szczególnie na silnie przekształconych terenach 
miejskich. Ekosystemy stanowią bowiem fundament życia i wszelkiej działalności człowieka, 
a zapewniane przez nie produkty i funkcje są niezbędne w celu utrzymania dobrostanu 
również w kontekście rozwoju gospodarczego i społecznego16,17,18. Stąd bardzo ważne jest 
dążenie do wzmacniania naturalnych ekosystemów, aby zwiększyć zdolności adaptacyjne 
środowiska. Zmiany klimatyczne wpływają na zasięgi występowania gatunków, cykle 
rozrodcze, okresy wegetacji i interakcje ze środowiskiem. Większość prognozowanych zmian 
opiera się o zmiany wartości przeciętnych parametrów klimatycznych: opadów, temperatury, 
kierunków wiatrów, a różnorodność biologiczna pod wpływem tych zmian ulega stopniowym 
przekształceniom. Coraz większe zagrożenie dla ekosystemów (zwłaszcza wodnych) stanowią 
zjawiska naturalne związane ze zmianami klimatu – przede wszystkim ekstremalne 
temperatury, susze, bezśnieżne zimy. Przewidywane zmiany na analizowanym obszarze 
dotyczą w szczególności siedlisk wód słodkich, płynących lub stojących gdyż są one narażone 
na zmiany wskutek wzrostu opadów nawalnych, okresów suchych i procesów eutrofizacji.  
W wyniku prognozowanych zmian klimatycznych można oczekiwać postępujących procesów 
zaniku małych powierzchniowych zbiorników wodnych (bagien, stawów, oczek wodnych, 

                                                           
16 European Commission. Guidance on Integrating Climate Change and Biodiversity into 
Strategic Environmental Assessment, 2013. 
https://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/SEA%20Guidance.pdf; (dostęp z dn. 02.09.2022) 
17https://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/Eco-
systems%20goods%20and%20Services/Ecosystem_PL.pdf; (dostęp z dn. 02.09.2022r.). 
18 Podstawy prawne ochrony różnorodności biologicznej. Instytut na rzecz Ekorozwoju, 
Warszawa, 2014 r.  
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małych płytkich jezior a także potoków i małych rzek). Stanowi to zagrożenie dla licznych 
gatunków, które bytują na tych terenach, bądź korzystają z nich jako rezerwuarów wody 
pitnej19. W przestrzeniach zurbanizowanych w kontekście przeciwdziałania zmianom klimatu 
należy wskazać na istotną rolę  zielonej i błękitnej infrastruktury, gdyż elementy tej 
infrastruktury, odpowiednio zagospodarowanej, poprawiają mikroklimat, wspomagają 
zasilanie wód gruntowych, stanowią także cenne siedliska fauny i flory. Łagodzenie zmian 
klimatycznych na terenach zurbanizowanych może następować m.in. poprzez przywracanie  
i zachowanie powierzchni biologicznie czynnych, zadrzewień, zakrzewień oraz zwiększanie 
terenów zieleni, a także dążenie do jej integracji z zielenią naturalną, zwiększanie 
różnorodności biologicznej. Zgodnie z zapisami Studium …20 „Przy kształtowaniu przestrzeni 
na terenie gminy Niemodlin jedną z zasad jakie należy uwzględniać w celu ochrony 
środowiska jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego jest stosowanie  
w zagospodarowaniu technologii przeciwdziałających zmianom klimatu. 

OBSZARY CHRONIONE 

Praktyczny wymiar działań w zakresie ochrony różnorodności biologicznej stanowi 
utworzenie w Polsce sieci obszarów i obiektów chronionych. Celem utrzymania istniejących 
form ochrony przyrody oraz tworzenia nowych obszarów jest zapewnienie trwałego 
zachowania gatunków zwierząt i roślin, zagrożonych wyginięciem w wyniku zmian 
środowiskowych spowodowanych działalnością człowieka. Obszary o szczególnych walorach 
przyrodniczych prawnie chronione stanowią ok. 63% 21 (dane za 2021 r.) powierzchni gminy 
ogółem. Na terenie gminy Niemodlin ustanowiono następujące formy ochrony przyrody:  

1) Obszary Chronionego Krajobrazu: Bory Niemodlińskie, Grodziec; 
2) Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Lipno; 
3) Użytki ekologiczne: „Dzicze Bagno”, „Żurawie Bagno”, „Iglica”; 
4) 54 pomniki przyrody. 22 

W tabeli poniżej (Tabela 2) zestawiono liczbę poszczególnych rodzajów obszarów 
chronionych w granicach gminy Niemodlin. 

                                                           
19 Ibidem. 
20 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Niemodlin 
przyjęte Uchwałą nr XXI/110/20 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 24 lutego 2020 
21 GUS BDL, dane za 2021 r. 
22 Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody; crfop.gdos.gov.pl (dostęp z dn.: 02.09.2022 r.). 
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Tabela 2 Liczba poszczególnych form ochrony przyrody w obrębie gminy Niemodlin 
Forma ochrony 

przyrody 
Liczba Powierzchnia obszarów 

prawnie chronionych* 
ogółem [ha] 

Udział obszarów prawnie 
chronionych w powierzchni 

woj. ogółem [%] 

obszar chronionego 
krajobrazu 

2 

11 521,87 62,9 % 
zespół przyrodniczo-
krajobrazowy 

1** 

użytek ekologiczny 3 

pomnik przyrody 54 
* Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona to zgodnie 
z definicją pojęć stosowanych w statystyce publicznej powierzchnia obszarów objętych 
formami ochrony przyrody żywej i nieożywionej oraz krajobrazu w celu ochrony zasobów, 
tworów i składników przyrody tj.: parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków 
krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu, stanowisk dokumentacyjnych, użytków 
ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, nie uwzględnia powierzchni 
rezerwatów przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych i zespołów 
przyrodniczo-krajobrazowych położonych na terenie parków krajobrazowych i obszarów 
chronionego krajobrazu, w celu wyeliminowania podwójnego liczenia tej samej powierzchni. 
** bezpośrednio przy granicy gminy Niemodlin od strony północnej, na obszarze gminy Lewin 
Brzeski znajduje się zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Stawy Niemodlińskie” 
Źródło: GUS BDL, dane za 2021 r.; Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody, 
crfop.gdos.gov.pl; https://stat.gov.pl/; (dostęp z dn.: 02.09.2022) 

Formy ochrony przyrody w granicach gminy Niemodlin przedstawiono na rysunku poniżej 
(Rysunek 1).  

Obszary chronione na terenie gminy Niemodlin zostały szczegółowo opisane w Załączniku nr 
1 Diagnoza strategiczna do projektu Strategii… będącego przedmiotem niniejszej Prognozy. 
Oprócz utworzonych prawnie form ochrony przyrody, na terenie gminy Niemodlin chroni się 
7 zabytkowych parków, które oprócz wartości kulturowych cechują się także znacznymi 
wartościami przyrodniczymi. Są to parki: w Niemodlinie, Lipnie, Grabinie, Jakubowicach, 
Krasnej Górze, Rogach i Szydłowcu Śląskim. 
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Rysunek 1 Formy ochrony przyrody w granicach gminy Niemodlin 
Źródło: opracowanie własne na podstawie https://www.crfop.gdos.gov.pl/, (dostęp z dn.: 
02.09.2022) 

OBSZARY NATURA 2000 

Najcenniejsze siedliska w województwie opolskim zostały objęte programem europejskim 
Natura 2000 jako specjalne obszary ochrony siedlisk utworzone lub planowane w myśl 
dyrektywy habitatowej i obszary specjalnej ochrony ptaków według dyrektywy ptasiej. Ideą 
sieci Natura 2000 jest zwiększenie skuteczności działań ochronnych poprzez stworzenie 
dodatkowego systemu ochrony dziedzictwa przyrodniczego Europy, kompletnego 
i metodycznie spójnego, nakładającego się na już funkcjonujące systemy ochrony obszarowej 
i gatunkowej, stanowiąc ich uzupełnienie i wzmocnienie. Głównym celem funkcjonowania 
Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest zachowanie określonych typów siedlisk 
przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt, uważanych za cenne (znaczące dla zachowania 
dziedzictwa przyrodniczego Europy) i zagrożone wyginięciem w skali całej Europy. Cel ten 
realizowany jest poprzez wyznaczenie i objęcie ochroną obszarów, na których te gatunki 
i siedliska występują23. Na obszarze gminy Niemodlin utworzono 2 obszary Natura 2000: 
Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej PLH160014 – obszar siedliskowy, Bory Niemodlińskie 
PLH160005 – obszar siedliskowy. Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Bory Niemodlińskie 

                                                           
23 https://natura2000.gdos.gov.pl/cele-tworzenia-obszarow-przedmiot-ochrony; (dostęp 
z dn. 02.09.2022 r.). 
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(PLH160005) ma powierzchnię 4 541,3 ha i zlokalizowany jest na terenie Równiny 
Niemodlińskiej 24. Jest rozległym kompleksem leśnym rozciągającym się na falistej 
i równinnej wysoczyźnie polodowcowej porozcinanej dolinkami rzecznymi, między dolinami 
Nysy Kłodzkiej i Odry. Szczególną wartość w obszarze Natura 2000 prezentuje zespół 
torfowisk przejściowych, trzęsawisk i torfowisk wysokich, ponieważ jest to jeden z ostatnich 
zachowanych kompleksów tego typu na terenie województwa opolskiego. Obszar Natura 
2000 Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej ma powierzchnię 1 439,6 ha i rozciąga się wzdłuż Nysy 
Kłodzkiej, od okolic Michałowa do Ptakowic25. Główną wartością przyrodniczą obszaru jest 
dobrze wykształcona i zachowana dolina rzeczna o charakterze podgórskim. 

3.2. WODY 
System hydrograficzny Niemodlina jest urozmaicony i zróżnicowany przestrzennie. 
Występują obszary o dużym zagęszczeniu cieków i kompleksy stawów (np. głównie w dolinie 
Ścinawy Niemodlińskiej, Jaczowice, Lipno, Wydrowice, Sady), a także tereny pozbawione 
sieci rzecznej (na zachodzie, na wododziałowym Wale Niemodlińskim). Istotnym 
uzupełnieniem sieci rzecznej są stawy. Największe usytuowane są w środkowo - południowej 
(Stawy Tułowickie) oraz północno wschodniej części gminy (Stawy Niemodlińskie). Obszar  
w całości należy do zlewni Nysy Kłodzkiej, która to rzeka stanowi zachodnią granicę gminy.  
W sieci hydrograficznej wyróżnia się 2 główne rzeki: Nysa Kłodzka (długość w granicach 
Niemodlina 14,5 km) oraz jej dopływ – Ścinawa Niemodlińska (długość w granicach 
Niemodlina 10,5 km), a także ciek – Wytoka, prawobrzeżny dopływ Ścinawy Niemodlińskiej 
(długość w granicach Niemodlina 4 km). Większa cześć gminy należy do zlewni Ścinawy 
Niemodlińskiej, która przecina swoim korytem gminę w jej części wschodniej i centralnej.  

Gmina Niemodlin dysponuje dobrymi i stosunkowo łatwo dostępnymi zasobami wód 
podziemnych, bowiem położona jest na dwóch zbiornikach wód podziemnych GZWP: nr 338 
(subzbiornik Paczków - Niemodlin) oraz nr 335 (zbiornik Krapkowice-Strzelce Opolskie). 
Szacowana wielkość zasobów dyspozycyjnych, dla obszaru GZWP nr 335, wynosi 36 364 
m3/d, natomiast dla GZWP nr 338 wynosi 12 866 m3/d. Wody GZWP nr 335 to wody 
zaliczane do I-III klasy jakości, natomiast wody w zbiorniku GZWP nr 338 mają zadowalającą 
jakość (III klasa jakości)26. Klasy jakości wód podziemnych I, II, III oznaczają dobry stan 
chemiczny, a klasy jakości wód podziemnych IV, V oznaczają słaby stan chemiczny. Dla GZWP 
nr 335 i nr 338 nie ustanowiono obszaru ochronnego27. 

                                                           
24 http://przyrodaslaska.pl/72/bory-niemodlinskie-plh160005.html, (dostęp z dn.: 
02.09.2022). 
25 http://www.przyrodaslaska.pl/84/opolska-dolina-nysy-klodzkiej-plh160014.html, dostęp: 
13.08.2021 r. 
26 Informator PSH. Główne Zbiorniki Wód Podziemnych w Polsce, Państwowy Instytut 
Geologiczny, Warszawa, 2017. 
27 Uchwała nr XXXI/168/20 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie 
wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji „Niemodlin” na obszarze gminy Niemodlin. 
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Ogółem, w 2020 roku w Niemodlinie było 99,9% korzystających z wodociągu, w porównaniu 
do 98% w powiecie opolskim28. Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi na terenie gminy Niemodlin sprawowany jest przez Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Opolu, na podstawie ustawy z dnia 26 sierpnia 2015 roku  
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 195). W I i II kwartale 2022 
r. woda ze wszystkich wodociągów na terenie gminy Niemodlin (Niemodlin, Gracze, 
Michałówek i Roszkowice) była przydatna do spożycia29. 

W dniu 21 września 2011 roku Starosta Opolski wydał Decyzję udzielającą pozwolenia 
wodnoprawnego Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie na 
szczególne korzystanie z wód, dla potrzeb komunalnego ujęcia wody w Niemodlinie. Decyzją 
WR.ZUZ.4.4100.37.2019.AK z dnia 09.12.2019 r. wydaną przez Państwowe Gospodarstwo 
Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie została ustalona strefa ochrony bezpośredniej 
dla ujęć: 1a, 2a, 3a, 4, 4a. Obszar strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych  
z utworów trzeciorzędowych składającego się ze studni nr: 1a, 2a, 3, 4, 4a, stanowi 
bezpośredni teren wokół ujęcia. Na terenie strefy bezpośredniej ujęcia wód zakazana jest 
wszelka działalności niezwiązana z eksploatacją ujęcia wody. Nie ustanowiono obszarów 
ochronnych zbiorników wód śródlądowych. 

W odniesieniu do obowiązującego Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 
Odry (Dz.U. 2016 poz. 1967), gmina Niemodlin jest położona w obrębie 1 Jednolitej Części 
Wód Podziemnych (JCWPd): JCWPd nr 109 (kod UE GWB: PLGW6000109)30. Obszar Gminy 
Niemodlin stanowi około 4,3% w/w JCWPd. Stan chemiczny i ilościowy JCWPd nr 109  
w latach 2012-2019 określono jako dobry31. JCWPd nr 109 należy do zlewni bilansowej Nysy 
Kłodzkiej i Przyodrza i stanowi jcw dostarczającą średnio powyżej 100 m3 wody na dobę. 
Omawiana JCWPd nie znajduje się w granicach obszaru chronionego. Cel środowiskowy dla 
podmiotowej jcw określono jako dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy. Zgodnie z ww. 
Planem podmiotowa jcw nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, 
w związku z tym brak jest przesłanek do ustalenia odstępstw. 

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. 2016 poz. 
1967), gmina Niemodlin położona jest w zlewniach 12 Jednolitych Części Wód 
Powierzchniowych (JCWP) (Tabela 3). Dwie najważniejsze rzeki w granicach Niemodlina 
(Nysa Kłodzka i Ścinawa Niemodlińska), zaklasyfikowano do następujących, znaczących 
elementów wód powierzchniowych (JCWP)32: JCWP Ścinawa Niemodlińska od Mesznej do 
                                                           
28 Bank Danych Lokalnych. 
29 https://www.gov.pl/attachment/906a5397-5837-4c83-a179-adbbb9f59e31, dostęp: 
30.08.2022 r. 
30 Centrala Baza Danych Geologicznych, zasób Państwowego Instytutu Geologicznego – 
Państwowego Instytutu Badawczego. 
31 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, https://mjwp.gios.gov.pl/mapa/mapa,172.html, 
dostęp: 30.08.2022 r. 
32 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo Wodne (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2233). 
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Nysy Kłodzkiej (kod: RW60001912899) oraz JCWP Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia (kod: 
RW6000191299). Stan obu JCWP określono jako dobry, przy czym oceniono, że zagrożone 
jest ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych przez JCWP Nysa Kłodzka od zb. Nysa do 
ujścia. W przypadku JCWP, dla których stwierdzono zagrożenie ryzyka nieosiągnięcia celów 
środowiskowych, zastosowano odstępstwa od celów środowiskowych. W przypadku JCWP 
Nysa Kłodzka od zbiornika Nysa do ujścia wdrożenie skutecznych i efektywnych działań 
naprawczych wymaga szczegółowego rozpoznania wpływu zidentyfikowanej presji 
i możliwości jej redukcji. W bieżącym cyklu planistycznym dokonano rozpoznania potrzeb 
w zakresie przywrócenia ciągłości morfologicznej w kontekście dobrego stanu ekologicznego 
JCWP. W Planie działań ujęto między innymi – opracowanie wariantowej analizy sposobu 
udrożnienia budowli piętrzących na cieku Nysa Kłodzka wraz ze wskazaniem wariantu do 
realizacji oraz opracowaniem dokumentacji projektowej. 

Tabela 3. Informacje dotyczące JCWP w granicach gminy Niemodlin 

Nazwa 
JCWP 

Kod Stan 
JCWP 

Ocena 
ryzyka 
nieosiągnię
cia celów 
środowisko
wych 

Cel środowiskowy Odst
ępst
wo 

Stan lub 
potencjał 
ekologiczny 

Stan 
chemiczny 

JCWP 
Łokietnica 

RW600017127529 Zły Zagrożona 
Dobry stan 
ekologiczny 

Dobry 
stan 
chemiczny 

Tak 

JCWP 
Rybina 

RW600017127549 Dobry 
Niezagrożo
na 

Dobry stan 
ekologiczny 

Dobry 
stan 
chemiczny 

Nie 

JCWP 
Dopływ 
z Goszczow
ic 

RW60001712854 Zły Zagrożona 
Dobry 
potencjał 
ekologiczny 

Dobry 
stan 
chemiczny 

Tak 

JCWP 
Pradelna 

RW60001712869 Dobry 
Niezagrożo
na 

Dobry stan 
ekologiczny 

Dobry 
stan 
chemiczny 

Nie 

JCWP 
Dzięcielec 

RW60001712872 Zły Zagrożona 
Dobry 
potencjał 
ekologiczny 

Dobry 
stan 
chemiczny 

Tak 

JCWP 
Młynówka 

RW600017128749 Zły Zagrożona 
Dobry stan 
ekologiczny 

Dobry 
stan 
chemiczny 

Tak 
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Nazwa 
JCWP 

Kod Stan 
JCWP 

Ocena 
ryzyka 
nieosiągnię
cia celów 
środowisko
wych 

Cel środowiskowy Odst
ępst
wo 

Stan lub 
potencjał 
ekologiczny 

Stan 
chemiczny 

JCWP 
Wytoka 

RW600017128769 Dobry 
Niezagrożo
na 

Dobry stan 
ekologiczny 

Dobry 
stan 
chemiczny 

Nie 

JCWP 
Radoszówk
a 

RW60001712889 Zły Zagrożona 
Dobry stan 
ekologiczny 

Dobry 
stan 
chemiczny 

Tak 

JCWP 
Krzemionk
a 

RW60001712894 Dobry 
Niezagrożo
na 

Dobry stan 
ekologiczny 

Dobry 
stan 
chemiczny 

Nie 

JCWP 
Jasień 

RW60001712914 Zły Zagrożona 
Dobry stan 
ekologiczny 

Dobry 
stan 
chemiczny 

Tak 

JCWP 
Ścinawa 
Niemodlińs
ka od 
Mesznej do 
Nysy 
Kłodzkiej 

RW60001912899 Dobry 
Niezagrożo
na 

Dobry 
potencjał 
ekologiczny 

Dobry 
stan 
chemiczny 

Nie 

JCWP Nysa 
Kłodzka od 
zb. Nysa do 
ujścia 

RW6000191299 Dobry Zagrożona 

Dobry stan 
ekologiczny
; możliwość 
migracji 
organizmó
w wodnych 
na odcinku 
cieku 
istotnego - 
Nysa 
Kłodzka 
w obrębie 
JCWP 

Dobry 
stan 
chemiczny 

Tak 

Źródło: opracowano na podstawie: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 
2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. 2016 
poz. 1967). 
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W roku 2020 i 2021 nie została dokonana klasyfikacja i ocena stanu jednolitych części wód 
powierzchniowych, a wyłącznie klasyfikacja wskaźników jakości wód, zgodnie z § 14 i § 15 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu 
ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu 
jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla 
substancji priorytetowych (Dz. U. poz. 1475). Zgodnie z danymi GIOŚ (klasyfikacja i ocena 
stanu RW w latach 2014-2019), JCWP Ścinawa Niemodlińska od Mesznej do Nysy Kłodzkiej 
(kod jcwp: PLRW60001912899), stan / potencjał w/w JCWP oceniono jako zły (5 klasa), 
natomiast stan chemiczny oceniono jako poniżej dobrego. Stan wód w podmiotowej JCWP 
oceniono jako zły. Stan / potencjał JCWP Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia (kod jcwp: 
PLRW6000191299) oceniono jako słaby (4 klasa) (wg monitoringu GIOŚ 2014-2019), 
natomiast stan chemiczny oceniono jako poniżej dobrego. Stan wód podmiotowej JCWP 
oceniono jako zły33. Należy jednak podkreślić, że granice JCWP nie są rozmieszczone  
w całości w granicach Niemodlina, a punkty pomiarowo-kontrolne (ppk) zlokalizowane są 
poza granicami gminy (Nysa Kłodzka - Skorogoszcz oraz Ścinawa Niemodlińska - 
Oldrzyszowice). Szczegółowe informacje na temat stanu i potencjału JCWP w granicach 
Niemodlina przedstawiono poniżej (Tabela 4). 

Tabela 4. Informacje dotyczące stanu i potencjału JCWP w granicach gminy Niemodlin 

Nazwa JCWP Kod 

Cel środowiskowy 
Ocena stanu 
jcwp 

Stan / 
potencjał 
ekologiczny 

Stan chemiczny 

JCWP 
Łokietnica 

RW600017127529 n.o. n.o. n.o. 

JCWP Rybina RW600017127549 n.o. n.o. n.o. 
JCWP 
Dopływ 
z Goszczowic 

RW60001712854 n.o. n.o. n.o. 

JCWP 
Pradelna 

RW60001712869 n.o. Poniżej dobrego Zły stan wód  

JCWP 
Dzięcielec 

RW60001712872 n.o. n.o. n.o. 

JCWP 
Młynówka 

RW600017128749 
Słaby potencjał 
ekologiczny (4 
klasa) 

n.o. Zły stan wód 

JCWP 
Wytoka 

RW600017128769 n.o. Poniżej dobrego Zły stan wód 

                                                           
33 https://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/monitoring-wod, dostęp: 30.08.2022 r. 
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Nazwa JCWP Kod 

Cel środowiskowy 
Ocena stanu 
jcwp 

Stan / 
potencjał 
ekologiczny 

Stan chemiczny 

JCWP 
Radoszówka 

RW60001712889 
Słaby potencjał 
ekologiczny (4 
klasa) 

n.o. Zły stan wód 

JCWP 
Krzemionka 

RW60001712894 n.o. Poniżej dobrego Zły stan wód 

JCWP Jasień RW60001712914 n.o. n.o. n.o. 
JCWP 
Ścinawa 
Niemodlioska 
od Mesznej 
do Nysy 
Kłodzkiej 

RW60001912899 
Zły potencjał 
ekologiczny (5 
klasa) 

Poniżej dobrego Zły stan wód 

JCWP Nysa 
Kłodzka od 
zb. Nysa do 
ujścia 

RW6000191299 
Słaby potencjał 
ekologiczny (4 
klasa) 

Poniżej dobrego Zły stan wód 

n.o. – nie określono 

Źródło: https://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/monitoring-wod, dostęp: 30.08.2022 r. 

Na mocy Uchwały nr XXXI/168/20 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 9 listopada 2020 r.  
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji „Niemodlin” na obszarze gminy 
Niemodlin, wyznaczono aglomerację „Niemodlin”, w skład których wchodzą miejscowości: 
Niemodlin, Gościejowice, Gościejowice Małe, częściowo Gracze, Piotrowa, Wydrowice. 
Równoważna Liczba Mieszkańców (RLM) aglomeracji wynosi 7 762. Ścieki z obszaru 
aglomeracji są odprowadzane lub przewidziane do odprowadzenia do oczyszczalni ścieków  
w Gościejowicach Małych. Systemy kanalizacji zbiorczej na terenie zlewni oczyszczalni 
ścieków w Gościejowicach Małych obejmuje łącznie ok. 48,5 km kanalizacji sanitarnej,  
z czego ok. 32,8 km kanalizacji grawitacyjnej, a ok. 15,6 km kanalizacji ciśnieniowej. Na 
terenie aglomeracji „Niemodlin” nie jest eksploatowana kanalizacja sanitarna 
ogólnospławna. Oczyszczalnia ścieków w Gościejowicach Małych jest mechaniczno-
biologiczną oczyszczalnią z sekwencyjnymi reaktorami SBR i pompownią osadu nadmiernego. 
Ogółem z sieci kanalizacyjnej korzysta 58,2% mieszkańców, z czego 93,3% to mieszkańcy 
miast (m. Niemodlin), a 26,6% to mieszkańcy wsi34. W obszarze aglomeracji nie stwierdzono 
zainstalowanych zbiorników bezodpływowych. W obszarze aglomeracji zarejestrowano 3 
oczyszczalnie przydomowe, które obsługują 20 mieszkańców. Ilość ścieków komunalnych 

                                                           
34 Bank Danych Lokalnych. 
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odprowadzanych ogółem rocznie kształtuje się na podobnym poziomie, tj. średnio około 300 
dam3. Stwierdzono wzrost ilości ścieków przemysłowych odprowadzanych w ciągu roku  
(w 2018 roku było to 16 dam3, w 2021 roku 34 dam3). Nie stwierdzono ścieków 
przemysłowych odprowadzanych do środowiska bez oczyszczenia35. 

3.3. POWIETRZE 
Gmina Niemodlin ze względu na dogodne położenie ekologiczne, związane z obecnością 
szerokiego pasma lasów od strony południowo-zachodniej oraz brak uciążliwego przemysłu 
charakteryzuje się czystym powietrzem atmosferycznym i korzystnymi warunkami 
agroklimatycznymi. Na dobrą jakość powietrza w gminie wpływa również brak obecności 
dużych zakładów przemysłowych, których działalność na ogół związana jest z 
występowaniem różnych emisji zanieczyszczeń do środowiska naturalnego, w tym  
w szczególności powietrza atmosferycznego. Dodatkowo, prowadzona w obrębie gminy, 
przez małe i mikroprzedsiębiorstwa produkcja pozarolnicza również nie odgrywa większego 
znaczenia i nie przekłada się na wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza. Zgodnie  
z corocznymi badaniami powietrza na terenie województwa opolskiego gmina Niemodlin 
znajduje się w strefie opolskiej gdzie stan powietrza ocenia się, jako dobry. Badania i ocena 
jakości powietrza na terenie województwa opolskiego realizowane są w ramach PMŚ, 
prowadzonego przez WIOŚ w Opolu. Na podstawie wyników pomiarów WIOŚ dokonuje 
corocznej oceny jakości powietrza w każdej ze stref. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości 
powietrza, województwo opolskie zostało podzielone na dwie strefy: miasto Opole (PL 1601) 
oraz strefę opolską obejmującą pozostały obszar województwa (PL 1602). 

Klasyfikację jakości powietrza atmosferycznego w obrębie każdej ze stref wykonano  
w oparciu o następujące założenia: 

 klasa A - poziom stężeń nie przekracza wartości dopuszczalnej/docelowej; nie jest 
wymagane prowadzenie działań na rzecz poprawy, jakości powietrza; 

 klasa C - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną/docelową; należy określić 
obszary przekroczeń oraz dążyć do osiągnięcia wartości kryterialnych, niezbędne jest 
opracowanie programu ochrony powietrza POP; 

 klasa C1 – poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną dla fazy II ustanowioną dla 
pyłu PM2,5; 

 klasa D2 - poziom stężeń ozonu przekracza poziom celu długoterminowego; należy 
dążyć do osiągnięcia poziomu celu długoterminowego do roku 2020. 

                                                           
35 Bank Danych Lokalnych. 
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Wyniki klasyfikacji stref dla wszystkich zanieczyszczeń uwzględnianych w ocenie rocznej 
jakości powietrza (2021) dokonywanej pod kątem ochrony zdrowia zestawiono w tabeli 
poniżej. 

Tabela 5 Klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej dokonanej  
z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia ludzi - klasyfikacja 
podstawowa (klasy: A, C oraz A1, C1 dla pyłu zawieszonego PM2,5) 

Lp
. 

Nazwa 
strefy 

Kod 
strefy 

Symbol klasy strefy dla poszczególnych zanieczyszczeń 

SO
2 

NO
2 

C
O 

C6H
6 

PM1
0 

P
b 

A
s 

C
d 

N
i 

B(a)
P 

PM2,5
*

 

O3
*

* 
1 miasto 

Opole 
PL160
1 

A A A A A A A A A C A A1 

2 strefa 
opolsk
a 

PL160
2 

A A A A C A A A A C C12 A1 

1) Dla ozonu – poziom celu długoterminowego, strefy uzyskały klasę D2.  
2) Dla pyłu zawieszonego PM2,5 – poziom dopuszczalny I faza, strefa opolska uzyskała klasę 
A.  
Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie opolskim. Raport wojewódzki za 
2021 rok. GIOŚ, Opole 2022 

Wyniki klasyfikacji stref dla wszystkich zanieczyszczeń uwzględnianych w ocenie rocznej 
(2021) dokonywanej pod kątem ochrony roślin zestawiono w tabeli poniżej.  

Tabela 6 Klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej dokonanej  
z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin 

Lp. Nazwa strefy Kod strefy Klasa strefy dla poszczególnych zanieczyszczeń  

SO2 NOx O3
* 

1 miasto Opole PL1601 nie klasyfikuje się 
2 strefa 

opolska 
PL1602 A A C 

* wg poziomu docelowego 
Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie opolskim. Raport wojewódzki za 
2021 rok. GIOŚ, Opole 2022 

Wyniki przedstawione w powyższych tabelach wskazują na występowanie w obrębie strefy 
opolskiej (PL 1602) przekroczeń w zakresie stężeń w powietrzu atmosferycznym pyłu PM10  
i PM 2,5, ozonu O3, oraz benzenu C6H6. Na terenie gminy brak jest istotnych lokalnych źródeł 
zanieczyszczeń. Największe zagrożenie spowodowane jest niską emisją z lokalnych kotłów 
opalanych węglem oraz zanieczyszczeniami komunikacyjnymi w szczególności emitowanymi 
wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych. 
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Z informacji zawartych w raporcie za rok 2021 pn. Roczna ocena jakości powietrza  
w województwie opolskim36 wynika, że głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza  
w województwie opolskim jest emisja antropogeniczna pochodząca z sektora komunalno-
bytowego (emisja powierzchniowa), emisja z komunikacji (emisja liniowa) oraz emisje  
z działalności przemysłowej (emisja punktowa). Jak wskazano w dokumencie, znaczący udział 
w stężeniach substancji na obszarze województwa ma również napływ zanieczyszczeń  
z pozostałego obszaru kraju oraz Europy. Powyższe tendencje znajdują swoje 
odzwierciedlenie również w ujęciu lokalnym. Analogicznie jak w skali województwa, 
głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie gminy Niemodlin jest niska 
emisja (emisja ze źródeł komunalno-bytowych) oraz emisja komunikacyjna. Z uwagi na fakt, 
iż nadal dominującym nośnikiem energii cieplnej do ogrzewania starej zabudowy 
mieszkaniowej jest paliwo kopalne, substancje szkodliwe powstają głównie w procesie 
spalania paliw na cele grzewcze.  

Do głównych zidentyfikowanych źródeł zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy należą: 

 źródła komunalno-bytowe: emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego 
następuje przez lokalne kotłownie, indywidualne paleniska domowe jak również 
emitory z zakładów użyteczności publicznej. Źródła komunalno-bytowe 
odpowiedzialne są za wprowadzanie do atmosfery znacznych ilości 
zanieczyszczeń pyłowych i gazowych i są w największym stopniu odpowiedzialne 
za tzw. niską emisję; 

 źródła transportowe (liniowe): emisja zanieczyszczeń w formie gazów i pyłów 
następuje w efekcie ruchu pojazdów spalinowych i ma miejsce wzdłuż szlaków 
komunikacyjnych. Z uwagi na charakter emiterów ma ona miejsce na niskiej 
wysokości i łącznie ze źródłami zanieczyszczeń komunalno-bytowych tworzy tzw. 
niską emisję. Główne zanieczyszczenia emitowane ze źródeł transportowych to: 
węglowodory, tlenki azotu, tlenek węgla, pyły, związki ołowiu oraz  tlenki siarki; 

 źródła przemysłowe – pochodzące z procesów produkcyjnych oraz kotłowni 
przemysłowych. 

 źródła związane z wtórnym pyleniem z odsłoniętych terenów powierzchni; 
 źródła zanieczyszczeń napływających spoza terenu gminy. Skala i miejsce emisji 

determinowane jest głownie kierunkiem oraz siłą wiatru37. 

3.4. POWIERZCHNIA ZIEMI 
POWIERZCHNIA ZIEMI 

                                                           
36 Roczna ocena jakości powietrza w województwie opolskim. Raport wojewódzki za rok 
2021. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Departament monitoringu Środowiska, 
Opole 2022. 
37 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Niemodlin na lata 2016-2026. 
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Gmina Niemodlin  zajmuje obszar 183 km2.  W strukturze użytkowania powierzchni gminy38 
największą część zajmują użytki rolne ok. 60 % ogólnej powierzchni, grunty leśne oraz tereny 
zadrzewione i zakrzewione, grunty pod wodami powierzchniowymi to 4 %. Tereny 
zabudowane i zurbanizowane stanowią 3 % ogółu gminy, podobnie tereny komunikacyjne 
również ok. 3%. Pozostałe grunty, nieużytki i tereny różne stanowią ok. 1%. Na obszarze 
gminy działalność górnicza prowadzona jest w Graczach bazalty, a w Niemodlinie, czasowo 
iły trzeciorzędowe. Stopień degradacji terenów jest zróżnicowany. Szansą do przywrócenia 
tych terenów do obiegu społeczno-gospodarczego są działania rewitalizacyjne przez 
przedsiębiorców górniczych uwzględniające m.in. potrzeby rozwojowe  miejscowości. 

GLEBY 

Na obszarze gminy dominującymi glebami są mady rzeczne w dolinach Nysy Kłodzkiej  
i Ścinawy Niemodlińskiej oraz gleby wytworzone z utworów piaszczystych i gliniastych na 
pozostałym obszarze. Głównie są to gleby brunatne właściwe, płowe i bielicowe. Gleby 
bagienne (mułowe i torfowe) oraz gleby opadowo i gruntowo-glejowe mają marginalne 
znaczenie. Na obszarach zurbanizowanych i zabudowanych występują gleby zdegradowane 
na skutek różnorodnej działalności człowieka. 

Gmina charakteryzuje się w skali województwa opolskiego średnimi warunkami dla produkcji 
rolnej. Gleby gruntów terenu opracowania wykazują się słabym zagrożeniem erozją. 
Obszarami o podwyższonym ryzyku występowania tego zjawiska są tereny rolne w okolicach 
krawędzi denudacyjnych dolin rzecznych oraz stoków pagórkowatych form terenu. 
Większość najbardziej zagrożonych erozją gleb została zalesiona. 

Najwyższą wartością rolniczej przestrzeni produkcyjnej charakteryzują się Sarny Wielkie  
i Gościejowice.  

Gleby użytkowane rolniczo wykazują bardzo ograniczone zanieczyszczenia metalami 
ciężkimi. Zawartość poszczególnych metali ciężkich w glebie jest niższa lub porównywalna 
z wartościami uznawanymi za naturalne, a występowanie gleb zanieczyszczonych jest 
niewielkie. Źródłem zagrożenia zanieczyszczenia metalami ciężkimi są tereny przemysłowe 
oraz komunikacyjne39. 

OBSZARY HISTORYCZNYCH ZANIECZYSZCZEŃ 

W rejestrze GDOŚ40 na obszarze gminy Niemodlin nie występują tereny historycznie 
zanieczyszczone. 

                                                           
38 Dane udostępnionymi na stronie www.niemodlin.pl: 
https://niemodlin.pl/952/1044/podstawowe-informacje-o-gminie.html. 
39 Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany planu zagospodarowania 
przestrzennego województwa opolskiego. Opole, czerwiec 2018 r. 
40Warstwa pn. Zanieczyszczenia powierzchni ziemi Geoserwisu GDOŚ:  
https://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/, odczyt 26.09.2022 r. 
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3.5. KRAJOBRAZ 
Gmina Niemodlin położona w prowincji fizycznogeograficznej Niżu Środkowoeuropejskiego 
(Niziny Środkowopolskiej). W ukształtowaniu powierzchni dominuje krajobraz równinny, 
który częściowo ukształtowany został podczas zlodowacenia środkowopolskiego z dolinami 
rzecznymi po stronie zachodniej gminy Nysy Kłodzkiej, po wschodniej stronie rzeki Ścinawy 
Niemodlińskiej, prawobrzeżnego dopływu Nysy Kłodzkiej. Krajobrazowo obszar gminy 
przypomina płaskowyż, gdzie przeważają tereny leśne, upraw rolnych, z rozwiniętą siecią 
wodną. Dotychczasowe przeznaczenie i zagospodarowanie terenu gminy Niemodlin 
charakteryzuje się stosunkowo niewielkim areałem gleb chronionych wzdłuż rzeki Nysy 
Kłodzkiej oraz w północno-wschodniej części gminy. Sieć osiedleńcza gminy obejmuje miasto 
Niemodlin, średniej wielkości wieś Gracze o funkcji rolniczo-przemysłowej (wydobycie  
i przeróbka kamienia) oraz ponad dwadzieścia mniejszych wsi o funkcji rolniczej. Część 
terenów zajmują zbiorniki wodne, usytuowane przeważnie w sąsiedztwie lasów. Najwyżej 
położone obszary w gminie zlokalizowane są w jej południowo-zachodniej części, gdzie  
w okolicach Grabina wysokości bezwzględne sięgają 220 m n.p.m. Najniżej położone tereny 
znajdują się w dolinie Ścinawy Niemodlińskiej i Nysy Kłodzkiej, przy granicy z gminą Lewin 
Brzeski – ok. 148 m n.p.m. Różnica wysokości bezwzględnych na terenie wynosi, więc ok. 72 
m.41 

Charakterystyczne walory krajobrazowe dla gminy Niemodlin: 

 stosunkowo duża różnorodność krajobrazowa i przyrodnicza, 
 obszary objęte prawną ochroną m.in. obszary chronionego krajobrazu: Obszar 

Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie, Obszar Chronionego Krajobrazu 
Grodziec, Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy Lipno, użytki ekologiczne: „Dzicze 
Bagno”, „Żurawie Bagno”, „Iglica”, 

 wysoki udział obszarów prawnie chronionych - ok. 63% powierzchni gminy,  
 zachowane dziedzictwo kulturowe, w tym średniowieczny układ miejski, historyczne 

układy zabudowy zagrodowej, stanowiska archeologiczne. 

Dominujące krajobrazy:  

 miejski i przemysłowy związany ze zurbanizowanym obszarem obejmującym miasto 
Niemodlin, oraz przemysłowe we wsi Gracze i Rutki, 

 rolniczy z wiejskimi ośrodkami lokalnymi, 
 leśny– największe kompleksy leśne dawnej Puszczy Śląskiej jak Bory Niemodlińskie. 

Zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym na obszarze gminy Niemodlin dominują strefy 
krajobrazowe z dominacją ekosystemów zdegradowanych rolnych z małą odpornością  
i zachowaną zdolnością do regeneracji. Kolejną strefą związaną z występowaniem obszarów 

                                                           
41 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Niemodlin, 
przyjęte Uchwałą nr XXI/110/20 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 24 lutego 2020r. 
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leśnych są strefy krajobrazowe z dominacją ekosystemów odpornych i zdolnych do 
regeneracji (obszar południowy gminy). Na obszarze gminy występują również strefy 
krajobrazowe z dominacją ekosystemów zdewastowanych z utraconą odpornością  
i zdolnością do regeneracji, które wpływają degradująco na sąsiednie ekosystemy. Są to 
obszary gdzie prowadzona jest działalność przemysłowa na terenie gminy. Na poniższym 
rysunku przedstawiono przestrzenne rozmieszczenie stref charakteryzujących odporność  
i stabilność krajobrazów w gminie na tle województwa opolskiego. 

 

Rysunek 2. Odporność i stabilność krajobrazów w gminie Niemodlin na tle woj. opolskiego 
Źródło: Opracowanie ekofizjograficzne województwa opolskiego. Diagnoza stanu 
funkcjonowania środowiska – stan ochrony i zachowania zasobów przyrodniczych 
i krajobrazowych, odporność, intensywność i kierunki zmian środowiska przyrodniczego, 
zdolność użytkowania terenu z uwarunkowaniami przyrodniczymi, Mapa nr 7, Urząd 
Marszałkowski Województwa Opolskiego - Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej, 
2013 

Do najważniejszych zagrożeń krajobrazu i powierzchni ziemi należą procesy urbanizacyjne  
i zjawisko rozpraszania zabudowy oraz rozwój infrastruktury komunikacyjnej i technicznej 
(dominujące w krajobrazie budowle związane z tą infrastrukturą) oraz presja związana  
z działalnością przemysłową, zwłaszcza związaną z wydobywaniem surowców skalnych 
(wyrobiska).  

 

Gmina 
Niemodlin 
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3.6. KLIMAT 
Klimat gminy Niemodlin leży w zasięgu klimatu Wielkich Dolin i jest wyrównany na terenie 
całej gminy. Klimat na obszarze gminy kształtowany jest wpływem różnych czynników, 
spośród których do najważniejszych zaliczyć można:  położenie geograficzne, rzeźbę terenu, 
rozmieszczenie wód powierzchniowych, rodzaj gruntów oraz charakter pokrywającej grunty 
szaty roślinnej. Teren gminy położony jest w regionie Nadodrzańskim, charakteryzującym się 
jednym z najłagodniejszych klimatów w regionie  oraz jednym z łagodniejszych w ujęciu 
całego kraju. Dlatego też, klimat gminy Niemodlin należy do jednego z najłagodniejszych  
w całym województwie opolskim. Łagodny charakter klimatu przejawia się niskimi 
amplitudami temperatur, nieznaczną wysokością opadów oraz długim sezonem 
wegetacyjnym. Zimy  
w regionie można zaklasyfikować do zim łagodnych o stosunkowo krótkim okresie trwania, 
natomiast lata należą do okresów długich i ciepłych. Zróżnicowana rzeźba terenu gminy 
Niemodlin jak również występowanie w obrębie gminy wielkoprzestrzennych ekosystemów 
wodnych, leśnych i łąkowych determinuje zróżnicowane warunki mikroklimatyczne  
i bioklimatyczne. Na terenie gminy Niemodlin opady okresu wegetacyjnego (okres od 
kwietnia do września) mieszczą się w przedziale 350-450 mm. Największa ilość opadów 
przypada  
w połowie lata. Klimat gminy jest korzystny dla rolnictwa. Charakteryzują go stosunkowo 
wysokie temperatury i umiarkowana ilość opadów atmosferycznych, co przy stosunkowo 
długim okresie wegetacji i stosunkowo łagodnym przebiegu zimy sprzyja produkcji 
roślinnej42. Szczegółowe wartości parametrów charakteryzujących warunki klimatyczne 
panujące na terenie gminy Niemodlin zestawiono w tabeli poniżej.  

Tabela 7 Warunki klimatyczne obszaru gminy Niemodlin 

Parametr Wartość 

1. Temperatura 
1.1 Średnia temperatura roczna 8,5 [oC] 
1.2 Średnia temperatura w miesiącu: styczeń -1,5 [oC] 
1.3 Średnia temperatura w miesiącu: kwiecień 8,0 [oC] 
1.4 Średnia temperatura w miesiącu: czerwiec  18,0 [oC] 
1.5 Średnia temperatura w miesiącu: październik 9,0 [oC] 
1.6 Termiczne pory roku 

1.6.1 Przedwiośnie 23 II – 30 III 
1.6.2 Wiosna 30 III – 28 IV 
1.6.3 Przedlecie 28 IV – 1 VI 
1.6.4 Lato 1 VI – 6 IX 
1.6.5 Polecie 6 IX – 8 X 
1.6.6 Jesień 8 X – 10 XI 

                                                           
42 Program ochrony przyrody dla Gminy Niemodlin na lata 2016-2026. 
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1.6.7 Przedzimie 10 XI – 17 XII 
1.6.8 Zima 17 XII – 23 II 

2. Nasłonecznienie 
2.1 Usłonecznienie 1450 – 1500 [h] 
2.2 Udział usłonecznienia faktycznego do astronomicznie 

możliwego 
32 [%] 

2.3 Usłonecznienie w półroczu ciepłym 1050 – 1100 [h] 
2.4 Usłonecznienie w półroczu zimnym < 372 
3. Promieniowanie słoneczne 
3.1 Roczne sumy promieniowania całkowitego  3600 – 3700 

[MJ/m2] 
3.2 Stosunek promieniowania faktycznego do dochodzącego do 

atmosfery  
41 [%] 

3.3 Promieniowanie w półroczu ciepłym  2800 -2900 
[MJ/m2] 

3.4 Promieniowanie w półroczu chłodnym  do 820  [MJ/m2] 
4 Wilgotność i opad atmosferyczny 
4.1 Średnia długość okresu bezprzymrozkowego 170 [d] 
4.2 Wilgotność względna 78 [%] 
4.3 Niedosyt wilgotności  3,6 [h Pa] 
4.4 Opad atmosferyczny 660 [mm] 
4.5 Opad półrocza ciepłego 420 [mm] 
4.6 Opad półrocza chłodnego 240 [mm] 
4.7 Maksymalne dobowe sumy opadów  (p=1%) 100 [mm] 
4.8 Średnia liczba dni z opadem gradu (okres: IV-X) 1 [d] 
4.9 Liczba dni z pokrywą śnieżną  53 [d] 
4.10 Średnia maksymalna grubość pokrywy śnieżnej  >12 [cm] 
4.11 Maksymalna grubość pokrywy śnieżnej  >50 [cm] 
4.12 Data zaniku pokrywy śnieżnej  Do 30 III 
4.13 Średnia roczna liczba dni z mgłą 50 [d] 
4.14 Średnia liczba dni z rosą (okres: IV-X) 100-120 [d] 
4.15 Średnia roczna liczba dni z burzą  20 [d] 
5 Przepływ prądów powietrznych 
5.1 Średnia roczna prędkość wiatru  S-17%; W-16% 
5.2 Udział energetyczny prędkości wiatru  >4-15 [m/s]; 25 

[%] 
5.3 Udział cisz atmosferycznych  10 [%] 

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Niemodlin; Uchwała Nr XXI/110/20 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dn. 24 lutego 2020 r. 
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3.7. ZASOBY NATURALNE, TYM ODPADY 
ZASOBY NATURALNE 

Budowa geologiczna obszaru gminy umożliwia rozwój górnictwa surowców skalnych. 
Obecnie prowadzona jest eksploatacja bazaltu ze złóż Gracze oraz surowców ilastych 
ceramiki budowlanej ze złoża Wesele (złoże jest eksploatowane okresowo). Dodatkowo, 
w Graczach znajdują się złoża piasku i żwiru, a w Niemodlinie – nieeksploatowane już złoże 
surowców ilastych ceramiki budowlanej. 

Na obszarze gminy występują złoża surowców skalnych: bazaltu, iłów, piasków, żwirów. 
Istnieje również potencjał pozyskania wód mineralnych i termalnych w Grabinie. 
Szczegółowy wykaz złóż w obrębie granic administracyjnych miasta znajduje się w tabeli 
poniżej. 

Tabela 8. Wykaz złóż w obrębie granic administracyjnych gminy Niemodlin 

Lp
. 

Nazwa 
złoża 

Rodzaj 
kopaliny 

Stan 
zagospodarowan

ia złoża 

Stan zasobów 
(bilansowe) 

Wydobyci
e 

Lokalizacj
a 

1 Ameryka Kamienie 
łamane i 
bloczne - 
bazalt 

R 2 454 - Rutki 

2 Gracze  E 2 846 340 
Gracze, 
Sarny 
Wielkie 

3 
Grabin 5/1 
(Odra) 

Solanki 
wody 
lecznicze 

LzT 

19,0 m3/h 
(zasoby 

eksploatacyjn
e) 

- Grabin 

4 Gracze 
Piaski i 
żwiry 

R 22 212 tys. t - Gracze 

5 
Molestowic
e 

Piaski i 
żwiry 

R 146 - 
Niemodli
n 

6 
Niemodlin 
II 

Surowce 
ilaste 
ceramiki 
budowlan
ej 

Z 245 - 
Niemodli
n 

7 Wesele  T 4 160 - 
Niemodli
n 

E złoże eksploatowane 
Lz - wody lecznicze zmineralizowane (mineralizacja >1 g/dm3 
T - wody termalne 
R złoże o zasobach rozpoznanych szczegółowo (w kat. A + B + C1 
Z złoże, z którego wydobycie zostało zaniechane 
T złoże zagospodarowane, eksploatowane okresowo  

Źródło: Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.XII.2021., Warszawa 2022 
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Czynna działalność górnicza związana z eksploatacją bazaltu prowadzona jest w Graczach  
i Rutkach. Są to obszary o dużych przekształceniach antropogenicznych związanych  
z odkrywkowym sposobem wydobywania surowców naturalnych. Intensywne zmiany 
powierzchni ziemi, związane z górnictwem odkrywkowym zlokalizowane są również  
w okolicy Molestowic. Obszary te, pomimo negatywnych zmian stanowią jedno  
z ciekawszych pod względem naukowym i dydaktycznym terenów regionu, umożliwiają 
zapoznanie się z rzadkimi formami budowy geologicznej, m.in. wychodniami wulkanitów  
w powiązaniu z tworami wapiennymi. 

ODPADY 

W oparciu o dane GUS masa wytworzonych odpadów komunalnych na 1 mieszkańca wzrasta 
i w porównaniu do 2015r. wzrost dla średniej krajowej wynosił ok. 20%, jeszcze większy 
wzrost notowany był w województwie opolskim o 36%. W gminie Niemodlin na koniec 
2020r. masa wytworzonych odpadów komunalnych przez jednego mieszkańca wynosiła 
197 kg i była niższa od średniej zarówno dla kraju, województwa jak i danych powiatowych. 
W stosunku do średniej dla kraju o ok. 43% a do województwa o 27%. Zauważalna jest 
dysproporcja pomiędzy obszarem miejskim i wiejskim, gdzie na obszarze wiejskim masa 
wytworzonych odpadów jest zdecydowanie mniejsza, praktycznie 2,5 - kronie w porównaniu 
do obszaru miejskiego.  

Tabela 9 Masa wytworzonych odpadów komunalnych przez jednego mieszkańca 

Wyszczególnienie  2019 2020 

Polska 332 342 
Woj. opolskie 339 379 
Pow. opolski 334 410 
Gm. Niemodlin 221 197 
Niemodlin - miasto 259 275 
Niemodlin - obszar wiejski 187 125 

Źródło: GUS BDL 

W oparciu o roczne sprawozdania dotyczące stanu gospodarki odpadami 43 na obszarze 
gminy nie są osiągane wymagane poziomy recyklingu, w 2020r.:  

 osiągnięty poziom i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji 
odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych oraz 
zebranych z terenu gminy wyniósł 9,86 % wobec wymaganego co najmniej 50 % 
wagowo, 

                                                           
43 Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Niemodlin za 
2020 r. 
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 osiągnięty przez gminę poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 
i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych wyniósł 14,48% wobec wymaganego co najmniej 70% wagowo. 

Stan powyższy był wynikiem utrudnień związanych z zaistniałą pandemią oraz niskiej 
świadomości ekologicznej mieszkańców dotyczącej konieczności segregacji odpadów. 
Odbierane odpady w sposób selektywny są zanieczyszczone, co ogranicza ich możliwość 
ponownego użycia i odzysku. 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych skierowanych do składowania w 2020r. 
wyniósł 12,09 % i spełniał wymóg prawny (nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 
w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r.). 

Na terenie gminy Niemodlin nie ma instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. 

Zgodnie z danymi GUS w latach 2015-2018 powierzchnia nielegalnych składowisk w gminie 
przewyższała średnią dla kraju, województwa i powiatu. Na koniec 2019r. zgodnie z danymi 
GUS nie było nielegalnych składowisk na terenie gminy. Aktualnie nielegalne wysypiska 
usuwane są na bieżąco. 31 maja 2022r. wywieziono do utylizacji ostatnie partie odpadów 
niebezpiecznych z terenu byłej indyczarni w Brzęczkowicach. 

Poniżej przedstawiono wartość wskaźnika dzikie wysypiska na 100 km2 powierzchni ogółem  
w latach 2015-2019. 

Rysunek 3 Dzikie wysypiska na 100 km2 powierzchni ogółem w latach 2015-2019 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS BDL 

3.8. LUDZIE 
LICZBA LUDNOŚCI  
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Według stanu na dzień 31 grudnia 2021r. liczba osób zameldowanych na pobyt stały 
w gminie Niemodlin wyniosła 12 384 osoby. W mieście Niemodlin liczba mieszkańców ze 
stałym meldunkiem wyniosła 5 748 osób, co stanowiło 46,41% ogółu ludności gminy. 
Pozostałe 53,59% (6 636 osób) stanowiły osoby zameldowane na pobyt stały w innych 
miejscowościach, wśród których do najliczniej zamieszkałych należą: Gracze oraz Grabin 
z liczbą mieszkańców zameldowanych na pobyt stały równą odpowiednio 1 392 osób 
(11,24% ogółu ludności gminy) oraz 577 osoby (4,66% ogółu mieszkańców gminy). Do 
najmniejszych miejscowości pod względem liczby ludności ze stałym meldunkiem należą: 
Mała Góra (16 osób), Brzęczkowice (56 osób) oraz Gościejowice Małe (51 osób).  

Wśród ludności gminy Niemodlin nieznaczną przewagę ma ludność zamieszkująca obszar 
wiejski, która w 2021 roku stanowiła 53,59%. Na przestrzeni lat 2017÷2021 udział ludności 
miasta Niemodlin w ogólnej liczbie mieszkańców gminy zmniejszał się od 47,54% (2017r.) do 
46,41% (2021r.). 

Celem wykazania zmian, jakie w latach 2017÷2021 dokonały się w liczbie ludności gminy 
Niemodlin na tle innych jednostek terytorialnych, wykorzystano dane BDL GUS oraz dane 
Urzędu Miejskiego w Niemodlinie. W 2021r. gminę Niemodlin zamieszkiwało 12 384 osoby. 
W porównaniu do lat ubiegłych, populacja mieszkańców zmniejszała się odpowiednio 
o 1,60%, 2,49%, 3,62% oraz 4,19% w odniesieniu do lat wcześniejszych (2017 - 2020).   

Tabela 10. Liczba ludności w latach 2017-2021 

Jednostka 
terytorialna  

2017 2018 2019 2020 2021 Zmiana* 

Polska1 38 433 
558 

38 411 
148 

38 382 
576 

38 382 
013 

38 080 41
1 

-0,92% 

Województw
o opolskie1 

861 929 858 369 854 591 848 935 969 410 -2,09% 

Powiat 
opolski1 

123 612 123 520 123 726 123 532 123 220 -0,32% 

Gmina 
Niemodlin – 
obszar 
miejski2 

6 145 6 075 5 953 5 859 5 748 -6,46% 

Gmina 
Niemodlin – 
obszar 
wiejski2 

6 780 6 774 6 747 6 272 6 636 -2,12% 

Gmina 
Niemodlin2 

12 925 12 849 12 700 12 586 12 384 -4,19% 

*Zmiana wzg. roku bazowego 2017. 
Źródło: dane GUS/BDL https://bdl.stat.gov.pl [dostęp: 30.08.2022]; dane UM w Niemodlinie 
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Dla obszaru całej gminy Niemodlin, jak również w odniesieniu do obszaru wiejskiego 
i miejskiego, corocznie odnotowuje się spadek ogólnej liczby mieszkańców. Spadek liczby 
mieszkańców jest efektem depopulacji gminy, spowodowanej ubytkiem naturalnym, 
zjawiskiem starzenia się społeczeństwa oraz migracji mieszkańców podyktowanej głównie 
czynnikami ekonomicznymi.  

PRZYROST NATURALNY 

Przyrost naturalny na 1 000 ludności w gminie Niemodlin w roku 2021 klasował się na 
poziomie niższym zarówno od przyrostu naturalnego w powiecie opolskim (-3,83), jak od 
wartości krajowej (-4,93). Należy zwrócić uwagę na odnotowywaną zarówno w ujęciu 
gminnym jak i w skali całego województwa i kraju tendencję spadkową wskaźnika jakim jest 
przyrost naturalny. W ujęciu całego kraju w roku 2021 w odniesieniu do roku 2017 
odnotowano ponad 246-krotny spadek wartości przyrostu naturalnego. Dla gminy Niemodlin 
odnotowano ponad 4-krotny spadek wartości przyrostu naturalnego. 

Tabela 11. Przyrost naturalny na 1 000 ludności w latach 2017-2021 

Jednostka 
terytorialna 

2017 2018 2019 2020 2021 Zmiana*  
[krotność wzrostu] 

Polska  -0,02 -0,68 -0,91 -3,18 -4,93 246,5 
Województwo 
opolskie  

-1,81 -2,14 -2,24 -4,86 -6,06 3,35 

Powiat opolski  -0,32 -0,77 -0,79 -3,35 -3,83 11,97 
Gmina Niemodlin 
–  obszar miejski  

-1,40 0,63 -7,13 -5,75 -6,01 4,29 

Gmina Niemodlin 
–  obszar wiejski  

-1,74 1,02 -2,62 -1,16 -8,15 4,68 

Gmina Niemodlin  -1,57 0,83 -4,78 -3,35 -7,14 4,55 
*Zmiana wzg. roku bazowego 2017 
Źródło: https://bdl.stat.gov.pl [dostęp: 30.08.2022]  
Szczególnie niepokojącym w ujęciu społeczno-gospodarczym jest corocznie odnotowywany 
wzrost wartości współczynnika obciążenia demograficznego, który  w ciągu 4 lat w ujęciu 
całej gminy wzrósł z poziomu 58,8 (2017 r.) do 63,1 (2021 r.). Współczynnik obciążenia 
demograficznego opisuje problem starzenia się społeczeństwa, rozumiany jako liczba 
ludności w wieku nieprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym44. 
W roku 2021 współczynnik obciążenia demograficznego w gminie wyniósł 63,1 i jest wyższy 
od średniej wartości uzyskanej dla powiatu opolskiego (61,8). Wartość współczynnika jest 
jednak niższa od wartości średniej uzyskanej dla województwa (66,0) oraz wartości 
mierzonej w skali całego kraju (69,0). Należy zwrócić uwagę na wzrost wartości wskaźnika 

                                                           
44 Definicja GUS/DBL; https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica [dostęp: 30.08.2022 
r.].  
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w kolejnych latach analizowanego okresu, który wyniósł odpowiednio: 5,25% (względem 
2017r.), 3,85% (względem 2018r.), 2,14% (względem 2019r.) oraz 1,31% (względem 
2019r.). Bezpośrednią przyczyną wzrostu w/w współczynnika jest wzrost liczby mieszkańców 
w wieku poprodukcyjnym przy jednoczesnym spadku liczby mieszkańców zaklasyfikowanych 
do grupy ekonomicznej – wieku produkcyjnego.  

Tabela 12. Współczynnik obciążenia demograficznego w latach 2017-2021 

Jednostka 
terytorialna  

Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku 
produkcyjnym  

2017 2018 2019 2020 2021 Zmiana* 

Polska  63,4 65,1 66,7 68 69 8,83% 
Województwo 
opolskie  

59,7 61,2 63,1 64,5 66 10,55% 

Powiat opolski  55,3 56,7 58,5 60 61,8 11,75% 
Gmina 
Niemodlin  

58,8 60,7 61,8 62,2 63,1 7,31% 

Niemodlin – 
miasto  

58,6 61,8 62,8 63,3 64,4 9,90% 

Niemodlin – 
obszar wiejski  

59 59,8 60,8 61,3 62,1 5,25% 

*Zmiana wzg. roku bazowego 2017.  
Źródło: dane GUS/BDL; https://bdl.stat.gov.pla [dostęp: 30.08.2022]  

3.9. ZABYTKI I DOBRA MATERIALNE 
Na terenie gminy Niemodlin aktualnie jest 59 zabytków nieruchomych wpisanych 
indywidualnie do rejestru zabytków. Do rejestru wpisane są takie zabytki obszarowe jak: 
układ miejski Niemodlina, folwark w Rogach oraz 7 parków. Pozostałe to budowle sakralne, 
rezydencjonalne, elementy architektury obronnej, budynki mieszkalne oraz spichlerze. Do 
rejestru został wpisany również most zamkowy w Niemodlinie45. 

Tabela 13. Najważniejsze zabytki i dobra materialne zlokalizowane na terenie gminy Niemodlin 

Lp. Najważniejsze obiekty zabytkowe gminy 

1 Rynek w Niemodlinie 
2 Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP w Niemodlinie 
3 Zespół zabudowań plebanii 
4 Zamek w Niemodlinie 
5 Mury miejskie 
6 Kościół pw. imienia Marii w Szydłowcu Śląskim 
7 Pozostałości z zabudowy dworskiej w Szydłowcu 

                                                           
45 Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Niemodlin na lata 2021-2024, Niemodlin 
2020 r.  
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Lp. Najważniejsze obiekty zabytkowe gminy 
8 Cmentarz w Molestowicach 
9 Zabytki w Krasnej Górze 
10 Kościół p.w. św. Mikołaja w Grabinie 
11 Ruiny zamku Jastrzębia koło Krasnej Góry 
12 Park w Lipnie 
13 Basen kąpielowy w Lipnie 
14 Ogród dendrologiczny w Lipnie 
15 Uroczysko „Piekiełko” 
16 Kapliczna Pustelnika tzw. Chatka Pustelnika 
17 Źródełko Fryderyka 
18 Pozostałe obiekty zlokalizowane w Parku: kapliczka z figurą Madonny, dawna 

leśniczówka oraz brama niemodlińska 
Pozostałe parki zabytkowe 

19 Park krajobrazowy w Grabinie 
20 Park krajobrazowy w Jakubowicach 
21 Park naturalistyczny ze stawem w Krasnej Górze 
22 Park w stylu angielskim w Niemodlinie 
23 Park krajobrazowy w Rogach 
24 Park krajobrazowy w Szydłowcu Śląskim 

Zabytkowe cmentarze 
25 Na terenie gminy Niemodlin zlokalizowano 24 cmentarze zabytkowe, jedynie w 10 

z nich zachowały się zabytkowe nagrobki, wiele z nich jest w złym stanie technicznym 
Zabytki archeologiczne 

26 Udokumentowane relikty osadnictwa są 97 stanowiskami archeologicznymi. 
Najwięcej odkryć dokonano na terenie sołectw: Tarnica, Tłustoręby i Radoszowice. 
W rejestrze zabytków województwa opolskiego znajduje się 15 stanowisk 
(16 stanowisko przypisane do Grodźca, to obecnie teren miejscowości Prądy) 

Miejsca o walorach kulturowych 
27 Most Kopicki 

Miejsca o walorach przyrodniczych 
28 Staw Molesty w Molestowicach 
29 Molestowicka Góra 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Przewodnika atrakcje turystyczne gminy 
Niemodlin”, Niemodlin 2018r. 

W 2020 roku przyjęto nowy „Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Niemodlin na 
lata 2021-2024”, w którym wyznaczono cele i kierunki dalszych działań zmierzające m.in. do 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 9D33E492-F497-4701-B95A-9D647BD9ACBE. Przyjęty



54 
 

popularyzowania i promocji zabytków, jak również prac zmierzających do ochrony, 
utrzymania i poprawy stanu dziedzictwa gminy46.  

4. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE 
LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ 
NA ŚRODOWISKO 

Szczegółowa analiza skutków środowiskowych przewidzianych do realizacji/wsparcia działań 
w ramach Projektu Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2022-2030  przedstawiona 
została w rozdziale 5.  

Negatywne oddziaływanie będzie występowało głównie na etapie realizacji nowych 
przedsięwzięć inwestycyjnych lub prac modernizacyjnych m.in. w ramach Celu 
strategicznego 1 ROZWÓJ SILNYCH WIĘZI, KOMPETENCJI I SIECI RELACJI, a w szczególności 
działań w ramach celów operacyjnych 1.1: Wysoki kapitał ludzki i społeczny; 1.3: Aktywne 
włączenie społeczne; 1.4 Współdecydowanie i tożsamość. W ramach ww. Celu strategicznego 
planowane są działania inwestycyjne obejmujące m.in. dostosowanie do potrzeb osób 
niepełnosprawnych przestrzeni i obiektów użyteczności publicznej, modernizację bazy 
oświatowej, poprawę komunalnych zasobów mieszkaniowych, poprawę stanu infrastruktury 
i obiektów kultury. Negatywne oddziaływania w przypadku tych przedsięwzięć występowały 
będą głównie na etapie budowy i będą miały charakter oddziaływań krótkoterminowych 
związanych z prowadzonymi pracami na budowie. Przewiduje się, że oddziaływania 
krótkoterminowe ustąpią wraz z zakończeniem prac budowlanych, a stan poszczególnych 
komponentów środowiska (np. powierzchni ziemi) zostanie przywrócony do pierwotnego. 
Wykaz działań minimalizujących dla zidentyfikowanych negatywnych oddziaływań dla działań 
inwestycyjnych podejmowanych w ramach Celu strategicznego 1 ROZWÓJ SILNYCH WIĘZI, 
KOMPETENCJI I SIECI RELACJI przedstawiono w załączniku nr 1. 

Potencjalne negatywne oddziaływania powstawać mogą także w trakcie realizacji działań  
w ramach celu strategicznego 2 WZMACNIANIE ODPORNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ, 
w ramach celu operacyjnego 2.1: Zrównoważona lokalna przedsiębiorczość oraz 2.3: 
Zrównoważona mobilność i dostępność. W ramach ww. celu strategicznego planowane są 
działania inwestycyjne obejmujące m.in.: wprowadzenie nowoczesnej infrastruktury, 
wspieranie rozwoju przetwórstwa, rozwój i modernizacja infrastruktury komunikacji (drogi, 
ścieżki rowerowe); wspieranie działań na rzecz infrastruktury wspierającej rozwój transportu 
zeroemisyjnego.  

Negatywne oddziaływania w przypadku tych przedsięwzięć występowały będą głownie na 
etapie budowy i będą miały charakter oddziaływań krótkoterminowych związanych  
z prowadzonymi pracami na budowie. Oddziaływania te będą związane z naruszeniem 
powierzchni ziemi, pogorszeniem estetyki krajobrazu, niszczeniem szaty roślinnej, czy 
emisjami powodującymi uciążliwości dla wód, powietrza, gleb i mieszkańców. Przewiduje się, 
                                                           
46 Raport o stanie Gminy Niemodlin, Niemodlin 2020 r. 
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że oddziaływania krótkoterminowe ustąpią wraz z zakończeniem prac budowlanych, a stan 
poszczególnych komponentów środowiska (np. powierzchni ziemi) zostanie przywrócony do 
pierwotnego. Ponadto przedsięwzięcia te mogą powodować też negatywne oddziaływanie 
długoterminowe (w szczególności  działania obejmujące rozwój i modernizację infrastruktury 
komunikacji) wskutek oddziaływania nowo powstałych inwestycji na poszczególne elementy 
środowiska (środowisko przyrodnicze, powietrze, wody, ziemię, zasoby naturalne), jak i na 
krajobraz, klimat, zdrowie mieszkańców oraz jakość ich życia, a także na obiekty budowlane, 
w tym obiekty zabytkowe i dobra kultury. Dla oddziaływań długoterminowych wskazane jest 
zastosowanie działań minimalizujących, jak np. stosowanie ekranów akustycznych w celu 
ograniczenia oddziaływania inwestycji liniowych na klimat akustyczny, implementację przejść 
dla zwierząt z uwzględnieniem zarówno dużych zwierząt, jak i mniejszych ssaków, ryb czy 
płazów. Wykaz działań minimalizujących dla zidentyfikowanych negatywnych oddziaływań 
krótko- i długoterminowych dla działań inwestycyjnych podejmowanych w ramach Celu 
strategicznego 2 WZMACNIANIE ODPORNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ przedstawiono 
w załączniku nr 1. 

Działania inwestycyjne mogące powodować negatywne oddziaływanie prowadzone będą też 
w ramach celu strategicznego 3 ZRÓWNOWAŻONE KORZYSTANIE Z PRZESTRZENI I 
ŚRODOWISKA. Obejmowały one będą realizację przedsięwzięć obejmujących rozbudowę  
i modernizację systemów wodno-kanalizacyjnych, rozwój infrastruktury wzmacniającej 
działania ekologiczne np. w formule Park&Ride, Bike&Ride, działania renowacyjne obiektów 
budowlanych, rozwój infrastruktury odnawialnych źródeł energii, rozwój niebiesko-zielonej 
infrastruktury. Do zidentyfikowanych krótkoterminowych oddziaływań negatywnych, 
występujących głównie w fazie realizacji inwestycji (opisanych szczegółowo w rozdziale 5) 
zaliczono: płoszenie zwierząt na skutek hałasu i nadmiernego oświetlenia placu budowy, 
wycinkę drzew i krzewów, emisje zanieczyszczeń pyłowych do powietrza, a także innych 
zanieczyszczeń do powietrza, wód czy gleby, których źródłem mogą być maszyny pracujące 
na budowie. Krótkoterminowe oddziaływania związane będą też ze zmianami w krajobrazie 
(chaos przestrzenny), a prowadzone prace budowlane mogą być źródłem uciążliwości dla 
mieszkańców (hałas, emisje zanieczyszczeń, zanieczyszczenie światłem). Zakłada się, że 
oddziaływania te ustąpią wraz z zakończeniem budowy. Działania minimalizujące dla 
zidentyfikowanych negatywnych oddziaływań krótko- i długoterminowych przedstawiono 
w załączniku nr 1. Należy jednak zaznaczyć, iż planowane do realizacji działania w ramach 
celu operacyjnego 3 ZRÓWNOWAŻONE KORZYSTANIE Z PRZESTRZENI I ŚRODOWISKA  
w perspektywie długoterminowej ukierunkowane są na zrównoważone korzystanie  
z przestrzeni i środowiska, dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej, przeciwdziałanie 
niekorzystnym zmianom klimatu przy równoczesnej adaptacji do tego procesu, rozwój 
gospodarki w obiegu zamkniętym, wzrost efektywności energetycznej jak i zapewnienie 
bezpieczeństwa ekologicznego, a także odnowę zdegradowanych przestrzeni. 

Zidentyfikowane potencjalne negatywne oddziaływania powinny być ograniczane lub 
eliminowane poprzez prowadzenie działań minimalizujących zarówno na etapie 
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projektowania inwestycji, jak i jej realizacji. Kierując się zasadą przezorności47, należy 
zastosować środki techniczne i nietechniczne wykluczające lub ograniczające szkodliwość 
wpływu inwestycji na przedmioty ochrony u źródła powstawania ewentualnego wpływu 
negatywnego. Działania minimalizujące powinny48,49: 

1) stanowić integralną część projektu inwestycji mogącej potencjalnie powodować 
oddziaływanie negatywne, w tym powinny być uwzględnione we wszystkich 
rozpatrywanych dokumentach dotyczących danej inwestycji: projekcie budowlanym, 
karcie informacyjnej przedsięwzięcia, raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko, wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, raporcie 
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wniosku o wydanie zezwolenia na 
realizację inwestycji lub pozwolenia na budowę, zgłoszeniu wodnoprawnym lub wniosku 
o pozwolenie zintegrowane50. 

2) odnosić się bezpośrednio do negatywnych skutków danej inwestycji i eliminować je 
u źródła ich powstawania;  

3) zapewnić efektywne zmniejszanie lub eliminację negatywnego oddziaływania najpóźniej 
w momencie jego powstania; 

4) być zgodne z najlepszymi dostępnymi technikami (m.in. Dyrektywa 96/61/UE51), 
szczególnie jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji objętej 
obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego (art. 66 ust. 5 z Ustawy z dnia 3 
października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko). 

                                                           
47 Traktat Z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat Ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, sporządzony w Lizbonie dnia 13.12.2007r. (Dz. U. UE. 
z 17.12.2007r., s. 1, wersja polska opublikowana w Dz. W. z 2009r. nr 203, poz. 1569); traktat 
ustanawiający wspólnotę europejską sporządzony w Rzymie dnia 25.03.1957r. (tekst 
skonsolidowany: Dz. Urz. UE c z 24.12.2002R., S. 33; wersja polska opublikowana w dz. u. 
z 2004r. nr 90, poz. 864/2). 
48 Ogólne wytyczne w zakresie oceny oddziaływań skumulowanych zostały przygotowane 
przez DG Środowisko (Hyder Consulting 1999). 
49 Wytyczne metodyczne dotyczące przepisów Artykułu 6(3) i (4) Dyrektywy Siedliskowej 
92/43/EWG przygotowane przez DG Środowisko (2001), Ocena planów i przedsięwzięć 
znacząco oddziałujących na obszary Natura 200 (Uniwersytet Oxford Brookes 2001), 
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management 
/docs/art6/natura_2000_assess_pl.pdf [dostęp: 14.09.2021]. 
50 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych I Autostrad, Szczegółowe wymagania do dokumentacji 
P-50.00, Opracowania środowiskowe, Bydgoszcz 2016, https://www.gddkia.gov.pl/pl 
[dostęp: 14.09.2021]. 
51 Dyrektywa Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996r. dotycząca zintegrowanego 
zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli. 
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Zidentyfikowane potencjalne oddziaływania negatywne mają w większości charakter 
oddziaływań przemijających, a zaproponowane możliwe do zastosowania działania 
minimalizujące będą wystarczające dla ograniczenia, a nawet zapobiegania ich wystąpienia.  

Jednocześnie należy zauważyć, iż projekt Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2022-
2030 nie zawiera konkretnych informacji na temat liczby, czy też harmonogramu 
planowanych działań, dlatego też kierując się zasadą przezorności, poniżej przedstawiono 
katalog możliwych do zastosowania działań kompensacyjnych, w przypadku gdy 
wprowadzone środki minimalizujące będą niewystraczające, a przede wszystkim gdy wystąpi 
negatywne oddziaływanie na cele ochrony obszarów Natura 200052. 

Kompensacja przyrodnicza to zespół działań obejmujących w szczególności roboty 
budowlane, roboty ziemne, rekultywację gleby, zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie 
skupień roślinności, prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym 
terenie, wyrównania szkód dokonanych w środowisku przez realizację przedsięwzięcia 
i zachowanie walorów krajobrazowych (art. 3. pkt 8 z Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. 
Prawo ochrony środowiska – Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm. – zw. POŚ). Środki 
kompensacyjne powinny wyrównywać szkody ekologiczne i prowadzić do sytuacji „braku 
strat netto”. Brak możliwości zapewnienia odpowiedniej kompensacji przyrodniczej skutkuje 
brakiem możliwości zezwolenia na realizację przedsięwzięcia w trybie art. 6 (4) Dyrektywy 
Siedliskowej. W przypadku, gdy wystąpi konieczność wprowadzenia działań 
kompensacyjnych powinny one obejmować następujące działania: 

1) Tworzenie siedlisk, np.: 
 tworzenie nowych miejsc rozrodu (np. budki dla ptaków, platformy gniazdowe dla 

ptaków drapieżnych) w zamian za wycinkę lasów będących ich siedliskiem, 
 przekształcanie gruntów rolnych/nieużytków w siedliska o podwyższonych 

walorach przyrodniczych, 
 sadzenie wybranych gatunków np. łąk kośnych lub leśnych53. 

2) Poprawa siedlisk: 
 odtwarzanie siedliska przyrodniczego / siedliska gatunku w innym miejscu 

obszaru Natura 200, 
 odtwarzanie stanu populacji gatunków zniszczonych wskutek oddziaływania planu 

lub przedsięwzięcia54. 

                                                           
52 
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_200
0_assess_pl.pdf. 
53 
http://www.gdos.gov.pl/files/artykuly/2177/materialy_informacyjne/20130620_kompensacj
e.pdf [dostęp: 14.09.2021]. 
54 Ibidem. 
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3) Przemieszczanie (translokacja gleby i/lub gatunków z miejsca oddziaływania do 
nowego miejsca, np.: 
 przenoszenie płazów z zagrożonych zniszczeniem zbiorników wodnych do 

specjalnie wykonanych zbiorników wodnych. 
Wprowadzenie środków kompensacyjnych wymaga: 

 monitorowania ich skuteczności w trakcie i po wdrożeniu w kontekście zaleceń 
przedstawionych w dokumencie interpretacyjnym Komisji Zarządzanie obszarami 
Natura 2000: Postanowienia Artykułu 6 Dyrektywy Siedliskowej 92/43/EWG55.  

 przeniesienia zarządzania uzyskanymi obszarami kompensacyjnymi do uznanych 
organizacji ochrony przyrody.  

 opracowania środków awaryjnych do planów kompensacyjnych, w przypadku, 
gdyby ich skuteczność była niewystarczająca56. 

5. OCENA SKUTKÓW REALIZACJI PROJEKTU STRATEGII Z 
UWZGLĘDNIENIEM ODDZIAŁYWANIA NA POSZCZEGÓLNE ELEMENTY 
ŚRODOWISKA 
5.1. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA 

RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNĄ, W TYM OBSZARY NATURA 
2000 

Zgodnie z Projektem Strategii będącym przedmiotem niniejszej oceny Atrakcyjny wizerunek 
gminy Niemodlin jest pochodną dotychczasowych działań, wykorzystujący w sposób 
zrównoważony i świadomy potencjał wynikający z położenia, dostępności komunikacyjnej, 
walorów krajobrazowo-przyrodniczych oraz bogactwa kultury i tradycji. Jednocześnie 
dbałości o stan jakości środowiskowa wiąże się z kontynuacją działań związanych  
z wdrażaniem gospodarki niskoemisyjnej, rozwoju infrastruktury ochrony środowiska  
i pomnażania bioróżnorodności i ochrony zasobów przyrodniczych. Z misji gminy Niemodlin 
wynika dążenie do wypełnienia potrzeb wspólnoty oraz tworzenia warunków i przestrzeni 
dla harmonijnego rozwoju w oparciu o dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze gminy. 

W wyniku realizacji działań w ramach Celu strategicznego 1 ROZWÓJ SILNYCH WIĘZI, 
KOMPETENCJI I SIECI RELACJI, w ramach celu operacyjnego 1.1 Wysoki kapitał ludzki i 
społeczny, 1.2 Zdrowie mieszkańców, 1.3 Aktywne włączenie społeczne przewiduje się, iż 
większość działań będzie charakteryzowała się neutralnym oddziaływaniem na różnorodność 
biologiczną, w tym rośliny, zwierzęta i obszary Natura 2000, bowiem koncentrują się one 
głównie w obszarze społecznym. W ramach ww. celu strategicznego realizacja działań 
obejmujących modernizację bazy oświatowej w celu poprawy jakości usług opieki i edukacji 

                                                           
55 
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/provision_o
f_art6_pl.pdf [dostęp: 14.09.2021] 
56 Ibidem. 
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dzieci i młodzieży, a także działania dotyczące dostosowania przestrzeni i obiektów 
użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych (cel operacyjny 1.1 Wysoki 
kapitał ludzki i społeczny); działania ukierunkowane na poprawę komunalnych zasobów 
mieszkaniowych (cel operacyjny 1.3 Aktywne włączenie społeczne), a także działania w celu 
poprawy stanu infrastruktury i obiektów kultury (cel operacyjny 1.4 Współdziałanie  
i tożsamość), w sytuacji gdy będą one wiązały się z prowadzeniem różnego rodzaju pracami 
budowalnymi, wprowadzeniem nowej infrastruktury, czy też przebudową istniejącej można 
oczekiwać potencjalnego negatywnego oddziaływania na zasoby przyrody. Oddziaływania te 
jednak będą miały charakter lokalny i krótkoterminowy, na etapie realizacji inwestycji i będą 
obejmować m.in. emisję zanieczyszczeń, hałas, płoszenie i zwiększoną śmiertelność zwierząt, 
zniszczenie wierzchniej warstwy gleby, wycinkę drzew i krzewów, składowanie materiałów 
budowlanych i generowanie odpadów w związku z prowadzonymi pracami. 

Realizacja działań w ramach Celu strategicznego 2 WZMACNIANIE ODPORNOŚCI 
GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ, w ramach celu operacyjnego 2.1 Zróżnicowana lokalna 
przedsiębiorczość może wiązać się z potencjalnym negatywnym oddziaływaniem na zasoby 
przyrody w sytuacji gdy planowane działania będą obejmować prace budowalne lub 
wprowadzenie do środowiska nowej infrastruktury. Oddziaływania te mogą wynikać z 
realizacji m. in. wspierania działań na rzecz rozwoju nowoczesnych, opartych na ekologii  
i tradycji kulturowej usług w obszarze „przemysłu czasu wolnego”, wspierania rozwoju 
przetwórstwa bazującego na lokalnych zasobach. Jednak oddziaływania te będą miały 
charakter lokalny i krótkoterminowy, będą występować na etapie realizacji inwestycji (m.in. 
emisja zanieczyszczeń, hałas, płoszenie i zwiększona śmiertelność zwierząt, zniszczenie 
wierzchniej warstwy gleby, wycinka drzew i krzewów, składowanie materiałów budowlanych 
i generowanie odpadów w związku z prowadzonymi pracami).  

W wyniku realizacji działań w ramach celu operacyjnego 2.3 Zrównoważona mobilność  
i dostępność, które obejmują rozwój i modernizację infrastruktury komunikacji (drogi, ścieżki 
rowerowe) można oczekiwać potencjalnego negatywnego oddziaływania na 
bioróżnorodność, a także pośrednio na obszary chronione. Potencjalne negatywne 
odziaływanie na bioróżnorodność roślin i zwierząt i ich siedliska może wystąpić głównie  
w fazie realizacji inwestycji i wynika z zajęcia areału siedliska pod pas drogowy czy ścieżkę 
rowerową, wycinki drzew i krzewów, zniszczenia/przeobrażenia siedlisk przyrodniczych, 
przemieszczania dużych ilości mas ziemnych, wykopów, składowania materiałów i odpadów 
budowlanych, wzmożoną emisję zanieczyszczeń i hałasu, płoszenia i wzrostu śmiertelności 
zwierząt. Ponadto potencjalne zanieczyszczenie środowiska wodno-glebowego, a także 
naruszenie reżimu wodnego może powodować pogorszenie jakości lub degradację siedlisk 
przyrodniczych. Jako potencjalne oddziaływanie długoterminowe należy zaznaczyć, że linie 
komunikacyjne mogą stanowić dogodną drogę do rozprzestrzeniania się gatunków obcych,  
w tym także inwazyjnych. Wszelkie zaburzenia w już istniejących układach biologicznych  
w sąsiedztwie drogi, mogą ten proces przyspieszać lub ułatwiać. Ważny aspekt stanowi także 
potencjalne ryzyko kolizji ze zwierzętami oraz efekt barierowy, czyli fragmentacja siedlisk, co 
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może generować trudności w przemieszczaniu się gatunków oraz ograniczać ciągłość 
korytarzy migracyjnych. Wszelkie inwestycje liniowe mogą także potencjalnie negatywnie 
wpływać na stan i funkcjonalność korytarzy ekologicznych oraz system powiązań obszarów 
chronionych. Należy jednak wskazać, iż potencjalne niekorzystne oddziaływanie na 
integralność korytarzy ekologicznych, a także obszarów chronionych będzie zróżnicowane  
w zależności od zakresu inwestycji, ich parametrów technologicznych, a także konkretnej 
lokalizacji. Tworzenie i funkcjonowanie form ochrony przyrody stanowi ważny element 
realizacji celów ochrony przyrody w Polsce, a poszczególna forma spełnia inną rolę w polskim 
systemie ochrony przyrody oraz służy innym celom, stąd też posiada odmienny reżim 
ochronny i zakres ograniczeń w użytkowaniu57. Na poziome analizowanego Projektu Strategii 
brak jest dokładnych danych dotyczących konkretnych inwestycji w rozwój i modernizację 
infrastruktury komunikacji tj. wskazania lokalizacji, dokładnego przebiegu, parametrów 
technologicznych, dlatego też niniejszą analizę dokonano w oparciu o założenia ogólne. 
Zatem precyzyjna ocena oddziaływania na różnorodność biologiczną oraz obszary chronione, 
w tym obszary Natura 2000, a także ich integralność i ewentualność wystąpienia znaczących 
negatywnych oddziaływań, będzie stanowiła przedmiot oceny oddziaływania na środowisko 
konkretnych już inwestycji liniowych wybranych do realizacji, w sytuacji, w której takowa 
ocena będzie wymagana58. Jednak kierując się zasadą przezorności, na obecnym etapie 
można jedynie wskazać potencjalne negatywne oddziaływania inwestycji liniowych na 
obszary chronione, w tym obszary Natura 2000. Oddziaływania te mogą dotyczyć 
bezpośrednich zniszczeń siedlisk przyrodniczych i gatunków w związku z zajęciem terenu 
(budowa nowych dróg); pogorszenia jakości siedlisk przyrodniczych w wyniku emisji 
zanieczyszczeń, hałasu, zmiany stosunków wodnych, zanieczyszczenia światłem. Mając na 
uwadze charakter liniowy planowanych inwestycji potencjalnie może nastąpić także 
negatywny wpływ na funkcjonalne powiązania obszarów chronionych, w tym obszarów 
Natura 2000 – tak w kontekście powiązań między nimi, jak i z otoczeniem. Podczas realizacji 
inwestycji związanych z budową dróg, w sytuacji gdy jest to możliwe, nadrzędnym środkiem 
ochronnym dla obszarów cennych przyrodniczo jest unikanie kolizji z takimi obszarami już na 
etapie planowania i projektowania inwestycji. W sytuacji, gdy uniknięcie takiej ingerencji jest 
niemożliwe, stosuje się zasadę łagodzenia negatywnego wpływu na środowisko oraz 
kompensację przyrodniczą (patrz rozdz. 4). Z kolei podczas rozwoju i modernizacji 
infrastruktury komunikacji należy mieć na uwadze zapewnienie, a także przywracanie 
łączności korytarzy ekologicznych (np. poprzez tworzenie specjalnych przejść dla zwierząt: 
estakady, tunele, mosty krajobrazowe)59. Należy mieć także na uwadze, iż ww. potencjalne 
oddziaływania mogą być zminimalizowane poprzez respektowanie ogólnie obowiązujących 
przepisów prawa i zaleceń wynikających z dobrych praktyk w zakresie realizacji tego typu 

                                                           
57 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2022 poz. 916). 
58 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko Dz.U. 2019 poz. 1839. 
59 R. T. Kurek, R. Ślusarczyk (2014) Górne przejścia dla zwierząt w Polsce – wspólny sukces 
drogowców i przyrodników. Budownictwo i Architektura 13(1), 167-180. 
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inwestycji60. W kontekście długoterminowym, realizacja przedsięwzięć planowanych  
w ramach celu operacyjnego 2.3 Zrównoważona mobilność i dostępność docelowo powinna 
przyczynić się do poprawy jakości środowiska, w tym także zasobów przyrodniczych poprzez 
redukcję hałasu i emisji zanieczyszczeń do środowiska - wód, gleby i powietrza poprzez 
rozwój i modernizację infrastruktury komunikacji.  

Realizacja działań w ramach Celu strategicznego 3 ZRÓWNOWAŻONE KORZYSTANIE Z 
PRZESTRZENI I ŚRODOWISKA w wyniku większości planowanych działań wiąże się z 
potencjalnym pozytywnym oddziaływaniem. Działania w ramach celu operacyjnego 3.1 
Bezpieczeństwo ekologiczne pośrednio pozytywnie wpłynie na zasoby przyrody, w tym 
obszary chronione poprzez m.in., ograniczenie zanieczyszczenia wód, gleby i powietrza 
(wdrażanie Programu ochrony środowiska, realizacja Programu usuwania azbestu, 
rozbudowa i modernizacja systemów wodno-kanalizacyjnych, ochrona powietrza, rozwój 
infrastruktury wzmacniającej działania ekologiczne). Realizacja celów operacyjnych 3.2 
Odnowa przestrzenia i 3.3 Zielona energia, w perspektywie długoterminowej przyczyni się 
pośrednio do poprawy stanu środowiska, w tym zasobów przyrodniczych, w szczególności 
poprzez rewitalizację przestrzeni miejskich oraz spójność krajobrazową i urbanistyczną, jak  
i  ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza i oszczędność energii oraz wzrost 
wykorzystania OZE w sektorze prywatnym. Pozytywnego wpływu na zasoby przyrody można 
upatrywać także w wyniku realizacji działań w ramach celu operacyjnego 3.4 Odporność 
klimatyczna. Działania te są również bardzo istotne z punktu widzenia przeciwdziałania 
zmianom klimatu. Wspieranie i rozwój niebiesko-zielonej infrastruktury pozytywnie wpłynie 
na zasoby przyrody, gdyż elementy tej infrastruktury odpowiednio zagospodarowanej, 
stanowią cenne siedliska fauny i flory, a także poprawiają mikroklimat, wspomagają zasilanie 
wód gruntowych, przyczyniają się do wzmacniania naturalnych ekosystemów i zwiększenia 
zdolności adaptacyjnych środowiska. Także działania w zakresie podniesienia świadomości 
ekologicznej dot. przeciwdziałania zmianom klimatu będą pośrednio pozytywnie wpływać na 
zasoby przyrody, szczególnie w aspekcie powiązań kwestii pilnej potrzeby ochrony 
bioróżnorodności w obliczu postępujących zmian klimatu. Potencjalnego negatywnego 
oddziaływania na bioróżnorodność można oczekiwać w związku z realizacją prac 
obejmujących: rozbudowę i modernizację systemów wodno-kanalizacyjnych, działań 
inwestycyjnych w celu rozwoju infrastruktury wzmacniającej działania ekologiczne (w 
sytuacji gdy będą one wiązały się z pracami budowlanymi, czy wprowadzaniem infrastruktury 
do środowiska), działań renowacyjnych obiektów budowlanych, rozwój infrastruktury OZE, 
rozwój niebiesko-zielonej infrastruktury. Oddziaływania te będą jednak miały charakter 
lokalny i krótkoterminowy, wynikać będą głównie z prowadzonych prac budowlanych na 
etapie realizacji inwestycji (emisja zanieczyszczeń, hałas, płoszenie i zwiększona śmiertelność 
zwierząt, zniszczenie wierzchniej warstwy gleby, wycinka drzew i krzewów, składowanie 
materiałów budowlanych i generowanie odpadów w związku z prowadzonymi pracami). 

                                                           
60 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973). 
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5.2. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA WODY  
Realizacja działań planowanych w ramach Celu strategicznego 1 ROZWÓJ SILNYCH WIĘZI, 
KOMPETENCJI I SIECI RELACJI w większości nie będzie wiązała się z negatywnym 
oddziaływaniem na jakość i zasoby wód. Przewidywane do realizacji działania związane będą 
z wspieraniem kapitału ludzkiego i społecznego (np. rozwój talentów dzieci i młodzieży, 
działania na rzecz osób niepełnosprawnych), zdrowia mieszkańców (np. promocja postaw 
prozdrowotnych), aktywnego włączenia społecznego (np. wyrównywanie szans osób 
wykluczonych społecznie, poprawa komunalnych zasobów mieszkaniowych) oraz kultury (np. 
usługi z zakresu kultury, poprawa stanu infrastruktury i obiektów kultury). Ze względu na 
skalę, zakres i charakter przewidywanych działań nie przewiduje się, aby mogły one 
wywierać istotny wpływ na wody, ponieważ działania mają charakter rozwiązań 
systemowych i wspierających lokalne społeczności. W perspektywie krótko- i 
długoterminowej nie przewiduje się negatywnego wpływu na stan i jakość wód. 

Realizacja działań planowanych w ramach Celu strategicznego 2 WZMACNIANIE 
ODPORNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ w większości powinna pozytywnie i 
długoterminowo wpływać na jakość i stan wód. 

W ramach celu operacyjnego 2.1 Zróżnicowana lokalna przedsiębiorczość przewiduje się 
działania polegające na m.in. wspieraniu działań na rzecz rozwoju nowoczesnych, opartych 
na ekologii i tradycji kulturowej usług w obszarze „przemysłu czasu wolnego” (obejmujący 
kulturę, turystykę i inne formy rekreacji i spędzania czasu wolnego) oraz wspieranie rozwoju 
przetwórstwa bazującego na lokalnych zasobach. Planowane działania mają nieznaczny 
wpływ na analizowany komponent środowiska lub nie przewiduje się żadnego negatywnego 
wpływu. W perspektywie długoterminowej, zaplanowane działania mogą pozytywnie, 
pośrednio wpływać na środowisko poprzez zastosowanie opartych na ekologii usług. 

W ramach celu operacyjnego 2.2 Wysoki standard i jakość usług publicznych przewiduje się 
działania polegające na m.in. wdrażaniu planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną  
i paliwa gazowe oraz rozwiązań systemowych, jak np. podnoszenie jakości usług 
administracyjnych, digitalizacja, usługi doradztwa, e-usługi, modernizacja i rozwój systemów 
informatycznych. Przewiduje się, że działania polegające na m.in. wdrażaniu planów 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe powinny pośrednio, pozytywnie  
i długoterminowo wpływać na wody. Ze względu na to, że np. system gazu sieciowego 
obejmuje tylko obszar miejski, a energia cieplna produkowana jest indywidualnie, w 
większości w kotłowniach wykorzystujących paliwa kopalne, eliminacja indywidualnych, 
wysokoemisyjnych źródeł ciepła powinna ograniczyć przedostawanie się zanieczyszczeń do 
atmosfery, skąd pośrednio, w postaci np. pyłów, kwaśnych deszczy, mogą przedostawać się 
do wód. 

W ramach celu operacyjnego 2.3 Zrównoważona mobilność i dostępność przewiduje się 
realizację działań polegających na m.in. rozwoju i modernizacji infrastruktury komunikacji 
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(drogi, ścieżki rowerowe) oraz promocji i wspieraniu działań na rzecz infrastruktury 
transportu zeroemisyjnego (m.in. stacja ładowania pojazdów i rowerów). 

W przypadku działań polegających na wspieraniu infrastruktury transportu zeroemisyjnego, 
przewiduje się, że planowane działania, pośrednio i bezpośrednio, w perspektywie 
długoterminowej, mogą mieć pozytywny wpływ na jakość i stan wód (potencjalna redukcja 
emisji zanieczyszczeń do powietrza, z których część przenika potem do wód w konsekwencji 
depozycji suchej lub opadów mokrych). Potencjalne negatywne oddziaływanie może 
wystąpić na etapie rozwoju i modernizacji infrastruktury komunikacji, w przypadkach gdy 
działania związane będą, np. z budową lub rozbudową. Będzie to prawdopodobnie związane 
ze zwiększonym ryzykiem przedostawania się do wód zanieczyszczeń (np. płyny 
eksploatacyjne z maszyn i urządzeń budowlanych, wykonywanie wykopów i ich 
odwodnienie) podczas prac budowlanych (niezabezpieczone powierzchnie, awaria 
urządzeń). Potencjalne oddziaływanie będzie występować lokalnie, na niewielkim obszarze 
(ograniczonym do miejsca prowadzonych prac), tylko w trakcie prowadzonych prac 
budowlanych. Ewentualne negatywne oddziaływania występujące podczas awarii urządzeń 
powinny być tymczasowe i ustąpić w chwili naprawy urządzeń/maszyn. Ewentualne 
oddziaływania na etapie budowy/przebudowy, takie jak nadmierny hałas, emisja spalin  
w związku z pracą maszyn budowlanych, generowanie odpadów budowlanych, dotyczy 
konkretnej lokalizacji. Nie są to źródła zanieczyszczeń rozproszone. Ewentualne uciążliwości 
są krótkoterminowe i powinny ustąpić w chwili zakończenia inwestycji. Ewentualne 
negatywne oddziaływania mogą wystąpić w efekcie eksploatacji elementów infrastruktury 
komunikacyjnej (np. wzmożony ruch pojazdów samochodowych). Ewentualne oddziaływania 
można ograniczać, poprzez działania podjęte już na etapie inwestycyjnym (zagwarantowane 
zapisami w projektach inwestycyjnych) poprzez budowę wzdłuż pasów drogowych ekranów 
porośniętych roślinnością, oraz działaniami rekomendowanymi w obszarze transportu 
publicznego (promowanie komunikacji zbiorczej, zamiana taboru pojazdów spalinowych na 
elektryczne – dotyczy komunikacji zbiorowej, promowanie pojazdów z silnikami 
elektrycznymi, itp.). 

W ramach celu operacyjnego 2.4 Rozpoznawalność w relacjach z otoczeniem przewiduje się 
realizację działań polegających na m.in. rozwoju relacji z innymi instytucjami i partnerami, 
współpracy z innymi gminami, kształtowaniu wizerunku i marki gminy bazującej na walorach 
kulturowych, przyrodniczych podkreślających jej unikalność. Planowane do realizacji 
działania mają charakter rozwiązań systemowych o charakterze nietechnicznym, w związku  
z powyższym nie należy spodziewać się ewentualnego negatywnego wpływu na wody i ich 
jakość. 

Realizacja działań planowanych w ramach Celu strategicznego 3 ZRÓWNOWAŻONE 
KORZYSTANIE Z PRZESTRZENI I ŚRODOWISKA w większości powinna pozytywnie  
i długoterminowo wpływać na jakość i stan wód. 
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W ramach celu operacyjnego 3.1 Bezpieczeństwo ekologiczne przewiduje się działania  
z zakresu realizacji i wdrażania Programu ochrony środowiska, jak również techniczne 
przedsięwzięcia polegające, np. na usuwaniu azbestu, rozbudowie i modernizacji systemów 
wodno-kanalizacyjnych, selektywnej zbiórce odpadów, ochronie powietrza oraz rozwoju 
infrastruktury obiektów typu Park&Ride lub Bike&Ride. 

W związku z zaplanowanymi działaniami związanymi z usuwaniem wyrobów azbestowych, 
przy założeniu, że prace będą wykonywane w odpowiednim schemacie technologicznym  
i z poszanowaniem obowiązującego prawa, działania nie powinny wpływać negatywnie na 
środowisko wód powierzchniowych i podziemnych. Usunięcie wyrobów azbestowych 
zlikwiduje potencjalne ognisko zanieczyszczenia włóknami azbestowymi środowiska 
wodnego (np. poprzez spływy wód opadowych do odbiorników). Rozbudowa i modernizacja 
systemów wodno-kanalizacyjnych na etapie ewentualnych prac budowlanych może 
powodować chwilowe i krótkoterminowe, negatywne oddziaływania w związku  
z przygotowaniem placu budowy, budową wodociągu/kanalizacji wraz z obiektami 
towarzyszącymi oraz porządkowaniem terenu po ułożeniu rurociągów i wykonaniu 
obiektów. W okresie tym będą występować procesy związane z wykopami, zwiększonym 
ruchem pojazdów ciężarowych i ciężkiego sprzętu. Bezpośrednim pozytywnym  
i długoterminowym oddziaływaniem na stan i zasoby wodne będzie zmniejszenie strat wody 
na sieciach wodociągowych oraz zmniejszenie awaryjności sieci wskutek modernizacji sieci  
i urządzeń towarzyszących oraz ograniczenie ryzyka przedostawania się zanieczyszczeń na 
terenach nieposiadających systemów kanalizacyjnych. Budowa lub modernizacja sieci 
kanalizacyjnych przyczyni się dodatkowo do zwiększenia odsetka ludności korzystającej  
z systemu oczyszczania ścieków. 

Poprawa efektywności gospodarki odpadami w zakresie jej selektywnej zbiórki nie powinna 
generalnie powodować istotnego negatywnego wpływu na wody. Planowane do realizacji 
działania, w tym w szczególności systemy selektywnej zbiórki muszą wykazywać zgodność  
z Planem Gospodarki Odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016 – 2022 z 
uwzględnieniem lat 2023 – 2028 oraz obecnie obowiązującym Krajowym Planem Gospodarki 
Odpadami 2022. Należy również zwrócić uwagę na przewidywane efekty wdrożenia w życie 
projektowanego Krajowego planu gospodarki odpadami 2028. W przypadku rozpatrywania 
wpływu realizacji przedsięwzięć w zakresie poprawy efektywności gospodarki odpadami na 
stan jakości wód, można przypuszczać, że oddziaływania te powinny być długofalowe, 
pozytywne, odczuwalne co najmniej na poziomie lokalnym i regionalnym, gdzie wdrożenie 
planów Strategii przyczyni się do ograniczenia szkodliwego oddziaływania składowania  
i przeróbki odpadów na stan jakości wód. Oddziaływania te związane będą ze zmniejszeniem 
strumienia odpadów, ale także z ograniczeniem wpływu samej gospodarki odpadami.  
W przypadku obiektów i/lub punktów selektywnego zbierania odpadów, istotne będzie 
zadbanie o odpowiednie urządzenia ochrony środowiska zabezpieczające przed 
przedostawaniem się ewentualnych zanieczyszczeń do wód powierzchniowych  
i podziemnych i obniżające ryzyko ewentualnych awarii. Obiekty te powinny być zaopatrzone 
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w systemy odpowiednie, nowoczesne metody zabezpieczające, zdolne do pełnej ochrony 
okolicznych terenów, np. system ujmowania odcieków. W celu minimalizacji oddziaływań 
związanych z negatywnym wpływem na stan jakości wód należy należytą uwagę przykładać 
do systemu ujmowania powstałych ścieków, a zadbać o prawidłowy sposób ich oczyszczania. 
Zastosowanie skutecznych środków minimalizujących i ograniczających negatywny wpływ 
powstających ścieków powinno pozwolić na uniknięcie znaczących negatywnych 
oddziaływań na środowisko wodne. 

Działania dotyczące wspierania i realizacji działań w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego 
ze szczególnym uwzględnieniem ochrony powietrza powinny mieć pośredni, pozytywny  
i długofalowy skutek na wody, między innymi w związku z potencjalnym obniżeniem emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery, które pośrednio lub bezpośrednio mogą przedostawać się do 
wód. 

W ramach realizacji działań polegających na rozwoju infrastruktury obiektów typu Park&Ride 
lub Bike&Ride, ze względu na to że dotyczyć mogą również budowy, rozbudowy lub 
przebudowy, na etapie prowadzonych prac budowlanych, mogą zostać emitowane gazy 
cieplarniane i pyły, co związane będzie, np. z przygotowaniem placu budowy, eksploatacją 
maszyn. Jednak związane jest to ściśle z etapem budowy/przebudowy (prace budowlane),  
a nie z etapem eksploatacji. Z uwagi na charakter planowanych działań zakłada się, że 
negatywne oddziaływania ustąpią z chwilą realizacji inwestycji.  

W ramach celu operacyjnego 3.2 Odnowa przestrzeni przewiduje się realizację działań  
o charakterze systemowym, polegających m.in. na realizacji Gminnego Programu 
Rewitalizacji, renowacji obiektów zabytkowych i innych zdegradowanych obiektów  
i przestrzeni publicznych oraz odnowie i nadaniu nowych funkcji centrum miasta. Z uwagi na 
charakter i zakres przewidzianych działań, nie zidentyfikowano czynników mogących 
negatywnie oddziaływać na stan i jakość wód. 

W ramach celu operacyjnego 3.3 Zielona energia przewiduje się realizację działań 
polegających na wdrażaniu planu gospodarki niskoemisyjnej, rozwoju infrastruktury 
odnawialnych źródeł energii, w tym wsparcie działań na rzecz zwiększenia OZE w sektorze 
prywatnym oraz utworzenie klastra energetycznego. Generalnie planowane działania 
ukierunkowane są na poprawę stanu powierza w Niemodlinie. Realizacja działań może zatem 
pośrednio, pozytywnie wpływać na stan i jakość wód, ponieważ przewidywany obszar 
wsparcia związany będzie ze zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń (np. pyłowych, gazowych), 
które pośrednio mogą przedostawać się do wód. 

Przykładowo, szacuje się, że 1 TWh energii elektrycznej wyprodukowanej przez elektrownię 
wiatrową zapobiega wyemitowaniu do atmosfery 5 500 Mg dwutlenku siarki, 4 222 Mg 
tlenków azotu, 700 tys. Mg dwutlenku węgla oraz 49 tys. Mg różnego rodzaju pyłów i żużli. 
Prognozuje się zatem, że działania polegające na rozwoju energetyki odnawialnej w sposób 
pośredni przyczynią się do poprawy stanu środowiska i nie będą miały negatywnego wpływu 
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na zidentyfikowany stan gospodarki wodno-ściekowej w Niemodlinie. Przy zachowaniu 
odpowiedniego reżimu technologicznego i wysokiego poziomu zarządzania środowiskowego 
prowadzonych procesów możliwe jest zminimalizowanie ewentualnego ryzyka do poziomu 
bezpiecznego dla stanu i jakości wód. Odnośnie możliwego zanieczyszczenia wód, w czasie 
budowy należy wskazać, aby podjęto odpowiednie środki zabezpieczające (np. stosowanie 
technicznie sprawnego sprzętu, odpowiednie oddalenie maszyn i urządzeń od ewentualnych 
wód powierzchniowych, natychmiastowa utylizacja substancji w przypadku ich wylania).  
Z kolei rozwój klastra energetycznego obejmuje swym zakresem rozwiązania systemowe, 
które nie dotyczą bezpośrednio działań technicznych, zatem planowane działania mają 
nieznaczny wpływ na stan i jakość wód lub nie przewiduje się żadnego negatywnego wpływu 
(są to działania dotyczące sposobu organizacji, porozumienia, modele organizacyjno-
biznesowe itp.). Ewentualnie, w perspektywie długoterminowej można spodziewać się 
pośrednich, pozytywnych oddziaływań. 

W ramach celu operacyjnego 3.4 Odporność klimatyczna przewiduje się działania 
ukierunkowane na gospodarkę wodną i adaptację do zmian klimatu, np. poprawa 
wykorzystania wód deszczowych w domach, ogrodach i przemyśle, wspieranie i rozwój 
niebiesko-zielonej infrastruktury oraz wspieranie mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie 
poprawy efektywności energetycznej budynków i podniesienie świadomości ekologicznej  
w zakresie zmian klimatu. Przeważająca większość zaplanowanych działań ma pozytywny, 
bezpośredni jak i pośredni, długoterminowy wpływ na stan i jakość wód. Istotnym 
elementem celu operacyjnego 3.4 Odporność klimatyczna będą projekty dotyczące rozwoju 
niebiesko-zielonej infrastruktury, ponieważ mają one na celu zatrzymanie wody w lokalnej 
zlewni, możliwie blisko miejsca opadu (zagospodarowanie wód opadowych, łagodzenie 
skutków suszy, wykorzystanie wody w okresach niedoborów, wykorzystanie do zasilania 
cieków podczas susz, zachowanie stabilności przepływu w ciekach w okresach susz, stawy 
retencyjne, rowy bioretencyjne i infiltracyjne, niecki bioretencyjne i infiltracyjne, zielone 
dachy, ogrody deszczowe itp.). Pośrednich, pozytywnych i długoterminowych oddziaływań 
na wody można spodziewać się w wyniku realizacji działań podnoszących świadomość 
ekologiczną mieszkańców, w tym w zakresie zmian klimatu (konieczność oszczędności  
i odzysku wody, zagospodarowanie wód). 

5.3. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA 
POWIERZCHNIĘ ZIEMI 

Działania inwestycyjne realizowane w ramach Projektu Strategii w zależności od rodzaju 
planowanych przedsięwzięć oraz ich skali będą charakteryzowały się różnym stopniem 
oddziaływania na powierzchnię ziemi. Zakłada się, iż większość projektów inwestycyjnych 
realizowanych w ramach Strategii przyczyniać się będzie do poprawy aktualnego stanu 
środowiska, zwłaszcza tych związanych z racjonalnym gospodarką terenami. 

Realizacja działań planowanych w ramach Celu strategicznego 1 ROZWÓJ SILNYCH WIĘZI, 
KOMPETENCJI I SIECI RELACJI w ramach wyznaczonych celów operacyjnych ma neutralny 
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charakter względem stanu powierzchni ziemi i gleb, gdyż przedsięwzięcia ukierunkowane 
będą na działania społeczne, gospodarcze i mogą mieć ograniczony charakter inwestycyjny. 

Realizacja działań planowanych w ramach Celu strategicznego 2 WZMACNIANIE 
ODPORNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ w większości ma neutralny charakter ze względu 
na ograniczoną ilość i zasięg inwestycji, które w znacznej mierze wiążą się realizacją celu 
operacyjnego 2.3 Zrównoważona mobilność i dostępność. Cel ten może obejmować działania 
ukierunkowane na wspieranie rozwoju infrastruktury drogowej i ścieżek rowerowych oraz 
zrównoważonej mobilności w kierunku zeroemisyjnym (m.in. budowa stacji ładowania 
pojazdów i rowerów). W aspekcie związanym z ochroną gleb ma pozytywny wpływ ze 
względu na pośrednie ograniczenie emisji zanieczyszczeń. Potencjalnym negatywnym 
wpływem mogą charakteryzować się projekty związane z budową i przebudową 
infrastruktury transportu publicznego (np. nowe ścieżki rowerowe, drogi lokalne, 
infrastruktura punktowa), które związane będą z przekształceniem powierzchni ziemi  
i zmianą użytkowania i funkcji terenu. Będą to oddziaływania bezpośrednie o charakterze 
oddziaływań lokalnych i chwilowych, które ustąpią z chwilą zakończenia inwestycji. Należy 
założyć, że projekty realizowane będą na terenach dotychczas zurbanizowanych  
i skomunikowanych a projekty związane z budową i przebudową infrastruktury transportu 
publicznego generalnie będą mieć pośrednio docelowy pozytywny wpływ ze względu na 
obniżenie opadu na powierzchnię terenu zanieczyszczeń wynikających z emisji pochodzących 
ze środków transportu i ograniczenie indywidualnych przejazdów.  

Działania planowane do realizacji w ramach Celu strategicznego 3 ZRÓWNOWAŻONE 
KORZYSTANIE Z PRZESTRZENI I ŚRODOWISKA mają charakter proekologiczny z 
zachowaniem poszanowania dla środowiska naturalnego. Przewiduje się, że większość 
proponowanych działań będzie miała charakter neutralny lub pozytywny na powierzchnię 
ziemi i stan gleb, a ewentualne negatywne oddziaływania na powierzchnię ziemi będą miały 
miejsce na etapie realizacji inwestycji. 

Potencjalnie negatywnego wpływu na zasoby powierzchni ziemi należy upatrywać się  
w realizacji działań inwestycyjnych zmierzających do budowy nowych obiektów  
i infrastruktury w ramach celów operacyjnych: 3.1 Bezpieczeństwo ekologiczne i 3.3 Zielona 
energia. Są to przedsięwzięcia, które mają charakter inwestycyjny i wiążą się z zajęciem 
terenu oraz pracami ziemnymi i oddziaływaniem na powierzchnię ziemi i gleby. 
Oddziaływania te będą mieć charakter krótkotrwały związany ze zmianą ukształtowania 
i naruszaniem powierzchni terenu. W kontekście długoterminowych oddziaływań będzie to 
trwałe przekształcenie powierzchni ziemi, naturalnej struktury gleby na trasie wykopów 
wynikające z trwałego posadowienia obiektów i infrastruktury wodno-ściekowej, gospodarki 
odpadami, energetyki odnawialnej, komunikacyjnej. Minimalizacja tego typu oddziaływań 
nastąpi na etapie budowy poprzez m.in. zapewnienie racjonalnego wykorzystania 
przemieszczanych lub usuwanych mas ziemnych i skalnych oraz wykorzystania warstwy 
próchnicznej gleb, głównie w kierunku odtworzenia i ulepszania gleb. Istotnym działaniem 
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będzie dostosowanie rozwiązań projektowych do ukształtowania terenu oraz uwzględnienie 
rozwiązań technologicznych korzystnych dla ochrony gleb na każdym etapie inwestycji  
i eksploatacji nowych obiektów. 

W ramach Celu operacyjnego 3.2 Odnowa przestrzeni potencjalne oddziaływanie na 
powierzchnię ziemi i gleby można uznać jako neutralne z uwagi na fakt, iż dotyczy terenu już 
zainwestowanego i zurbanizowanego. Oddziaływanie to może wystąpić na etapie realizacji  
i w wyniku bezpośredniego przekształcania powierzchni ziemi w wyniku ewentualnych prac 
ziemnych na etapie budowy. Działania minimalizujące, które pozwalają na ograniczenie 
potencjalnego negatywnego wpływu to odpowiednia organizacja placu budowy, stosowanie 
sprawnych urządzeń i maszyn budowlanych. Realizacja wskazanych powyżej działań będzie 
się wiązała z wystąpieniem na etapie realizacji działań ujętych w Strategii 
krótkoterminowych oddziaływań o charakterze lokalnym, które ustąpią w chwili zakończenia 
prac inwestycyjnych. Istotne będzie również zapobieganie zasklepieniu gruntu na terenie, 
gdzie nie jest to konieczne, zarówno na etapie budowy jak i użytkowania wpływającym na 
jakość gleb. Podobne wpływy mogą się ujawnić na etapie podejmowania działań związanych 
z realizacją Celu operacyjny 3.3 Zielona energia, gdzie realizowane będą przedsięwzięcia 
termomodernizacyjne i budowa instalacji OZE. 

Realizacja celu operacyjnego 3.4 Odporność klimatyczna przyniesie wymiernie pozytywny 
wpływ na powierzchnię terenu, zwłaszcza w kontekście rozwoju niebiesko-zielonej 
infrastruktury oraz zwiększenia retencyjności gruntów. 

5.4. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA POWIETRZE  
Działania wskazane do realizacji w ramach Projektu Strategii w zależności od rodzaju 
planowanych przedsięwzięć oraz ich skali będą charakteryzowały się różnym stopniem 
oddziaływania na jakość powietrza atmosferycznego. W analizowanym dokumencie  
w ramach celów operacyjnych, wykazano pakiet proponowanych działań, niemniej jednak 
nie zostały wskazane konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne. Zakłada się jednak, iż 
większość projektów, które wdrażane będą w efekcie realizacji dokumentu Strategii, będą 
przyczyniać się w sposób bezpośredni lub pośredni do poprawy aktualnego stanu powietrza 
na terenie gminy Niemodlin. 

Realizacja działań planowanych w ramach Celu strategicznego 1 ROZWÓJ SILNYCH WIĘZI, 
KOMPETENCJI I SIECI RELACJI w większości nie będzie wiązała się z negatywnym 
oddziaływaniem na jakość powietrza atmosferycznego. Działania przewidziane w ramach 
w/w celu strategicznego ukierunkowane są głównie na wspieraniem kapitału ludzkiego  
i społecznego (działania ukierunkowane na wspieranie talentów dzieci i młodzieży, 
podejmowanie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych, itp.), poprawę stanu zdrowia 
mieszkańców gminy (działania ukierunkowane na wspieranie aktywnych form wypoczynku 
oraz poprawę dostępności do usług zdrowotnych), aktywne włączenie społeczne 
mieszkańców dotychczas przynależnych do tzw. grupy osób wykluczonych społecznie 
(działania ukierunkowane m.in. na poprawę komunalnych zasobów mieszkaniowych, 
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aktywizację seniorów, itp.), a także promowanie i rozwój usług w zakresie kultury do 
zmieniających się potrzeb.  

Analiza działań w ramach Celu strategicznego 1 ROZWÓJ SILNYCH WIĘZI, KOMPETENCJI I 
SIECI RELACJI wykazała, że z uwagi na społeczny, a tym samym inwestycyjny charakter 
większość realizowanych przedsięwzięć, realizacja większości działań w ramach 
poszczególnych celów operacyjnych będzie miała neutralny wpływ na jakość powietrza 
atmosferycznego na terenie gminy. W odniesieniu do Celu strategicznego 1ROZWÓJ 
SILNYCH WIĘZI, KOMPETENCJI I SIECI RELACJI ewentualne negatywne oddziaływania na 
jakość powietrza atmosferycznego mogą wystąpić jedynie w wyniku realizacji 
projektów/przedsięwzięć, w ramach których prowadzone będą prace remontowo-
budowlane, związane z modernizacją bazy oświatowej oraz dostosowaniem przestrzeni  
i obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach celu 
operacyjnego 1.1 Wysoki kapitał ludzki i społeczny, a także pracami o charakterze 
budowlanym, związanymi z poprawą infrastruktury obiektów kultury w ramach celu 
operacyjnego 1.4 Współdecydowanie i tożsamość. Z uwagi na rodzaj planowanych działań, 
potencjalnie negatywne oddziaływania będą miały charakter oddziaływań tymczasowych  
i krótkotrwałych o zasięgu lokalnym, których obszar oddziaływania ograniczony zostanie do 
miejsca prowadzenia prac remontowo-budowlanych. Zakłada się, że ww. oddziaływania 
ustąpią z chwilą zakończenia inwestycji, a w perspektywie długoterminowej funkcjonowanie 
inwestycji nie będzie negatywnie wpływało na jakość powietrza atmosferycznego na terenie 
gminy Niemodlin.  

Analiza działań planowanych do realizacji w ramach Celu strategicznego 2 WZMACNIANIE 
ODPORNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ wskazała, iż większość działań cechuje się 
neutralnym lub pozytywnym wpływem na jakość powietrza atmosferycznego na obszarze 
gminy Niemodlin. W ramach celu operacyjnego 2.1 Zróżnicowana lokalna przedsiębiorczość 
przewiduje się działania polegające na m.in. wspieraniu działań na rzecz rozwoju 
nowoczesnych, opartych na ekologii i tradycji kulturowej usług w obszarze „przemysłu czasu 
wolnego” oraz wspieranie rozwoju przetwórstwa, których działalność opiera się na 
promowaniu i wykorzystaniu lokalnych zasobów. Planowane działania charakteryzują się 
neutralnym wpływem na jakość powietrza na obszarze gminy. Niemniej jednak, w 
perspektywie długoterminowej, w efekcie promowania i rozwój ekologicznych rozwiązań  
i usług, zaplanowane działania mogą pośrednio w sposób pozytywny wpływać na jakość 
powietrza atmosferycznego na terenie gminy. W ramach celu operacyjnego 2.2 Wysoki 
standard i jakość usług publicznych przewiduje się działania polegające na m.in. wdrażaniu 
planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz rozwiązań 
systemowych, jak np. podnoszenie jakości usług administracyjnych, digitalizacja, usługi 
doradztwa, e-usługi, modernizacja i rozwój systemów informatycznych. Przewiduje się, że 
działania polegające na m.in. wdrażaniu planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną  
i paliwa gazowe, powinny pośrednio, pozytywnie i długoterminowo wpływać na jakość 
powietrza atmosferycznego na terenie gminy. Ze względu na to, że np. system gazu 
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sieciowego obejmuje tylko obszar miejski, a energia cieplna produkowana jest 
indywidualnie, w większości w kotłowniach wykorzystujących paliwa kopalne, wymiana 
indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła powinna ograniczyć przedostawanie się 
zanieczyszczeń do atmosfery. 

Realizacja działań w ramach celu operacyjnego 2.3 Zrównoważona mobilność i dostępność 
ukierunkowana na rozwój i modernizację infrastruktury komunikacji (w szczególności: dróg  
i ścieżek rowerowych) oraz promocję i wspieranie działań na rzecz infrastruktury transportu 
zeroemisyjnego (m.in. stacja ładowania pojazdów i rowerów), poprzez promowanie 
transportu ekologicznego, oraz poprawę infrastruktury drogowej w sposób bezpośredni  
i długoterminowy wpłynie na poprawę jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy. 
Zakłada się, jednak, iż potencjalne, negatywne oddziaływania na jakość powietrza 
atmosferycznego, mogą wystąpić na etapie budowy i modernizacji infrastruktury 
komunikacyjnej i będą związane głównie z pracami budowlanymi realizowanymi na terenie 
inwestycji i unosem zanieczyszczeń z pracujących maszyn i urządzeń. Z uwagi na charakter 
planowanych inwestycji, potencjalne oddziaływania negatywne będą miały charakter 
krótkoterminowy (występowanie emisji w trakcie prowadzenia prac budowlanych) i lokalny 
(występowania w miejscu realizacji inwestycji). Przewiduje się, iż ewentualne uciążliwości 
ustąpią w chwili zakończenia prac inwestycyjnych. Ewentualne negatywne oddziaływania 
mogą wystąpić w efekcie eksploatacji elementów infrastruktury komunikacyjnej (np. 
wzmożony ruch pojazdów samochodowych),można je  jednak ograniczyć  poprzez działania 
podjęte już na etapie inwestycyjnym (zagwarantowane zapisami w projektach 
inwestycyjnych) poprzez budowę wzdłuż pasów drogowych ekranów porośniętych 
roślinnością, oraz działaniami rekomendowanymi w obszarze transportu publicznego 
(promowanie komunikacji zbiorczej, zamiana taboru pojazdów spalinowych na elektryczne – 
dotyczy komunikacji zbiorowej, promowanie pojazdów z silnikami elektrycznymi, itp.). 

Analiza działań planowanych do realizacji w ramach celu operacyjnego 2.4 Rozpoznawalność 
w relacjach z otoczeniem, wykazała, że z uwagi na nieinwestycyjny i nietechniczny charakter 
planowanych przedsięwzięć (działania ukierunkowane na: rozwój relacji z innymi 
instytucjami i partnerami, międzygminną współpracę, a także kształtowanie wizerunku  
i marki gminy) nie będą one negatywnie wpływać na jakość powietrza atmosferycznego. Tym 
samym, przewidywane oddziaływania będą miały zarówno w perspektywie krótko jak  
i długoterminowej charakter neutralny.  

Analiza działań planowanych do realizacji w ramach Celu strategicznego 3 
ZRÓWNOWAŻONE KORZYSTANIE Z PRZESTRZENI I ŚRODOWISKA dowodzi, iż w 
perspektywie długoterminowej większość planowanych przedsięwzięć w sposób pośredni 
lub bezpośredni przyczyni się do poprawy jakości powietrza atmosferycznego na terenie 
gminy. Z uwagi na proekologiczny charakter przedsięwzięć planowanych do realizacji  
w ramach celu operacyjnego 3.1 Bezpieczeństwo ekologiczne (działania ukierunkowane na: 
realizację i wdrażanie Programu ochrony środowiska, realizację Programu usuwania azbestu, 
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wspieranie i rozwój działań w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego ze szczególnym 
uwzględnieniem ochrony powietrza), ich realizacja przyczyni się w sposób bezpośredni do 
ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do atmosfery co w perspektywie 
długoterminowej przyczyni się do poprawy jakości powietrza na terenie gminy Niemodlin. 
Należy zaznaczyć, iż w odniesieniu do prac związanych z usuwaniem azbestu, to przy 
założeniu, że prace wykonywane będą w odpowiednim schemacie i reżimie 
technologicznym, z poszanowaniem obowiązującego prawa, ryzyko ewentualnych 
negatywnych oddziaływań na poszczególne komponenty środowiska winna zostać 
zredukowana do minimum. W konsekwencji realizacja w/w działania poprzez usunięcie 
wyrobów azbestowych, przyczyni się do likwidacji potencjalnych ognisk zanieczyszczeń 
włóknami azbestowymi poszczególnych komponentów środowiska naturalnego. 
Reasumując, realizacja działań w ramach celu operacyjnego 3.1 Bezpieczeństwo ekologiczne, 
w efekcie usunięcia ognisk ewentualnych zanieczyszczeń oraz obniżenie ich emisji do 
atmosfery w perspektywie długoterminowej będzie miała bezpośredni, pozytywny  
i długofalowy wpływ na jakość powietrza atmosferycznego na terenie gminy, co przełoży się 
na poprawę jakości powietrza atmosferycznego w regionie. Z uwagi na techniczny  
i inwestycyjnych charakter niektórych prac planowanych do realizacji w ramach w/w celu 
operacyjnego, zakłada się, iż na etapie prowadzonych prac budowalnych 
(budowa/rozbudowa infrastruktury obiektów typu Park&Ride lub Bike&Ride; prace 
rozbiórkowe i budowalne na etapie usuwania wyrobów azbestowych, itp.) mogą wystąpić 
negatywne oddziaływania związane z emisją gazów cieplarnianych i pyłów. Jednak z uwagi 
na rodzaj planowanych działań zakłada się, że negatywne oddziaływania będą miały 
charakter lokalny i krótkoterminowy, oraz że ustąpią z chwilą zakończenia inwestycji.   

W ramach celu operacyjnego 3.2 Odnowa przestrzeni przewiduje się realizację działań  
o charakterze systemowym, polegających m.in. na realizacji Gminnego Programu 
Rewitalizacji, renowacji obiektów zabytkowych i innych zdegradowanych obiektów  
i przestrzeni publicznych oraz odnowie i nadaniu nowych funkcji centrum miasta. Rodzaj 
planowanych przedsięwzięć sugeruje, iż w perspektywie długoterminowej będą się one 
odznaczały neutralnym wpływem na jakość powietrza atmosferycznego na terenie gminy. 
Potencjalne negatywne oddziaływania mogą wystąpić na etapie prac remontowo-
budowalnych oraz renowacyjnych prowadzonych w ramach działań rewitalizacyjnych. 
Oddziaływania te będą związane z unosem zanieczyszczeń pyłowych z terenu i placów 
budowy oraz zanieczyszczeń gazowych z maszyn i urządzeń pracujących na terenie budowy. 
Zidentyfikowane, potencjalne oddziaływania negatywnym będą miały charakter 
krótkoterminowy, lokalny i ustąpią z chwilka zakończenia prac budowalnych. 

Analiza działań planowanych do realizacji w ramach celu operacyjnego 3.3 Zielona energia, 
dowodzi, iż zdecydowana większość z nich przyczyni się do długoterminowej poprawy jakości 
powietrza atmosferycznego. W ramach w/w celu operacyjnego przewiduje się realizację 
działań polegających na wdrażaniu planu gospodarki niskoemisyjnej, rozwoju infrastruktury 
odnawialnych źródeł energii, w tym wsparcie działań na rzecz zwiększenia OZE w sektorze 
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prywatnym oraz utworzenie klastra energetycznego. Generalnie planowane działania 
ukierunkowane są na poprawę stanu powierza na terenie gminy, tym samym potencjalne 
oddziaływania będą miały charakter bezpośredni i długoterminowy. Ewentualne negatywne 
oddziaływania mogą wystąpić na etapie realizacji inwestycji i związane będą z emisjami  
i unosem zanieczyszczeń z ternu budowy. Zakłada się, że oddziaływania te ustąpią z chwilą 
zakończenia prac remontowo-budowlanych. 

W ramach celu operacyjnego 3.4 Odporność klimatyczna przewiduje się realizację działań 
ukierunkowanych na poprawę stanu gospodarki wodnej i adaptację do zmian klimatu. 
Przeważająca większość zaplanowanych działań będzie miała neutralny wpływ na stan  
i jakość powietrza atmosferycznego na terenie gminy. Ewentualne negatywne oddziaływania 
o charakterze lokalnym i krótkoterminowym mogą wystąpić na etapie realizacji inwestycji 
związanych z rozbudową niebiesko-zielonej infrastruktury (prace budowlane związane  
z budową, rozbudową zbiorników retencyjnych, ogrodów deszczowych, rozwiązań 
sprzyjających magazynowaniu deszczówki, itp.). Jednak z uwagi na charakter planowanych 
działań zakłada się, iż ustąpią one z chwilą zakończenia prac budowalnych. 

5.5. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA KRAJOBRAZ  

Dokument Projekt Strategii, co do zasady pozytywnie wpłynie na ład przestrzenny gminy  
i krajobraz, co jest akcentowane w celach, w szczególności odnoszących się do odnowy 
obszarów miejskich i wiejskich oraz realizacji działań prośrodowiskowych, tworzących nową 
wartość krajobrazową jak błękitno-zielona infrastruktura oraz odnawiana tkanka miejska. 

Analiza potencjalnych działań w ramach Celu strategicznego 1 ROZWÓJ SILNYCH WIĘZI, 
KOMPETENCJI I SIECI RELACJI wiąże się z realizacją głównie projektów mających neutralny 
charakter względem krajobrazu. 

Realizacja działań planowanych w ramach Celu strategicznego 2. WZMACNIANIE 
ODPORNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ w większości ma neutralny charakter na 
krajobraz ze względu na nieinwestycyjny charakter (cele operacyjne 2.1 Zróżnicowana 
lokalna przedsiębiorczość,  2.2 Wysoki standard i jakość usług publicznych oraz 2.4 
Rozpoznawalność w relacjach z otoczeniem). Potencjalne oddziaływania mogą wystąpić 
podczas realizacji przedsięwzięć celu operacyjnego 2.3 Zrównoważona mobilność  
i dostępność, w ramach, których przewidziano działania inwestycyjne. Wdrażanie 
przedsięwzięć celu 2.3 dotyczyć może działań z zakresu poprawy efektywności energetycznej 
obiektów (np. dworce , przystanki), w tym termomodernizacji budynków i należy ocenić, iż 
na ład przestrzenny i krajobraz będzie mieć pozytywny wpływ ze względu na estetyzację 
przestrzeni. Wdrażanie celu 2.3 Zrównoważona mobilność i dostępność obejmuje wspieranie 
działań z zakresu rozwoju infrastruktury drogowej i ścieżek rowerowych oraz zrównoważonej 
mobilności w kierunku zeroemisyjnym (m.in. budowa stacji ładowania pojazdów i rowerów). 
Należy założyć, że projekty realizowane będą na terenach dotychczas zagospodarowanych  
i skomunikowanych, a projekty związane z budową i przebudową infrastruktury transportu 
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publicznego nie wpłyną istotnie na naturalne walory krajobrazowe. Dotyczyć będą 
krajobrazów już przekształconych i szczególny nacisk powinien zostać położony na 
estetyzację obiektów i harmonijne ich powiązanie z istniejącymi elementami krajobrazu. 
Będą to oddziaływania bezpośrednie o charakterze oddziaływań lokalnych  
i długoterminowych.  

W ramach Celu strategicznego 3 ZRÓWNOWAŻONE KORZYSTANIE Z PRZESTRZENI I 
ŚRODOWISKA zaplanowano interwencje, które z założenia mają charakter prośrodowiskowy 
i w efekcie również wpływać będą pozytywnie na walory krajobrazowe, w szczególności cele 
szczegółowe: 3.2 Odnowa przestrzeni oraz 3.4 Odporność klimatyczna. Cele te wiążą się  
z estetyzacją przestrzeni m.in. poprzez rozwój zielono-błękitnej infrastruktury, odnową 
publicznych przestrzeni miejskich i wiejskich, estetyzacją istniejących budynków. Neutralny 
charakter wykazują cele szczegółowe związane z inwestycjami dotyczącymi infrastruktury 
podziemnej, tj. systemów wodno-kanalizacyjnych. Potencjalnie negatywny wpływ na 
krajobraz należy upatrywać się w realizacji działań inwestycyjnych zmierzających do budowy 
nowych obiektów, infrastruktury w ramach celów szczegółowych: 3.1 Bezpieczeństwo 
ekologiczne oraz 3.3 Zielona energia. Oddziaływania w trakcie budowy obiektów  
i infrastruktury, w tym energetyki odnawialnej na krajobraz dotyczyć będą typowych prac 
budowlanych, z czym związane są wykopy, nasypy. Po zakończeniu budowy zajęte tereny 
powinny być uporządkowane, a oddziaływania na tym etapie należy uznać jako krótkotrwałe. 
Istotne jest oddziaływanie na krajobraz samej infrastruktury, która zmienia jego pierwotny 
charakter, niejednokrotnie wprowadzając dominanty o charakterze przemysłowym (np. 
farmy fotowoltaiczne, kompostownie). Inwestycje te powinny zostać zaplanowane w sposób 
zapewniający pełną zgodność z obowiązującymi przepisami i każdorazowo podlegać 
indywidualnej ocenie oddziaływania na środowisko (są przedsięwzięciami 
charakteryzowanymi, w zależności od mocy, jako mogące zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko lub mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko), a zastosowane 
rozwiązania projektowe powinny minimalizować negatywny wpływ na krajobraz. Zatem, 
realizacja tego typu inwestycji możliwa będzie, jeżeli ocena oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko wykaże brak negatywnego oddziaływania na krajobraz. 

5.6. WPŁYW NA KLIMAT I ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU 

Negatywne skutki zachodzących zmian klimatycznych odczuwalne są niemalże we wszystkich 
strefach społeczno-gospodarczych oraz warunkują konieczność podjęcia szeroko zakrojonych 
działań w tym obszarze. Jednym z działań kluczowych jest wdrożenie strategii w zakresie 
przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu. Opracowany strategiczny plan adaptacji dla 
sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu61znajduje swoje odzwierciedlenie 
również w Projekcie Strategii, czego bezpośrednim wyrazem jest zawarty w ramach Celu 

                                                           
61 Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 
2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA 2020) [https://bip.mos.gov.pl/strategie-plany-
programy/strategiczny-plan-adaptacji-2020/) ; dostęp: 10.09.2022 r.].  
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strategicznego 3 ZRÓWNOWAŻONE KORZYSTANIE Z PRZESTRZENI I ŚRODOWISKA, cel 
operacyjny 3.4 Odporność klimatyczna. Zgodnie z założeniami UE62 działania związane  
z realizacją OOŚ, są dobrym sposobem pozwalającym na skoncentrowanie się wokół 
istotnych aspektów związanych ze zmianami klimatu. Dlatego też zaleca się, aby w oparciu  
o dokumenty6364 tematycznie związane z globalnym problemem jakim są zmiany klimatu 
oraz tematach bliskich temu negatywnemu zjawisku, uwzględniać kwestie środowiskowe na 
wczesnym etapie procesu inwestycyjnego, kiedy rozważane są różne warianty 
przedsięwzięcia i dostępnych jest jeszcze wiele możliwości ich modyfikacji65. Oczekuje się, iż 
rezultatem zawczasu podjętych działań, może być podniesienie potencjału adaptacyjnego 
obszarów miejskich tracących funkcje społeczno-gospodarcze z racji braku odpowiednich 
mechanizmów zabezpieczających do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.   

Strategia jest dokumentem wspierającym rozwój gminy Niemodlin, w którym na równi  
z potrzebą lokalnego rozwoju na płaszczyźnie społecznej i gospodarczej podkreślono rangę 
wzrostu odporności środowiska na zmiany klimatyczne oraz adaptacji przestrzeni miejskiej 
na zmieniające się warunki. Zrównoważony rozwój gminy we wszystkich aspektach 
(społecznym, gospodarczym i środowiskowym) na równi ze zmianami organizacyjnymi, 
prawnymi, oraz poniesionymi nakładami finansowymi (w tym poniesionymi na budowę, 
rozbudowę i modernizację infrastruktury) wymaga również zmian postaw społecznych, które 
można uzyskać w efekcie prawdziwej rewolucji w myśleniu i działaniu jednostki. Dlatego też, 
mając na uwadze istotną rolę jaką pełni jednostka w ujęciu społeczności lokalnej, na 
szczególną uwagę zasługują działania o charakterze edukacyjnym, promujące podniesienie 
świadomości ekologicznej w zakresie zmian klimatu, przewidziane do realizacji w ramach 
Celu strategicznego 3 ZRÓWNOWAŻONE KORZYSTANIE Z PRZESTRZENI I ŚRODOWISKA, 
zawarte w pakiecie działań w ramach celu operacyjnego 3.3 Zielona energia oraz celu 
operacyjnego 3.4 Odporność klimatyczna. Realizacja działań przewidziana w ramach w/w 
celów, poprzez kreowanie wśród mieszkańców gminy proekologicznych postaw i zachowań, 
oraz promowanie i intensyfikację działań na rzecz zwiększenia OZE w sektorze prywatnym (w 
szczególności tzw. rozwiązań zeroemisyjnych) bezpośrednio wpłynie na obniżenie emisji 
zanieczyszczeń odprowadzanych do powietrza atmosferycznego, w tym gazów 
cieplarnianych, odpowiedzialnych za potęgowanie negatywnych skutków zmian 
klimatycznych. Działania planowane do realizacji w ramach w/w celów operacyjnych 
umożliwią bezpośrednio realizację kierunków interwencji Przeciwdziałanie zmianom klimatu 
i adaptacja do nich oraz Edukacja ekologiczna, w tym kształtowanie wzorców zrównoważonej 

                                                           
62 https://ec.europa.eu/environment/eia/sea-support.htm [dostęp: 01.09.2022]. 
63 https://ec.europa.eu/environment/eia/sea-support.htm [dostęp: 01.09.2022]. 
64 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 
r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia 
publiczne i prywatne na środowisko, Dz. Urz. UE L 26 z 28.1.2012. 
65 Poradnik dotyczący włączania problematyki zmian klimatu i różnorodności biologicznej do 
oceny oddziaływania na środowisko; https://op.europa.eu/en/publication-detail/-
/publication/3ed0e578-7f24-4073-81c9-f279c6d4b3cf/language-en [dostęp: 10.09.2022]. 
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konsumpcji z Polityki Ekologicznej Państwa 2030 oraz do strategicznych kierunków działań 
adaptacyjnych ujętych w Strategicznym Planie Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych 
na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030.  

Realizacja działań w ramach celu operacyjnego 3.3 Zielona energia oraz celu operacyjnego 
3.4 Odporność klimatyczna, wpłynie bezpośrednio na obniżenie emisji gazów cieplarnianych 
do atmosfery, a tym samym w perspektywie długoterminowej, będzie pozytywnie 
oddziaływać na klimat obszaru gminy.   

Analiza działań planowanych do realizacji w ramach Celu strategicznego 1 ROZWÓJ SILNYCH 
WIĘZI, KOMPETENCJI I RELACJI oraz Celu strategicznego 2 WZMACNIANIE ODPORNOŚCI 
GOSPODARCZEJ I SPOŁECZNEJ, z uwagi na obszar i rodzaj planowanych interwencji,  
w perspektywie długoterminowej będzie miała neutralny wpływ na klimat i proces adaptacji 
do zmiennych warunków klimatycznych. 

W kwestii potencjalnych negatywnych oddziaływań, to podobnie jak w przypadku oceny 
przeprowadzanej dla komponentu środowiska jakim jest powietrze atmosferyczne, 
potencjalnych oddziaływań negatywnych o charakterze lokalnym i krótkoterminowym 
można się spodziewać w trakcie realizacji działań o charakterze inwestycyjnym związanych  
z budową, rozbudową lub modernizacją infrastruktury technicznej, obejmujących: 

 modernizację bazy oświatowej oraz prace związane z adaptacją przestrzeni  
i obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (cel 
operacyjny 1.1 Wysoki kapitał ludzki i społeczny); 

 poprawę stanu infrastruktury obiektów kultury (cel operacyjny 1.4 
Współdecydowanie i tożsamość); 

 modernizację infrastruktury komunikacyjnej oraz rozwój transportu zeroemisyjnego 
(cel operacyjny 2.3 Zrównoważona mobilność i dostępność); 

 prace związane z usuwaniem azbestu oraz rozbudową systemów wodno-
kanalizacyjnych (cel operacyjny 3.1 Bezpieczeństwo ekologiczne); 

 prace związane z renowacją obiektów zabytkowych i pracami rewitalizacyjnymi  
w obrębie gminy (cel operacyjny 3.2 Odnowa przestrzeni); 

 prace związane z budową/rozbudową infrastruktury OZE w obiektach użyteczności 
publicznej i zasobach komunalnych (Cel operacyjny 3.3 Zielona energia); 

 prace związane z zielono-niebieską infrastrukturą (cel operacyjny 3.4 Odporność 
klimatyczna). 

Zakłada się jednak, że wpływ planowanych działań inwestycyjnych na klimat będzie miał 
charakter lokalny i ograniczy się jedynie do terenu przeznaczonego pod budowę lub 
rozbudowę. Ewentualne oddziaływanie na klimat w zakresie emisji gazów cieplarnianych 
związane będzie głównie z zanieczyszczeniami emitowanymi z pojazdów i urządzeń 
spalinowych funkcjonujących na terenie budowy oraz unosem z eksploatowanych dróg 
miejskich, lokalnych i dojazdowych. Przewiduje się, iż na etapie inwestycji, wskazane 
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powyżej oddziaływania będą miały charakter lokalny i krótkoterminowy. Niemniej jednak,  
z uwagi na zmianę sposobu zagospodarowania przestrzeni miejskiej w miejscu inwestycji 
oraz w bezpośrednim sąsiedztwie przedsięwzięcia nastąpi zmiana wilgotności gleby, 
wilgotności powietrza, nasłonecznienia, temperatury gleby i częściowo temperatury 
powietrza. Zakładane wahania oraz potencjalne zmiany mikroklimatu jakie wystąpić mogą na 
etapie realizacji oraz funkcjonowania inwestycji polegały będą m.in. na: – podwyższeniu 
temperatury przy powierzchni gruntu, – zmniejszeniu wilgotności przy gruncie (woda łatwiej 
będzie parowała z gładkiej, cieplejszej powierzchni). Niemniej jednak należy mieć na uwadze, 
że o ile skutki zmian mikroklimatu będą miały charakter trwały, to jednak za wyjątkiem 
gazów cieplarnianych emitowanych na etapie budowy, funkcjonowanie nowych lub 
zmodernizowanych obiektów infrastruktury technicznej, nie będzie wpływało na pogorszenie 
klimatu na terenie gminy. 

5.7. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA ZASOBY 
NATURALNE 

Projekty realizowane w ramach Projektu Strategii w większości będą miały neutralny 
charakter względem zasobów naturalnych. Zakłada się jednak, iż większość projektów 
inwestycyjnych przyczyniać się będzie do poprawy aktualnego stanu środowiska zwłaszcza  
w wymiarze oszczędności zasobów.  

Dokument Strategii, co do zasady pozytywnie wpłynie na poprawę korzystania z zasobów 
naturalnych, zwłaszcza w kontekście działań związanych z oszczędnością energii  
i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. 

Analiza potencjalnych działań w ramach Celu strategicznego 1 ROZWÓJ SILNYCH WIĘZI, 
KOMPETENCJI I SIECI RELACJI wiąże się z realizacją głównie projektów mających neutralny 
charakter względem zasobów naturalnych. 

Realizacja działań planowanych w ramach Celu strategicznego 2 WZMACNIANIE 
ODPORNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ w większości ma neutralny charakter na zasoby 
naturalne ze względu na nieinwestycyjny charakter (cele operacyjne 2.1 Zróżnicowana 
lokalna przedsiębiorczość oraz 2.4 Rozpoznawalność w relacjach z otoczeniem). Przewiduje 
się, że w ramach prac inwestycyjnych mających na celu poprawę stanu istniejących obiektów 
budowlanych oraz uzupełnienie o niezbędną infrastrukturę zwiększy się jej dostępność,  
a  charakter oddziaływań na surowce naturalne będzie krótkoterminowo negatywny. Może 
on wiązać się ze wzrostem zapotrzebowania na materiały budowlane, a tym samym surowce 
niezbędne do ich wytworzenia. Niemniej jednak będzie występował wyłącznie w trakcie 
prowadzenia prac inwestycyjnych. Efektem działań będą korzyści pośrednio pozytywnie 
wpływające na zasoby naturalne, tj. racjonalizację użytkowania zasobów naturalnych 
związanych z ochroną naturalnych surowców energetycznych. Realizacja działań mających za 
zadanie wspieranie efektywności energetycznej i stosowanie OZE, kompleksową, głęboką 
modernizację energetyczną będzie miała pośrednio pozytywny wpływ na wykorzystanie 
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surowców naturalnych poprzez ograniczenie ich zastosowania. Zwiększenie udziału 
energetyki odnawialnej, przyczyni się do odciążenia konwencjonalnych elektrowni, tym 
samym do potencjalnego zmniejszenia udziału paliw kopalnych (nieodnawialnych źródeł 
energii) i w konsekwencji poprawy lokalnego stanu i jakości środowiska (m. in. zasobów 
naturalnych, wód, powietrza i ziemi). Z kolei poprawa mobilności i dostępności w ramach 
celu operacyjnego 2.3 Zrównoważona mobilność i dostępność  spowoduje zmianę zachowań 
konsumenckich na korzyść publicznego transportu publicznego i rosnącą świadomość 
mieszkańców pozytywnie wpłynie na stan zasobów naturalnych. 

W ramach Celu strategicznego 3  ZRÓWNOWAŻONE KORZYSTANIE Z PRZESTRZENI I 
ŚRODOWISKA zaplanowano interwencje, które z założenia mają charakter prośrodowiskowy 
i w efekcie pośrednio  pozytywnie wpłyną na stan zasobów naturalnych. 

Realizacja projektów przewidzianych w ramach Celu strategicznego 3 ZRÓWNOWAŻONE 
KORZYSTANIE Z PRZESTRZENI I ŚRODOWISKA odbywać się będzie z poszanowaniem zasady 
zrównoważonego rozwoju, w kierunku gospodarki zasobooszczędnej z zachowaniem 
podejścia racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych, w tym naturalnych surowców 
energetycznych. Wdrażanie planu gospodarki niskoemisyjnej ogranicza stosowanie 
energochłonnych technologii, sprzyja wspieraniu efektywności energetycznej  
i wykorzystaniu OZE, co pośrednio ma pozytywny wpływ na wykorzystanie surowców 
naturalnych poprzez ograniczenie ich zastosowania. Badania potwierdzają, że technologie po 
stronie popytu zmniejszają emisję gazów cieplarnianych oraz wiele innych skutków dla 
środowiska. Jednak skala tej poprawy jest zróżnicowana w zależności od technologii  
i uwarunkowań lokalizacyjnych. Natomiast w wielu przypadkach technologie te mogą 
przyczyniać się do zwiększenia zużycia zasobów. Istotą jest właściwy wybór technologii  
w ujęciu cyklu życia dla osiągnięcia faktycznych wielowymiarowych korzyści 
środowiskowych. 

Prowadzenie prac budowlanych potencjalnie przyczynia się do generowania negatywnego 
oddziaływania na stan zasobów naturalnych, wynikającego ze zwiększonego 
zapotrzebowania na surowce skalne (m.in. kamienie łamane i bloczne, żwiry, piaski) na cele 
budowlane. Realizacja przedsięwzięć modernizacyjnych oraz budowlanych może wpłynąć na 
zwiększenie zapotrzebowania na materiały budowlane, tym samym na surowce do produkcji 
kruszyw niezbędnych do ich wytworzenia. Charakter tego typu odziaływań wiąże się  
z etapem budowy i jest krótkoterminowy. 

5.8. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA ZDROWIE I 
JAKOŚĆ ŻYCIA LUDZI 

Działania w ramach Celu strategicznego 1 ROZWÓJ SILNYCH WIĘZI, KOMPETENCJI I SIECI 
RELACJI, charakteryzują się zdecydowanie najbardziej pozytywnym bezpośrednim  
i długotrwałym charakterem oddziaływania na zdrowie i jakość życia ludzi, gdyż koncentrują 
się na wspieraniu kapitału ludzkiego i społecznego. Warunkiem koniecznym do 
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funkcjonowania w nowoczesnych uwarunkowaniach technologicznych i zapewnienia 
długofalowego rozwoju gminy Niemodlin jest właśnie wzrost kapitału ludzkiego.  

Realizacja działań planowanych ramach celu operacyjnego 1.1 Wysoki kapitał ludzki  
i społeczny przyczyni się do rozwoju kluczowych kompetencji oraz szybkiej adaptacji do 
nowych zmieniających warunków otoczenia. W ramach niniejszego celu operacyjnego 
planuje się m.in. wspieranie rozwoju talentów dzieci i młodzieży, wspieranie i rozwój 
kompetencji cyfrowych mieszkańców (ze szczególnym uwzględnieniem seniorów), 
wspieranie działalności i współpracy z organizacjami pozarządowymi, poprawę jakości usług 
opieki i edukacji dzieci i młodzieży poprzez podejmowanie działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych w zakresie dostosowania do ich potrzeb przestrzeni i obiektów 
użyteczności publicznej. 

W ramach celu operacyjnego 1.2 Zdrowie mieszkańców przewiduje się szereg działań 
mających bezpośredni pozytywny wpływ na stan zdrowia mieszkańców gminy, takich jak 
wspieranie przedsięwzięć promujących aktywne formy wypoczynku (dla różnych grup 
wiekowych), promocja postaw prozdrowotnych mieszkańców oraz wspieranie działań na 
rzecz poprawy jakości i dostępności usług zdrowotnych. 

Realizacja działań przewidzianych w ramach celu operacyjnego 1.3 Aktywne włączenie 
społeczne będzie miała bezpośredni pozytywny wpływ na jakość życia mieszkańców. 
Działania przyczynią się do włączenia społecznego oraz aktywizacji zawodowej osób 
wykluczonych społecznie m.in. poprzez poprawę komunalnych zasobów mieszkaniowych. 
Planuje się zintensyfikowanie włączenia seniorów do uczestnictwa w przestrzeni publicznej. 

Realizacja działań w ramach celu operacyjnego 1.4 Współdecydowanie i tożsamość 
pozytywnie wpłynie na jakość życia ludzi poprzez promowanie tradycji i historii gminy, 
pobudzenie wzrostu gospodarczego w sektorze kultury, a także w kontekście 
długoterminowym przyczyni się do włączenia społecznego mieszkańców regionu, 
zwiększenia poczucia zakorzenienia i tożsamości kulturowej. 

W ramach Celu strategicznego 1 ROZWÓJ SILNYCH WIĘZI, KOMPETENCJI I SIECI RELACJI 
planowane są prace remontowo/budowlano/modernizacyjne np. dostosowanie przestrzeni 
i obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych, poprawa 
komunalnych zasobów mieszkaniowych, a także poprawa stanu infrastruktury i obiektów 
kultury, podczas, których mogą pojawić się krótkotrwałe niedogodności dla ludzi, związane  
z nadmiernym hałasem, wibracjami, pyleniem, emisją pyłów i zanieczyszczeń, utrudnieniami 
w postaci objazdów, zwężeń odcinków dróg, podczas prowadzenia prac inwestycyjnych, 
składowaniem odpadów powstających w trakcie prac budowlanych. Powyższe oddziaływania 
będą miały charakter lokalny i krótkoterminowy, będą przede wszystkim wynikiem 
prowadzonych prac budowlanych na etapie realizacji inwestycji.  

Realizacja działań przewidywanych w ramach Celu strategicznego 2 WZMACNIANIE 
ODPORNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ w większości będzie wiązała się z pozytywnym  
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i długoterminowym oddziaływaniem na zdrowie i jakość życia ludzi. Potencjalne negatywne 
oddziaływanie na ludzi może wystąpić jedynie w trakcie trwania realizacji inwestycji 
związanych z budową i infrastruktury komunikacyjnej (drogi, ścieżki rowerowe). Chwilowe 
uciążliwości dla ludzi mogą pojawić się podczas prac budowlanych, należą do nich: 
nadmierny hałas i wibracje w trakcie budowy, zanieczyszczenie światłem, emisja pyłów  
i zanieczyszczeń, utrudnienia w postaci objazdów, zwężeń odcinków dróg, podczas 
prowadzenia prac inwestycyjnych. Niniejsze oddziaływania będą krótkotrwałe i przemijające, 
występujące jedynie w wymiarze lokalnym. 

Długotrwałych pozytywnych oddziaływań, zarówno pośrednich jak i bezpośrednich na 
zdrowie i jakość życia ludzi można upatrywać w ramach realizacji celu operacyjnego 2.1 
Zróżnicowana lokalna przedsiębiorczość poprzez wspieranie działań na rzecz rozwoju 
nowoczesnych, opartych na ekologii i tradycji kulturowej usług w obszarze „przemysłu czasu 
wolnego” oraz wspieranie rozwoju przetwórstwa bazującego na lokalnych zasobach (rozwój 
lokalnej gospodarki). Planowane działania będą w sposób pozytywny wpływać na socjalizację 
lokalnego społeczeństwa w sferze kultury, turystyki, a także innych form rekreacji i spędzania 
czasu wolnego.  

Pozytywny wpływ działań przewidzianych w ramach celu operacyjnego 2.2 Wysoki standard  
i jakość usług publicznych na jakość życia ludzi będzie wynikał ze zwiększenia ilości usług 
oferowanych w Internecie, wdrażaniu programów stymulujących wprowadzanie w sektorze 
publicznym rozwiązań cyfrowych (urzędy, usługi dla biznesu i usługi publiczne oraz 
zwiększanie podaży i podnoszenie jakości e-usług sektora). Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom społecznym mieszkańców Niemodlina - wspierane będą działania 
rozszerzające zakres oferty usług administracji samorządowej, a także instytucji publicznych 
poprzez wykorzystanie istniejących i nowych technologii przyczyniających się do 
podniesienia jakości życia w regionie. 

W ramach celu operacyjnego 2.3 Zrównoważona mobilność i dostępność przewiduje się 
realizację działań polegających na m.in. rozwoju i modernizacji infrastruktury komunikacji 
(drogi, ścieżki rowerowe) oraz promocji i wspieraniu działań na rzecz infrastruktury 
transportu zeroemisyjnego (m.in. stacja ładowania pojazdów i rowerów). Przedmiotowe 
działania m.in. poprzez poprawę bezpieczeństwa drogowego, poprawę jakości powietrza, 
wpłyną w bezpośredni pozytywny sposób na jakość życia i zdrowia mieszkańców gminy. 
Potencjalne negatywne oddziaływanie będzie występować tylko w trakcie prowadzonych 
prac budowlanych (oddziaływanie krótkotrwałe) oraz będzie ograniczać się wyłącznie do 
miejsca prowadzonych prac. 

Działania przewidziane w ramach celu operacyjnego 2.4 Rozpoznawalność w relacjach  
z otoczeniem mają za zadanie m.in. kształtować wizerunek i markę gminy bazującej na 
walorach kulturowych, przyrodniczych podkreślających jej unikalność oraz rozwijać relacje 
z innymi instytucjami i partnerami. Przewiduje się, że realizacja ww. działań przyczyni się do 
wzrostu atrakcyjności  i podkreślenia unikatowej pozycji gminy, przyczyniając się do 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 9D33E492-F497-4701-B95A-9D647BD9ACBE. Przyjęty



80 
 

przyciągnięcia nowych inwestorów i zatrzymania negatywnych procesów depopulacyjnych 
oraz zwiększenia przynależności regionalnej wśród mieszkańców, tym samym wpłynie 
pozytywnie na jakość ich życia. 

Działania w ramach Celu strategicznego 3 ZRÓWNOWAŻONE KORZYSTANIE Z PRZESTRZENI I 
ŚRODOWISKA ukierunkowane są na poprawę stanu środowiska (dążenie do osiągnięcia 
neutralności klimatycznej) oraz zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego wraz z odnową 
zdegradowanych przestrzeni, tym samym pośrednio wpłyną na poprawę jakości życia ludzi  
w regionie. 

Działania przewidziane w ramach celu operacyjnego 3.1 Bezpieczeństwo ekologiczne 
przyczynią się do oczyszczenia terenu z azbestu, racjonalizacji zużycia wody i poprawy jej 
jakości, poprawy efektywności gospodarki odpadami oraz wzrostu bezpieczeństwa 
ekologicznego ze szczególnym uwzględnieniem ochrony powietrza, co w perspektywie 
długoterminowej będzie miało odzwierciedlenie w poprawie jakości środowiska życia ludzi. 
Przy założeniu, że prace związane z usuwaniem wyrobów azbestowych, będą wykonywane 
wyłącznie przez specjalistyczne firmy, które posiadają uprawnienia, odpowiedni sprzęt  
i przeszkolonych pracowników, działania nie będą powodować negatywnego wpływu na stan 
zdrowia ludzi. Oddziaływania negatywne związane z budową i modernizacją systemów 
wodno-kanalizacyjnych, dotyczyć będą typowych prac budowlanych, z czym związane są 
wykopy i nasypy. Po zakończeniu budowy zajęte tereny powinny być uporządkowane,  
a oddziaływania na tym etapie należy uznać jako krótkotrwałe. Ponadto działania mające na 
celu rozwój infrastruktury obiektów typu Park&Ride lub Bike&Ride mogą wymagać prac 
budowlanych. W trakcie prac budowlanych mogą pojawić się niedogodności dla 
mieszkańców, należą do nich: nadmierny hałas i wibracje w trakcie budowy, emisja pyłów  
i zanieczyszczeń. Niniejsze oddziaływania będą krótkotrwałe i przemijające, występujące 
jedynie w wymiarze lokalnym. 

W ramach celu operacyjnego 3.2 Odnowa przestrzeni przewidziane zostały działania  
z zakresu rewitalizacji przestrzeni publicznej oraz renowacji obiektów zabytkowych.  
W związku z prowadzeniem powyższych inwestycji mogą pojawić się chwilowe uciążliwości 
dla ludzi, należą do nich: nadmierny hałas i wibracje w trakcie budowy, emisja pyłów  
i zanieczyszczeń. Niniejsze oddziaływania będą krótkotrwałe i przemijające, występujące 
jedynie w wymiarze lokalnym. Docelowo działania będą miały pozytywny wpływ na 
atrakcyjność gminy m.in. jako miejsca do zamieszania, tym samym wpłyną pozytywnie na 
jakość życia w regionie. 

W związku z działaniami przewidzianymi w ramach celu operacyjnego 3.3 Zielona energia 
planuje się szereg akcji polegających na wdrażaniu planu gospodarki niskoemisyjnej, rozwoju 
infrastruktury odnawialnych źródeł energii m.in. wsparcie działań na rzecz zwiększenia OZE 
w sektorze prywatnym oraz utworzenie klastra energetycznego. Zasadniczo działania zostały 
ukierunkowane są na poprawę stanu powierza w gminie Niemodlin, co będzie miało 
pozytywnie odzwierciedlenie w poprawie stanu zdrowia mieszkańców. 
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Działania w ramach celu operacyjnego 3.4 Odporność klimatyczna skupiają się na osiągnięciu 
neutralności klimatycznej m.in. poprzez rozwój zielono-błękitnej infrastruktury, poprawie 
efektywności energetycznej budynków oraz wykorzystaniu wód deszczowych w domach, 
ogrodach i przemyśle. Istotne są również działania w zakresie edukacji ekologicznej z zakresu 
zmian klimatu oraz promocji prośrodowiskowych postaw społecznych, co w perspektywie 
długoterminowej będzie miało odzwierciedlenie w poprawie jakości środowiska życia ludzi. 
Potencjalnego, krótkotrwałego negatywnego oddziaływania na zdrowie i jakość życia ludzi 
można się spodziewać w związku z realizacją prac obejmujących głównie termomodernizację 
budynków, czy też realizację projektów związanych z inwestycjami mającymi na celu 
zwiększenie odporności na negatywne skutki zmian klimatu m.in. budową lub przebudową 
kanalizacji deszczowej (opartych na zielonej i niebieskiej infrastrukturze), projektów  
z zakresu małej retencji. Negatywne oddziaływania mogą wiązać się z nadmiernym hałasem, 
wibracjami, pyleniem w trakcie budowy, emisją pyłów i zanieczyszczeń, składowaniem 
odpadów powstających w trakcie prac budowlanych. Powyższe oddziaływania będą miały 
charakter lokalny i krótkoterminowy, będą przede wszystkim wynikiem prowadzonych prac 
budowlanych na etapie realizacji inwestycji. 

5.9. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA ZABYTKI I 
DOBRA MATERIALNE 

Projekt Strategii nie zawiera szczegółowych wskazań lokalizacyjnych, dlatego trudno jest 
określić bezpośrednie oddziaływanie na zabytki i inne dobra materialne. Należy pamiętać, że 
w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, czy też w rozporządzeniach 
wykonawczych tej ustawy, ustawie o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu 
przestrzennym znajdują się zabezpieczenia przed niewłaściwą lokalizacją przedsięwzięć 
inwestycyjnych względem obiektów zabytkowych i dóbr materialnych. Z analizy pośrednich 
oddziaływań wynika, że w większości należy spodziewać się pośrednich pozytywnych 
oddziaływań związanych z poprawą jakości środowiska lub bezpośredniego pozytywnego 
wpływu w postaci poprawy stanu obiektów zabytkowych. 

Działania w ramach Celu strategicznego 1 ROZWÓJ SILNYCH WIĘZI, KOMPETENCJI I SIECI 
RELACJI nakierowane są przede wszystkim na wsparcie kapitału ludzkiego i społecznego 
(wsparcie rozwoju talentów dzieci i młodzieży, rozwój kompetencji cyfrowych, wsparcie na 
rzecz osób niepełnosprawnych), poprawę zdrowia mieszkańców (aktywne formy 
wypoczynku, promocja prozdrowotnych postaw, poprawa jakości i dostępności usług 
zdrowotnych), aktywne włączenie społeczne (włączenie osób wykluczonych społecznie,  
w tym seniorów). Przewiduje się, że planowane działania w zdecydowanej większości będą 
miały neutralny wpływ na stan zabytków.  

Przewiduje się, że najbardziej pozytywny wpływ na stan zabytków oraz dóbr materialnych 
będzie miała realizacja celu operacyjnego 1.4 Współdecydowanie i tożsamość. Planowane 
działania przyczynią się do dostosowania usług z zakresu kultury do zmieniających się 
potrzeb. W ramach niniejszego celu operacyjnego przewidziano działania mające na celu 
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poprawę infrastruktury i obiektów kultury. Zwiększenie świadomości społecznej  
o regionalnych uwarunkowaniach kulturowych będzie przedkładać się na zwiększenie szansy 
ochrony zabytków, poprawę ich stanu technicznego a tym samym na podnoszenie 
atrakcyjności turystycznej regionu. 

Ponadto wzrost jakości kształcenia, szerzenie wiedzy wśród najmłodszych mieszkańców 
gminy oraz wzmacnianie tożsamości regionalnej będą miały pośredni pozytywny wpływ na 
zabytki oraz dobra materialne. Efektem długofalowym związanym z aktywizacją zawodową,  
a tym samym podniesieniem jakości standardów życia będzie zwiększenie zapotrzebowania 
na rozszerzanie oferty spędzania wolnego czasu, m.in. polegających na wykorzystaniu 
naturalnego potencjału Niemodlina poprzez działania mające na celu urozmaicenie oferty 
kulturalnej i turystycznej regionu. Dzięki temu zwiększy się możliwość przeprowadzenia prac 
renowacyjnych, a tym samym poprawi stan techniczny obiektów dziedzictwa kulturowego. 

Potencjalnych negatywnych oddziaływań można upatrywać na etapie budowy, przebudowy 
planowanych inwestycji położonych w najbliższej odległości od obiektów zabytkowych  
w postaci drgań i wibracji. Oddziaływanie będzie krótkotrwałe i ustąpi wraz z zakończeniem 
robót budowlanych. 

Przewiduje się, że realizacja działań planowanych w ramach Celu strategicznego 2 
WZMACNIANIE ODPORNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ w większości będzie miała 
neutralny lub pozytywny wpływ na stan obiektów dziedzictwa kulturowego. 

Realizacja działań w ramach celu operacyjnego 2.1 Zróżnicowana lokalna przedsiębiorczość 
oraz 2.4 Rozpoznawalność w relacjach z otoczeniem wiąże się z możliwością występowania 
znacznej skali pozytywnych oddziaływań na ochronę zabytków i dóbr materialnych. Rozwój 
nowoczesnych, opartych na ekologii i tradycji kulturowej usług w obszarze „przemysłu czasu 
wolnego” przyczyni się do popularyzacji lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz zwiększenia 
przynależności regionalnej. Natomiast kształtowanie wizerunku i marki gminy bazującej na 
walorach kulturowych podkreśli jej unikalność i atrakcyjność, zarówno turystyczną, jak  
i miejsca do zamieszkania. 

W ramach celu operacyjnego 2.3 Zrównoważona mobilność i dostępność przewidziano prace 
modernizacyjne infrastruktury komunikacyjnej oraz rozwój transportu zeroemisyjnego. 
Realizacji prac budowlanych, a później eksploatacji infrastruktury liniowej towarzyszą 
negatywne czynniki takie jak drgania, hałas i pylenie. Należy zwrócić uwagę, iż w przypadku 
lokalizacji nowych obiektów liniowych w sąsiedztwie istniejących zabytków może 
występować niekorzystny wpływ na ich stan oraz konstrukcję. W wyniku zwiększonego ruchu 
komunikacyjnego niedostatecznie zabezpieczone konstrukcje obiektów zabytkowych mogą 
zostać naruszone. Stan oraz zabezpieczenie obiektów budowlanych mogą być bardzo 
zróżnicowane, dlatego niemożliwym jest jednoznaczne scharakteryzowanie tego 
oddziaływania. Należy pamiętać, że drgania i zanieczyszczenia, będące efektem 
prowadzonych prac oraz samej eksploatacji, mogą przyczyniać się do przyspieszenia 
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degradacji zabytków zlokalizowanych najbliżej planowanych inwestycji. Dlatego do 
długotrwałych negatywnych oddziaływań na obiekty zabytkowe należy zaliczyć działania 
związane z przebudową, a później eksploatacją dróg. Niemniej jednak rozbudowa oraz 
poprawa jakości sieci komunikacyjnej może zwiększyć dostępność zabytków, tym samym 
potencjalnie zwiększyć zainteresowanie wśród turystów oraz inwestorów. Można 
przewidzieć, że planowane inwestycje przyczynią się do poprawy stanu technicznego 
obiektów.  

Skala oddziaływań powstających w wyniku realizacji przedsięwzięć liniowych związana 
będzie przede wszystkim z ich lokalizacją względem obiektów zabytkowych. Prace należy 
prowadzić z zachowaniem wszelkich regulacji oraz zasad obejmujących ochronę zabytków. 
Stosowanie się do wytycznych wojewódzkiego konserwatora zabytków zminimalizuje 
negatywne oddziaływanie na elementy dziedzictwa kulturowego. 

Działania w ramach celu strategicznego 3 ZRÓWNOWAŻONE KORZYSTANIE Z PRZESTRZENI 
I ŚRODOWISKA nakierowane są przede wszystkim na ochronę walorów przyrodniczych 
gminy, osiągnięcia neutralności klimatycznej, przeciwdziałaniu niekorzystnym zmianom 
klimatu, działania związane z gospodarką w obiegu zamkniętym, efektywnością energetyczną 
jak i zapewnieniem bezpieczeństwa ekologicznego z odnową zdegradowanych przestrzeni. 
Planowane rozwiązania przyczynią się do poprawy jakości powietrza oraz ograniczenia 
hałasu. Zmniejszenie drgań oraz poprawa jakości powietrza może pośrednio przyczynić się 
do ograniczenia tempa degradacji dóbr materialnych (długotrwałe zanieczyszczenia 
powietrza oraz drgania prowadzą do negatywnych zmian w wyglądzie zabytków). 

Zdecydowanie największy bezpośredni i długotrwały pozytywny charakter oddziaływań na 
zabytki i dobra materialne może wystąpić w wyniku realizacji celu operacyjnego 3.2 Odnowa 
przestrzeni. Planowane działania skupiają się na realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji 
(szczególną uwagę poświęcając przestrzeni publicznej rynku w Niemodlinie), renowacji 
obiektów zabytkowych oraz innych zdegradowanych obiektów, w tym przestrzeni 
publicznych nie objętych obszarem rewitalizacji oraz odnowie i wprowadzeniu nowych 
funkcji w centrum miasta. Działania przyczynią się do wzmocnienia tożsamości regionalnej, 
zabezpieczenia obiektów cennych historycznie oraz poprawy atrakcyjności oferty 
turystycznej i mieszkaniowej regionu.  

Kolejnych pozytywnych pośrednich oddziaływań można się upatrywać w wyniku realizacji 
celu operacyjnego 3.4 Odporność klimatyczna, w ramach którego przewidziano szereg 
działań podnoszących świadomość ekologiczną w zakresie zmian klimatu. Zwiększenie 
świadomości społecznej przyczyni się do wypracowania odpowiednich postaw 
ekologicznych, poprawy jakości środowiska, tym samym zmniejszając tempo degradacji 
obiektów zabytkowych. 

Potencjalnych negatywnych oddziaływań na zabytki oraz obiekty dziedzictwa kulturowego 
można upatrywać się w działaniach, które obejmują prace budowlane, takich jak rozbudowa 
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i modernizacja systemów wodno-kanalizacyjnych oraz rozwój infrastruktury typu Park&Ride, 
Bike&Ride (przewidzianych w ramach celu operacyjnego 3.1 Bezpieczeństwo ekologiczne), 
czy też prace termomodernizacje budynków, realizacja projektów związanych z inwestycjami 
mającymi na celu zwiększenie odporności na negatywne skutki zmian klimatu m.in. budowa 
lub przebudowa kanalizacji deszczowej (opartych na zielonej i niebieskiej infrastrukturze), 
projektów z zakresu małej retencji (przewidzianych w ramach celu operacyjnego 3.4 
Odporność klimatyczna). Negatywne oddziaływania mogą pojawić się na etapie budowy 
inwestycji położonych w najbliższej odległości od obiektów zabytkowych w postaci drgań  
i wibracji. Oddziaływanie będzie krótkotrwałe i ustąpi wraz z zakończeniem robót 
budowlanych. 

5.10. PODSUMOWANIE POTENCJALNEGO ODDZIAŁYWANIA NA 
ŚRODOWISKO ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM 
ODDZIAŁYWAŃ SKUMULOWANYCH  

Pozytywne oddziaływania programu na środowisko  

Projekt Strategii zakłada prowadzenie działań dla poprawy środowiska, również w aspektach 
związanych z poprawą stanu środowiska naturalnego poprzez: 

 ograniczanie emisji zanieczyszczeń do środowiska naturalnego; 

 ograniczenie zużycia energii oraz zwiększenie efektywności energetycznej; 

 wspieranie i intensyfikację działań na rzecz rozwój OZE w sektorze publicznym  

i prywatnym; 

 zapobieganie niekorzystnym zjawiskom i procesom wynikających ze zmian klimatu; 

 redukcję emisji gazów cieplarnianych; 

 poprawę dostępu do zasobów wodnych o dobrej jakości z uwzględnieniem 

racjonalizacji ich zużycia; 

 rozwój gospodarki obiegu zamkniętego i racjonalizację wykorzystania zasobów 

naturalnych; 

 poprawę efektywności gospodarki odpadami; 

 poprawę jakości powietrza; 

 poprawę jakości infrastruktury wodno-ściekowej; 

 podejmowanie działań na rzecz rozwoju infrastruktury wzmacniającej działania 

proekologicznej. 

Realizacja Programu Strategii wpłynie również pozytywnie na zdrowie i jakość życia 
mieszkańców gminy, podnosząc tym samym dotychczasowy standard ich życia, poprzez: 
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 podnoszenie jakości i dostępności do usług publicznych z uwzględnieniem digitalizacji 
usług administracyjnych; 

 rozwój zasobów cyfrowych dla obywateli i przedsiębiorstw; 
 poprawę jakości usług opieki i edukacji dzieci i młodzieży z uwzględnieniem aspektów 

związanych z rozbudową infrastruktury oświatowej; 
 podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie dostosowania do 

ich potrzeb przestrzeni i obiektów użyteczności publicznej; 
 podejmowanie działań zmierzających do wyrównania szans obywateli  

w szczególności osób wykluczonych społecznie; 
 aktywizację seniorów do uczestnictwa w przestrzeni publicznej; 
 intensyfikację współpracy z przedstawicielami władz samorządowych oraz wspieranie 

na wszystkich szczeblach współpracy z organizacjami pozarządowymi; 
 wspieranie integracji społeczno-gospodarczej; 
 wspieranie działań na rzecz poprawy jakości i dostępności do usług medycznych; 
 promocję postaw prozdrowotnych; 
 wspieranie aktywnych form wypoczynku mieszkańców przynależnych do różnych 

grup wiekowych; 
 poprawę stanu zdrowia ludzi (np. poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń); 
 wzrost poczucia bezpieczeństwa, ładu i równowagi społecznej mieszkańców gminy. 

Potencjalny pozytywny wpływ na środowisko realizacji działań w ramach poszczególnych 
celów szczegółowych nastąpi poprzez:  

 wdrażanie Planu gospodarki niskoemisyjnej; 
 realizację Programu Ochrony Środowiska oraz Programu usuwania azbestu; 

 promowanie i wdrażanie rozwiązań z obszaru OZE w sektorze publicznym  
i prywatnym; 

 przystosowanie do zmian klimatu w kontekście ochrony przed negatywnymi skutkami 
zmian klimatu, jak i tworzenie lub podnoszenie ich odporności do obecnej i przyszłej 
zmienności klimatu, 

 podniesienie poziomu życia i oczekiwań względem jakości życia, w tym stanu 
środowiska.  

Działania o charakterze pośrednim będą w przeważającej części miały charakter pozytywny 
bądź też neutralny, albowiem większość tych działań ma wymiar naukowy, techniczny, 
organizacyjny oraz finansowy, a ich nadrzędnym celem jest promowanie i wdrażanie nowych 
proekologicznych rozwiązani i usług. Zakłada się, iż w efekcie realizacji działań o charakterze 
edukacyjnym oraz projektów zmierzających do aktywizacji lokalnej społeczności, stan wiedzy 
oraz świadomość ekologiczna Mieszkańców gminy poprawi się, czego wymiernym skutkiem 
będzie większa troska i dbałość o poszczególne komponenty środowiska naturalnego gminy. 

Potencjalne znaczące oddziaływania negatywne  
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Potencjalne negatywne oddziaływania będą występowały głównie na etapie realizacji 
nowych przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z budową, rozbudową lub modernizacją 
infrastruktury technicznej oraz drogowej i w większości będą miały charakter 
krótkookresowy, co szczegółowo w odniesieniu do poszczególnych komponentów 
środowiska opisano w rozdziałach 5.1 – 5.9.  

Z uwagi na dominujący nietechniczny charakter działań i przedsięwzięć planowanych do 
realizacji w ramach Celu strategicznego 1 ROZWÓJ SILNYCH WIĘZI, KOMPETENCJI I SIECI 
RELACJI, przewiduje się, że ich wpływ na poszczególne komponenty środowiska naturalnego 
będzie neutralny lub pozytywny. Potencjalnie negatywne oddziaływania wystąpić mogą 
jedynie w przypadkach, w których prowadzone będą prace związane z budową, przebudową 
lub modernizacją bazy oświatowej, infrastruktury obiektów kultury, oraz obiektów 
użyteczności publicznej celem ich adaptacji do wymogów osób niepełnosprawnych. Działania 
te planowane są do realizacji w ramach odpowiednio celu operacyjnego 1.1 Wysoki kapitał 
ludzki i społeczny oraz celu operacyjnego 1.4 Współdecydowanie i tożsamość. 

Potencjalnym znaczącym negatywnym oddziaływaniem bezpośrednim o charakterze 
tymczasowym i średnioterminowym będą charakteryzowały się inwestycje skupione  
w ramach Celu strategicznego 2 Zrównoważone KORZYSTANIE Z PRZESTRZENI I 
ŚRODOWISKA, a w szczególności działania i projekty planowane do realizacji w ramach celu 
operacyjnego 2.3 Zrównoważona mobilność i dostępność. W ramach w/w celu operacyjnego 
potencjalnym negatywnym oddziaływaniem na środowisko będą cechowały się 
przedsięwzięcia związane  
z inwestycjami w infrastrukturę komunikacyjną (drogi, ścieżki rowerowe) jak również prace 
związane z rozbudową infrastruktury wspierającej rozwój transportu zeroemisyjnego (m.in. 
stacje ładowania pojazdów i rowerów). 

Niemiej jednak, zakłada się, iż realizacja tych działań powodowała będzie krótkoterminowe 
negatywne odziaływania na etapie budowy obejmujące zniszczenia szaty roślinnej, siedlisk 
przyrodniczych, płoszenie zwierząt w granicy terenu inwestycji lub w biskiej odległości  
w związku z zanieczyszczeniem, hałasem i światłem, pogorszenie powierzchni ziemi oraz 
wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Przewiduje się, iż w chwili 
zakończenia inwestycji (budowy, przebudowy, modernizacji) oddziaływania 
krótkoterminowe ustąpią, a stan poszczególnych komponentów środowiska (np. powierzchni 
ziemi, jakość powietrza atmosferycznego) zostaną przywrócone do stanu pierwotnego.  

Potencjalnego negatywnego oddziaływania można również spodziewać się w wyniku 
realizacji działań wyszczególnionych w ramach Celu strategicznego 3 ZRÓWNOWAŻONE 
KORZYSTANIE Z PRZESTRZENI I ŚRODOWISKA, w szczególności wskazanych w celach 
operacyjnych: 3.1 Bezpieczeństwo ekologiczne; 3.2 Odnowa przestrzeni, 3.3 Zielona energia 
oraz 3.4 Odporność klimatyczna. Powyższe cele obejmują działania inwestycyjne związane 
odpowiednio z:  
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 w ramach celu operacyjnego 3.1 Bezpieczeństwo ekologiczne: budową, rozbudową  
i modernizacją systemów wodno-kanalizacyjnych, realizacją działań związanych  
z usuwaniem azbestu; rozbudową lub modernizacją infrastruktury na potrzeby 
poprawy efektywności gospodarowania odpadami w szczególności w obszarze zbiórki 
selektywnej; rozbudowę infrastruktury drogowej wzmacniającej działania ekologiczne 
(formuła Park&Ride; Bike&Ride) itp.;  

 w ramach celu operacyjnego 3.2 Odnowa przestrzeni: działania o charakterze 
remontowo-budowlanym związane z prowadzeniem prac renowacyjnych budynków 
zlokalizowanych w przestrzeni publicznej rynku w Niemodlinie, prac remontowych 
prowadzonych na obiektach zabytkowych i innych obiektach zdegradowanych 
mieszczących się w oraz poza obszarem rewitalizacji; 

 w ramach celu operacyjnego 3.3 Zielona energia: działania ukierunkowane na rozwój 
i rozbudowę infrastruktury odnawialnych źródeł energii zarówno w obiektach 
użyteczności publicznej jak i w przestrzeni publicznej;  

 w ramach celu operacyjnego 3.4 Odporność klimatyczna: działania o charakterze 
budowlanym związane z poprawą efektywności energetycznej budynków; działania 
związane z budową obiektów przynależnych do tzw. niebiesko-zielonej infrastruktury, 
itp. 

Potencjalne negatywne odziaływania na bioróżnorodność roślin i zwierząt, a także ich 
siedliska mogą nastąpić głównie w fazie realizacji inwestycji i mogą wiązać się z zajęciem 
areału siedliska pod budowę elementów infrastruktury drogowej (Park&Ride; 
Bike&Ride), wycinką drzew i krzewów, zniszczeniem lub przeobrażeniem siedlisk 
przyrodniczych, wykopami przemieszczaniem dużych ilości mas ziemnych (głównie  
w efekcie prac modernizacyjnych systemów wodno-kanalizacyjnych), składowaniem 
materiałów i odpadów budowlanych (usuwanie azbestu, prace renowacyjne  
i modernizacyjne na obiektach, itp.), wzmożoną emisją zanieczyszczeń i hałasu, 
płoszeniem i wzrostem śmiertelności zwierząt. Dodatkwo, zanieczyszczenie środowiska 
wodno-glebowego oraz naruszenie reżimu wodnego może spowodować pogorszenie 
jakości siedlisk przyrodniczych bądź ich zniszczenie. W kontekście oddziaływań 
długoterminowych należy wskazać, że utworzone nowe elementy towarzyszące 
infrastrukturze drogowej, mogą stanowić nowe źródło emisji zanieczyszczeń powietrza, 
spowodowanej wzmożonym ruchem i postojem pojazdów silnikowych.  

Dla działań długoterminowych bezpośrednio oddziaływujących na stan środowiska, czy to na 
etapie realizacji, czy to w późniejszej perspektywie w trakcie funkcjonowania (oddziaływania 
pośrednie) zaplanowano odpowiednie działania prewencyjne i minimalizujące, które 
szczegółowo omówiono w rozdziale 7 niniejszej prognozy.  

Zestawienie analiz  

Dla zapewnienia czytelności oceny środowiskowych skutków realizacji przedsięwzięć  
w ramach Projektu Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2022-2030, w załączniku nr 2 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 9D33E492-F497-4701-B95A-9D647BD9ACBE. Przyjęty



88 
 

przedstawiono zbiorczą tabelę ilustrującą wpływ typów przedsięwzięć na poszczególne 
komponenty środowiska. Tabela podsumowuje wyniki analiz przeprowadzonych dla 
poszczególnych komponentów środowiska oraz aspektów oddziaływań (rozdziały 5.1 – 5.9). 
W załączniku nr 2 przedstawiono tabelę, w której zestawiono pozytywne, negatywne  
i neutralne oddziaływania analizowanych typów przedsięwzięć Projektu Strategii na 
komponenty środowiska. 

Oddziaływania skumulowane 

Ocena skumulowanych oddziaływań na środowisko Projektu Strategii Rozwoju Gminy 
Niemodlin na lata 2022-2030 wynika z cząstkowej oceny oddziaływań ze strony 
poszczególnych działań przewidzianych do realizacji w ramach tego dokumentu, jak i z oceny 
możliwości kumulacji tych oddziaływań z oddziaływaniami wynikającymi z planowanymi do 
realizacji w najbliższych latach innymi dokumentami o charakterze strategicznym, a także 
planami i programami obejmującymi zasięgiem obszar gminy Niemodlin. 

A. Kumulacja oddziaływań przedsięwzięć realizowanych w ramach Projektu Strategii 
Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2022-2030 

W celu określenia skumulowanego wpływu na środowisko przedsięwzięć planowanych do 
realizacji w ramach Projektu Strategii przeprowadzono analizę potencjalnego oddziaływania 
różnych typów przedsięwzięć. Umożliwiło to określenie istotności skumulowanego wpływu 
na środowisko planowanych przedsięwzięć (znaczące lub nieistotne). 

W analizie skumulowanego wpływu uwzględniono także aspekty związane  
z podejmowaniem działań mających na celu zapobieganie, zminimalizowanie i kompensację 
zidentyfikowanych potencjalnych negatywnych oddziaływań planowanych przedsięwzięć. 
Ponadto, rozpatrzono kwestie związane z rekompensatą ogólnego negatywnego 
odziaływania poszczególnych działań przez długoterminowe pozytywne skutki powodowane 
ich realizacją. 

Analiza wykazała, że przy zachowaniu ostrożności i uwzględnieniu zasad zrównoważonego 
rozwoju zarówno na etapie wyboru, jak i realizacji różnego typu przedsięwzięć, w większości 
ich realizacja będzie miała pozytywny wpływ na środowisko. W przypadku zidentyfikowania 
oddziaływania negatywnego podjęte będą działania minimalizujące zaproponowane  
w rozdziale 7, które w większości pozwolą na uniknięcie występowania negatywnego 
oddziaływania lub jego minimalizację. Przy spełnieniu tych warunków wystąpienie zjawiska 
kumulacji przestrzennej i czasowej oddziaływań negatywnych lub ich synergii będzie bardzo 
mało prawdopodobne. 

Istotny jest też fakt, że Projekt Strategii nie zawiera konkretnych informacji na temat liczby, 
czy też harmonogramu planowanych realizacji, dlatego też nie można całkowicie wykluczyć 
prawdopodobieństwa kumulowania się w czasie i przestrzeni oddziaływań przez nie 
generowanych. Istotne jest ustalenie odpowiedniego harmonogramu realizacji działań  
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w celu uniknięcia kumulacji negatywnych oddziaływań, przy osiągnięciu jak największego 
efektu środowiskowego. 

Należy podkreślić, że przewidziane do realizacji działania zabezpieczające pozwolą na 
znaczące ograniczenie powstawania skumulowanych oddziaływań w trakcie realizacji 
projektu Strategii. W takim przypadku, nie będzie potrzeby podejmowania działań 
kompensujących.  

W przypadku niezachowania powyższych założeń oddziaływania skumulowane mogą 
przejawiać się przede wszystkim: 

a) zmniejszeniem areału biologicznego; 

b) zubożeniem zasobów naturalnych; 

c) lokalną emisją zanieczyszczeń do wód, gruntów i powietrza; 

d) negatywnymi zmianami w krajobrazie i naruszeniem ładu przestrzennego; 

e) negatywnym wpływem na stan zabytków i dóbr materialnych; 

f) negatywnym wpływem na zdrowie i samopoczucie ludzi – głównie na etapie budowy 

w przypadku projektów inwestycyjnych.  

B. Kumulacja między oddziaływaniami przedsięwzięć realizowanych w ramach Projektu 
strategii i przedsięwzięć realizowanych w ramach innych dokumentów strategicznych 
obejmujących zasięgiem obszar gminy Niemodlin 

Przeprowadzona analiza prognoz oddziaływania na środowisko w ramach innych strategii  
i planów, w tym m.in. Programu Fundusze Europejskie dla Województwa Opolskiego 2021 – 
2027, pozwala stwierdzić, że wiele z nich może kumulować się z oddziaływaniami Projektu 
Strategii. W szczególności skumulowany efekt może wystąpić podczas realizacji działań 
związanych z wdrażaniem rozwiązań z obszaru OZE, działaniami w obszarze energetycznym, 
rozwojem infrastruktury ciepłowniczej, a także dostosowaniem infrastruktury do 
ekstremalnych zjawisk pogodowych, czy inwestycjami z zakresu gospodarki wodno-
kanalizacyjnej. 

Kumulacja negatywnych oddziaływań Projektu Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 
2022-2030  z oddziaływaniami ze strony innych strategii może wystąpić w dwóch skalach:  

 skala bezpośrednich oddziaływań wynikających z realizacji działań inwestycyjnych  

w chwili, gdy realizowane byłby one w tym samym miejscu i w tym samym czasie; 

oddziaływania te będą miały charakter oddziaływań krótkoterminowych  

i przemijających. 

 skala oddziaływań na poziomie skutków realizacji Programu.  
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Skumulowanie bezpośrednich oddziaływań wystąpić może w trakcie realizacji 
działań/przedsięwzięć infrastrukturalnych w zakresie inwestycji w infrastrukturę 
transportową (drogową), a także infrastrukturę systemów wodno-kanalizacyjnych, gazowych 
i ciepłowniczych.   

Skumulowane oddziaływania na poziomie skutków realizacji Projektu Strategii Rozwoju 
Gminy Niemodlin na lata 2022-2030  wystąpić mogą w przypadku, gdy zaniechane zostanie 
prowadzenie działań minimalizujących skutki tych oddziaływań, przy założeniu, że do 
podobnych zaniechań doszło w trakcie realizacji innych strategii czy planów inwestycyjnych. 
W takim przypadku efektem kumulacji negatywnych oddziaływań może być, poza 
oddziaływaniami krótkoterminowymi na poszczególne elementy środowiska, także trwałe 
pogorszenie jakości krajobrazu lub naruszenie zasobów bioróżnorodności. 

6. INFORAMACJA O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU 
NA ŚRODOWISKO 

Zgodnie z art. 46 pkt. 1 ust. 2 ustawy z 2 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (OOŚ) projekt Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2022 
– 2030 jako dokument wyznaczający ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko, jest dokumentem, dla którego wymagane jest 
przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. Niezbędnym elementem 
prowadzonej oceny jest przeprowadzenie analizy prawdopodobieństwa wystąpienia 
oddziaływań transgranicznych (art. 49 pkt. 2 ustawy OOŚ). Przedsięwzięcia zaplanowane  
w projekcie Strategii w zależności od ich rodzaju i skali będą charakteryzowały się różnym 
stopniem oddziaływania. W projekcie Strategii, w ramach poszczególnych celów 
operacyjnych wskazano kierunki działań, z czego można wnioskować o zakresie 
merytorycznym możliwych projektów inwestycyjnych. Żadne z planowanych przedsięwzięć 
nie jest z założenia przedsięwzięciem transgranicznym, międzyregionalnym, czy 
transnarodowym, a ze względu na położenie gminy Niemodlin (brak bezpośredniej granicy 
z innymi krajami) przedsięwzięcia, co do zasady nie mogą być realizowane w obszarze 
przygranicznym. Pod względem administracyjnym obszar przygraniczny województwa  
opolskiego obejmuje powiaty: głubczycki, nyski i prudnicki, bezpośrednio graniczące na 
odcinku o długości 192,4 km z Republiką Czeską66. W związku z powyższym brak jest 
podstaw do jednoznacznej identyfikacji ryzyka wystąpienia znaczących negatywnych 
oddziaływań na kraje sąsiadujące, które implikowałyby konieczność przeprowadzenia dla 
niego tzw. postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, 
zgodnie z artykułem 104 ustawy OOŚ. 

7. ANALIA WARIANTOWA PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW REALIZACJI 
STRATEGII 

                                                           
66 Geoportal.gov.pl [data pobrania: 19.01.2021]. 
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7.1. ANALIZA WARIANTU ZMIAN STANU ŚRODOWISKA W 
PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROJEKTU STRATEGII 

Jednym z elementów Prognozy oddziaływania na środowisko jest analiza i ocena potencjalny 
zmian istniejącego stanu środowiska w przypadku braku realizacji projektowanego 
dokumentu (tzw. wariant „zero”)67. Ocena wariantu „zero” pozwala określić, jaki wpływ 
będzie miało odstąpienie od realizacji Strategii na aktualny stan środowiska. 

Analiza przewidywanych oddziaływań na poszczególne komponenty środowiska wykazała, że 
realizacja Strategii generalnie nie powinna powodować istotnego, negatywnego wpływu na 
środowisko. Do głównych, potencjalnie negatywnych oddziaływań można zaliczyć 
przedsięwzięcia techniczne, np. o charakterze prac budowlanych, związanych z budową lub 
przebudową. Przeważająca większość potencjalnie negatywnych oddziaływań ma charakter 
tymczasowy i powinna ustąpić w chwili zakończenia inwestycji. Stosowane będą ponadto 
działania minimalizujące ewentualnie wyrządzone szkody lub ograniczające ryzyko 
wystąpienia tych szkód. Należy przede wszystkim spodziewać się długoterminowego  
i pozytywnego wpływu na środowisko. Można przypuszczać, że brak realizacji celów Strategii 
może spowodować zaniechanie lub ograniczenie realizacji działań istotnych z punktu 
widzenia ochrony przyrody i ochrony środowiska, w tym w odniesieniu do różnorodności 
biologicznej, roślin, zwierząt, obszarów chronionych i obszarów Natura 2000. W oparciu  
o wcześniej przeprowadzone analizy można stwierdzić, że realizacja Strategii może istotnie 
przyczynić się do wdrażania polityki ochrony środowiska, a tym samym do osiągnięcia celów 
środowiskowych wynikających z planów i programów regionalnych, krajowych i unijnych. 

W tabeli poniżej (Tabela 14) przedstawiono potencjalne skutki braku realizacji celów 
Strategii. Zastosowano następującą skalę: 0 – skutki nieznaczące; 1 –  skutki małe; 2 – skutki 
średnie; 3 – skutki duże. 

Tabela 14. Wpływ braku realizacji celów Strategii na stan poszczególnych komponentów 
środowiska 

Element środowiska Potencjalny wpływ na stan środowiska w przypadku 
realizacji wariantu „zero” 

Pozytywny Negatywny 

Różnorodność biologiczna, 
w tym obszary Natura 2000 

1 3 

Ludzie 1 3 
Wody 1 3 
Powietrze 1 3 
Powierzchnia ziemi 1 1 

                                                           
67 art. 51 ust. 2 pkt. 2a Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2022.1029  z późn. zm.). 
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Element środowiska Potencjalny wpływ na stan środowiska w przypadku 
realizacji wariantu „zero” 

Pozytywny Negatywny 
Krajobraz 2 2 
Klimat 0 3 
Zasoby naturalne 1 1 
Zabytki i dobra materialne 1 2 

Źródło: opracowanie własne 

Na podstawie analizy przedstawionych danych można stwierdzić, że realizacja wariantu 
„zero”, w nielicznych przypadkach, może pozornie mieć „pozytywny” wpływ na środowisko. 
Przykładowo, poprzez wykluczenie niektórych uciążliwości związanych z ewentualną 
nadmierną emisją hałasu, zakłóceniem spokoju zwierząt, niszczeniem lokalnych siedlisk brak 
realizacji celów Strategii może pozornie „pozytywnie” wpływać na środowisko.  
W odniesieniu do jakości i stanu wód, brak realizacji celów Strategii może potencjalnie 
ograniczyć chwilowe oddziaływania dotyczące ewentualnego uwalniania zanieczyszczeń na 
etapie budowy, np. w wyniku prac ciężkiego sprzętu, awarii, niezamierzonego rozlania 
substancji. Natomiast przedstawione „pozytywne” efekty realizacji wariantu „zero” odnoszą 
się głównie do perspektywy krótkoterminowej. W perspektywie długoterminowej, brak 
realizacji celów Strategii może powodować dalsze pogłębianie negatywnych wpływów 
środowiskowych, wskutek braku realizacji nowych inwestycji. 

Negatywne skutki braku realizacji Strategii mogą nasuwać wniosek, że korzystnym z punktu 
środowiskowego, społecznego i gospodarczego jest wariant doprowadzenia do realizacji 
zaplanowanych celów. W związku z powyższym należy podkreślić, że zrezygnowanie  
z przyjęcia Strategii nie spowoduje poprawy lub zmniejszenia oddziaływania stanu obecnego 
na jakość środowiska, a doprowadzenie do realizacji wariantu „zero” może spowodować 
negatywne skutki w sferze środowiskowej, społecznej i gospodarczej. 

7.2. ANALIZA MOŻLIWYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH W 
STOSUNKU DO CELÓW ZAPROPONOWANYCH W PROJEKCIE 
STRATEGII 

Prognoza oddziaływania na środowisko powinna przedstawiać rozwiązania alternatywne do 
rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie, wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz 
opisem metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku 
rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających  
z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy68. W ocenie rozwiązań 
alternatywnych do rozwiązań zawartych w Strategii wzięto pod uwagę zapisy zawarte w art. 

                                                           
68 art. 51 ust. 2 pkt. 3b Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2022.1029  z późn. zm.). 
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51 ust. 2 Ustawy OOŚ69, tj. dostosowanie do zawartości i stopnia szczegółowości 
projektowanego dokumentu oraz etapu przyjęcia tego dokumentu w procesie 
opracowywania projektów dokumentów powiązanych z tym dokumentem. 

Strategia Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2022- 2030 służy realizacji wizji i celów 
rozwojowych gminy Niemodlin. Wizja przedstawia pożądany obraz w perspektywie do 2030 
r. i jest wyrazem misji pełnionej przez gminę Niemodlin oraz aspiracji władz lokalnych  
i mieszkańców nadając ramy dla rozstrzygnięć strategicznych i kierunków wspólnie 
podejmowanych interwencji na najbliższe lata. Strategia określa ponadto główne obszary 
i kierunki działań na rzecz rozwoju silnych więzi, kompetencji i sieci relacji; wzmacniania 
odporności gospodarczo-społecznej; oraz zrównoważonego korzystania z przestrzeni  
i środowiska lata 2022-2030. 

Dla przeważającej większości celów nie określono konkretnego wskazania lokalizacyjnego, 
technologicznego i organizacyjnego. W związku z powyższym, szczegółowe rozwiązania 
alternatywne, o ile to możliwe, powinny zostać uwzględnione na etapie realizacji inwestycji 
wynikających z dokumentu, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, w tym 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839). W przypadku 
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, wymagane jest 
sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko. Jednym z elementów ocen 
oddziaływania na środowisko jest, m.in. przedstawienie rozwiązań chroniących środowisko, 
opisu przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania 
przedsięwzięcia czy też opisu wariantów uwzględniających szczególne cechy przedsięwzięcia 
lub jego oddziaływania. 

Zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2022 poz. 1029), poniżej przedstawiono wybrane, 
możliwe rozwiązania alternatywne w stosunku do rozwiązań zaproponowanych w Strategii 
(Tabela 15).  

Tabela 15. Możliwe rozwiązania alternatywne w stosunku do rozwiązań zaproponowanych w 
Strategii 

Wariant Opis 

Organizacyjny 1. Uwzględnienie zgodności z miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego (MPZP), a w przypadku braku 
obowiązujących MPZP uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego. 

                                                           
69 Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (t.j. Dz.U.2022.1029  z późn. zm.). 
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2. Uzyskanie opinii i warunków konserwatorskich do projektowania. 
3. Uzyskanie stosowanych zgód, decyzji i pozwoleń przed 

rozpoczęciem inwestycji, w tym np. uzyskanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia 
wodnoprawnego. 

4. Uwzględnienie zapisów w wydanych decyzji administracyjnych na 
etapie poprzedzającym rozpoczęcie inwestycji. 

5. Unikanie sytuacji, w której wiele urządzeń pracuje równocześnie 
szczególnie na małym obszarze. 

6. Inwentaryzacja przyrodnicza na etapie planowania konkretnego 
przedsięwzięcia. 

7. Analiza wrażliwości miejsc, np. terminy rozrodu, okresów 
lęgowych, hibernacji. 

8. Minimalizacja okresu wykonywania prac budowlanych. 
Technologiczny 1. Uwzględnienie rozwiązań minimalizujących lub kompensacyjnych 

na etapie realizacji, eksploatacji i zakończenia inwestycji. 
2. Wybór technologii prowadzenia robót / inwestycji zgodne  

z właściwymi konkluzjami dotyczącymi najlepszych dostępnych 
technik (BAT) lub z dokumentami referencyjnymi dotyczącymi 
najlepszych dostępnych technik (BREF) lub obowiązującymi 
normami ISO w danym sektorze. 

3. Stosowanie technologii ponownego wykorzystania materiałów / 
surowców lub jakakolwiek inna działalność, która przyczynia się 
do ochrony lub poprawy jakości wód w Unii zgodnie z dyrektywą 
2000/60/WE (np. technologie o zminimalizowanym zużyciu wody 
lub wykorzystujące wodę wielokrotnie). 

4. Respektowanie ogólnie obowiązujących przepisów prawa  
i zaleceń wynikających z dobrych praktyk w zakresie realizacji 
danej inwestycji. 

Lokalizacyjny 1. Analiza wrażliwości środowiska. 
2. Analiza stanu terenu, np. stan degradacji terenu. 
3. Uwzględnienie charakteru lokalnych uwarunkowań, historii, 

walorów przyrodniczych. 
4. Uwzględnienie ewentualnych działań skumulowanych  

w przypadku inwestycji realizowanych wspólnie z planowanym 
przedsięwzięciem. 

5. Analiza usytuowania infrastruktury. 
6. Analiza alternatywnych tras dojazdowych. 
7. Analiza lokalnych uwarunkowań oraz walorów przyrodniczych,  

w tym usytuowanie obszarów podlegających ochronie na 
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
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(Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - tekst 
jednolity Dz.U. 2022 poz. 916) oraz korytarzy ekologicznych 
znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania 
przedsięwzięcia. 

Źródło: opracowanie własne 

Na etapie prognozy nie stwierdzono istotnych, znaczących i długotrwałych, oddziaływań 
mogących wyrządzić stałe i nieodwracalne szkody w środowisku. Realizacja Strategii będzie 
miała w przeważającej części pozytywny wpływ na środowisko. Analizowany dokument ma 
charakter strategiczny, wyznaczający kierunki działań, dla przeważającej większości celów 
bez określenia konkretnego wskazania lokalizacyjnego, technologicznego i organizacyjnego. 
Dokładny wybór optymalnego wariantu powinien zostać uwzględniony na etapie 
projektowania danego przedsięwzięcia oraz w szczególności dla tych inwestycji, których 
realizacja może zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
Analiza wariantów alternatywnych powinna odnosić się do tych projektowanych 
przedsięwzięć, których zakres planowanych działań umożliwia ich wariantowanie. 

8. ZASADY MONITORINGU SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ 
ZAWARTYCH W PROJEKCIE STRATEGII 

Proponowane zasady monitoringu skutków realizacji postanowień projektu Strategii 
Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2022 – 2030 wynikają bezpośrednio z zapisów art. 55 ust. 
3 pkt. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko, a ostatecznie obligują wiele podmiotów na mocy Porozumienia określającego 
organy w realizacji ZIT do wdrażania jej postanowień (art. 55 ust. 5 Ustawy OOŚ).  

Proponuje się, aby monitoring skutków realizacji postanowień zawartych w projekcie 
Strategii uwzględnił w szczególności aspekty zrównoważonego rozwoju i dążenie do 
osiągnięcia neutralności klimatycznej. 

System monitoringu projektu Strategii zakłada monitorowanie: 

 założonych celów projektu Strategii poprzez monitorowanie wskaźników 
kontekstowych przypisanych do celów operacyjnych i kierunków działań, 

 jakościowej zmiany w gminie Niemodlin w odniesieniu do wskazanych rezultatów 
realizacji celów strategicznych. 

Proponuje się, aby monitoring uwzględniał wskaźniki kontekstowe monitorujące aspekty 
zrównoważonego rozwoju na obszarze gminy Niemodlin oraz działania, które w istotny 
sposób przyczyniają się do jakościowej zmiany na rzecz środowiska. Projekt Strategii odnosi 
się do wybranych aspektów związanych ze zrównoważonym rozwojem, niemiej jednak 
należy mieć na względzie kwestie odnoszące się do obszarów tematycznych związanych  
z  wyzwaniami cywilizacyjnymi, które wynikają z planowanego osiągnięcia do 2050 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 9D33E492-F497-4701-B95A-9D647BD9ACBE. Przyjęty



96 
 

neutralności klimatycznej. Propozycje wskaźników uzupełniających, korespondujących do 
rezultatów celów strategicznych prezentuje Tabela 16. 

Tabela 16 Propozycja uzupełnienia listy wskaźników monitorujących cele strategiczne projektu 
Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2022 - 2030  

Cel i wymiar Nazwa wskaźnika Jednostka 
miary 

Tendencja 
do 2030 

Źródło 

Efektywność 
energetyczna 

Moc zainstalowana z OZE w 
budownictwie 
mieszkaniowym z podziałem 
na źródła energii 

MW wzrost Badania 
własne 

Gospodarka  
obiegu 
zamkniętego 

Masa odpadów komunalnych 
odebranych jako odpady 
zmieszane 

t/rok spadek Dane JST 

Gospodarka  
obiegu 
zamkniętego 
 

Poziom recyklingu, 
przygotowania do 
ponownego użycia 
następujących frakcji 
odpadów komunalnych: 
papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkła [%] 

t/rok spadek Dane JST 

Adaptacja do 
zmian klimatu 

Powierzchnia niebieskiej i 
zielonej infrastruktury 

m2 wzrost Dane JST 

„Drugie życie” 
terenów 

Grunty zdewastowane i 
zdegradowane 
zrekultywowane i 
zagospodarowane 

m2 spadek Dane JST 

Ład przestrzenny Udział powierzchni JST objęty 
miejscowym planem 
zagospodarowania 
przestrzennego 

% wzrost Dane JST 

Ład przestrzenny Długość ścieżek rowerowych km wzrost Dane JST 
Źródło: opracowanie własne 

Monitorowanie postępu jak i sposobu realizacji i identyfikacji ryzyk w osiąganiu celów 
strategicznych może być prowadzone również w oparciu o dodatkowe tematyczne analizy  
i badania. 

9. REKOMENDACJE 
Opracowane rekomendacje będące wynikiem analizy kontekstu środowiskowego projektu 
Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2022-2030 zostały zaprezentowane w podziale na 
trzy grupy. 
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Rekomendacje o charakterze ogólnym:  

a. Uwzględnienie w prowadzonym w odstępach rocznych monitoringu postępów 
wdrażania Strategii wskaźników kontekstowych monitorujących aspekty 
zrównoważonego rozwoju na obszarze gminy Niemodlin oraz zaproponowanych  
w Prognozie wskaźników uzupełniających – szczególnie w zakresie takich zagadnień 
jak: obniżenie emisji, efektywność energetyczna, gospodarka w obiegu zamkniętym, 
adaptacja do zmian klimatu, „drugie życie” terenów, ład przestrzenny oraz 
biogospodarka. 

b. Uwzględnienie w ewaluacji ex-ante i ex-post kompleksowych analiz wpływu realizacji 
Strategii na środowisko.  

c. Nadzór środowiskowy nad realizacją poszczególnych projektów prowadzony przez 
strony porozumienia zaangażowane w ich realizację, z uwzględnieniem wymiany 
informacji i regularnym konfrontowaniem wyników z oceną stanu.  

d. Dokumenty wykonawcze do projektu Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 
2022-2030 będą w pełni uwzględniać zasadę zrównoważonego rozwoju, zasadę DNSH 
(do not significant harm70) oraz przestrzegać zasad horyzontalnych wyrażonych w art. 
9 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060. 

e. Realizację systemowych działań na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej 
mieszkańców, w tym szczególnie najmłodszych grup wiekowych, jako baza dla 
efektywnego angażowania społeczności lokalnych i regionalnych w działania  
o charakterze prośrodowiskowym. 

f. W odniesieniu do projektów o charakterze inwestycyjnym, zaleca się, aby stosowane 
na etapie ich realizacji metody i rozwiązania technologiczne bazowały na najlepszych 
dostępnych technikach (ang. Best Available Techniques) oraz innowacyjnych 
rozwiązaniach stanowiących rezultaty współpracy pomiędzy sferą nauki i gospodarki. 

Rekomendacje kierunkowe w zakresie oceny oddziaływania na środowisko inwestycji,  
w tym szczególnie dla rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub 
kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko. 

a. Przeprowadzenie szczegółowej i rzetelnej oceny oddziaływania na środowisko  
w odniesieniu do projektów działań mogących znacząco oddziaływać na środowisko.  

b. W dokumentacji środowiskowej opracowywanej na potrzeby uzyskania decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach powinny znaleźć się odpowiednie propozycje 
działań minimalizujących na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji inwestycji. 

c. Prowadzone oceny powinny uwzględniać skonfrontowanie inwestycji planowanych  
w ramach projektu Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2022-2030  
z inwestycjami planowanymi do realizacji w ramach innych projektów, programów, 
działań inwestycyjnych, co powinno umożliwić identyfikacje potencjalnych 

                                                           
70 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0218(01)&from=EN. 
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oddziaływań skumulowanych oraz realizację działań prewencyjnych i zaradczych już 
na etapie planowania inwestycji.  

d. Wskazane jest wykonanie inwentaryzacji przyrodniczych przed przystąpieniem do 
realizacji inwestycji. Stąd też zaleca się, aby termin wykonania raportu o 
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, został tak dobrany, aby możliwym było 
przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej obejmującej pełen okres wegetacyjny. 

e. Rekomenduje się wybór do realizacji rozwiązań najmniej kolizyjnych dla środowiska,  
a w przypadku, gdy inwestycja dotyczy obiektów istniejących należy dołożyć starań 
aby ograniczyć do minimum spodziewane negatywne oddziaływania. 

f. Rekomenduje się wprowadzenie systemu monitorowania stanu gatunków i siedlisk 
będących przedmiotem ochrony w zmienionych w skutek podjętych działań 
inwestycyjnych ekosystemach. Monitoring71 powinien być prowadzony  
z uwzględnieniem pór roku, w których dany gatunek bytuje. 

Rekomendacje dla rozwiązań mających na celu adaptację do zmian klimatu  

Rekomenduje się podejmowanie działań technicznych i organizacyjnych w zakresie: 

a. Uwzględniania w projekcie i realizacji nowopowstających inwestycji – szczególnie 
związane z zabudowywaniem terenów zielonych lub dotychczas niezabudowanych - 
rozwiązań minimalizujących przykrycie powierzchni biologicznie czynnej i trwałe 
uszczelnienie gruntu, aby w możliwie największym stopniu przeciwdziałać lokalnym 
zmianom warunków wodnych w zlewni.  

b. Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych: propagowanie wiedzy o zmianach 
klimatu i dobrych praktykach służących adaptacji do zmian klimatu dopasowanych do 
określonej grupy docelowej. 

c. Realizację systemowych działań organizacyjnych – współpraca pomiędzy sołectwami  
i Miastem Niemodlin oraz zmiany w funkcjonowaniu Gminy - w zakresie zarządzania 
przestrzenią. 

d. Realizację działań technicznych, jak przykładowo:  
 profilowanie dróg w sposób umożliwiający szybkie ich odwodnienie podczas 

intensywnych lub długotrwałych opadów oraz burz, 
 wybór materiałów konstrukcyjnych odpornych na erozję wodną i eoliczną; 
 wprowadzenie zieleni izolacyjnej, nasadzeń drzew i krzewów. 
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71 Kwestie monitoringu środowiska reguluje Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska [ Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627; t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378, 1565, 
2127, 2338]. 
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Cel strategiczny 1  Rozwój silnych więzi, kompetencji i sieci relacji 

Cel operacyjny 1.1: Wysoki kapitał ludzki i społeczny 

Komponent 
środowiska 

Oddziaływania pozytywne Oddziaływania negatywne Działania minimalizujące 

Różnorodność 
biologiczna, w 
tym rośliny, 
zwierzęta i 
obszary Natura 
2000 

K: nie zidentyfikowano. K: w związku z prowadzonymi pracami 
budowlanymi lub wprowadzaniem 
infrastruktury do środowiska: 

 1) płoszenie zwierząt na skutek hałasu i 
nadmiernego oświetlenia placu 
budowy, wzmożona śmiertelność 
zwierząt,  

2) potencjalna wycinka drzew i krzewów 
w miejscu prowadzenia inwestycji. 

Ad.1 Minimalizacja okresu 
wykonywania prac budowlanych, 
stosowanie odpowiednich rozwiązań 
techniczno-organizacyjnych  
i zabezpieczeń, wykonywanie 
określonych prac budowlanych  
w odpowiednich terminach np. poza 
okresem lęgowym; 

Ad.2 Ograniczenie wycinki drzew  
i krzewów w obrębie prowadzonych 
prac budowlanych do niezbędnego 
minimum, stosowanie dobrych praktyk 
w zakresie ochrony środowiska,  
w szczególności standardów ochrony 
drzew. 

D: nie zidentyfikowano. D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

Ludzie K: nie zidentyfikowano. K: (1) nadmierny hałas i wibracje w 
trakcie budowy inwestycji; (2) emisja 
pyłów i zanieczyszczeń. 

Ad.1. Działania informacyjne i właściwa 
organizacji placów budowy; 
prowadzenie budowy z ograniczeniem 
uciążliwości dla mieszkańców (np. 
prowadzenie prac nie powodujących 
hałasu w porze nocnej, minimalizacja 
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okresu wykonywania prac 
budowlanych); Ad. 2. Kontrolowanie 
maszyn i urządzeń, usuwanie usterek, 
usuwanie wszelkich odpadów po 
zakończeniu prac budowlanych. 

D: (1) rozwój talentów dzieci i 
młodzieży; (2) rozwój kompetencji 
cyfrowych, w tym cyberbezpieczeństwa 
(szczególne uwzględnienie seniorów); 
(3) rozwój gospodarczy; (4) poprawa 
jakości usług opieki i edukacji dzieci; (5) 
działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych. 

D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

Wody K: nie zidentyfikowano. K: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

D: nie zidentyfikowano. D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

Powietrze K: nie zidentyfikowano. K: pośrednie, chwilowe o charakterze 
lokalnym występujące na etapie 
realizacji inwestycji związanych m.in. z 
modernizacją bazy oświatowej:  
(1) emisja zanieczyszczeń pyłowych 
podczas budowy/ przebudowy/ 
modernizacji elementów infrastruktury; 
(2) emisja zanieczyszczeń ze spalania 
paliw w stosowanych w trakcie prac 
budowlano-remontowych maszyn i 
urządzeń budowlanych: SO2, NOx, CO2 
podczas budowy; emisje związane z 
rozładunkiem i załadunkiem pojazdów. 

Ad.1. Zamiatanie placów budowy i drogi 
na mokro, mycie i spłukiwanie drogi, 
mycie kół pojazdu przy wyjeździe  
z terenu budowy; 
- stosowanie kołnierzy i ekranów 
przeciwkurzowych (przeciwpyłowych) 
przy pracach demontażowych  
i rozbiórkowych; 
Ad.2 Wyłączanie silników maszyn  
i urządzeń (w tym pojazdów 
samochodowych)  w trakcie postoju. 

D: nie zidentyfikowano. D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 
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Powierzchnia 
ziemi 

K: nie zidentyfikowano. K: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

D: nie zidentyfikowano. D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

Krajobraz K: nie zidentyfikowano. K: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

D: nie zidentyfikowano. D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

Klimat K: nie zidentyfikowano. K: pośrednie, chwilowe o charakterze 
lokalnym występujące na etapie 
realizacji inwestycji związanych z 
rozbudową infrastruktury (w trakcie 
budowy, przebudowy, modernizacji):  
(1) emisja gazów cieplarnianych 
związanych z pracą urządzeń 
spalinowych na etapie budowy i 
uruchamiania inwestycji. 

Ad.1 -  wyłączanie silników maszyn  
i urządzeń (w tym pojazdów 
samochodowych)  w trakcie postoju. 

D:nie zidentyfikowano. D:nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

Zasoby naturalne K: nie zidentyfikowano. K: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

D: nie zidentyfikowano. D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

Zabytki i dobra 
materialne 

K: nie zidentyfikowano. K: (1) drgania i wibracje na etapie 
budowy inwestycji zlokalizowanych 
najbliżej obiektów zabytkowych. 

Ad. 1. Minimalizacja okresu 
wykonywania prac budowlanych, 
stosowanie odpowiednich rozwiązań 
techniczno-organizacyjnych  
i zabezpieczeń, wykonywanie 
określonych prac budowlanych zgodnie 
z zaleceniami wojewódzkiego 
konserwatora zabytków. 

D: (1) dostosowanie usług z zakresu 
kultury do zmieniających się potrzeb; 
(2) poprawa infrastruktury i obiektów 

D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 
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kultury; (3) wzrost świadomości 
społecznej o regionalnych 
uwarunkowaniach kulturowych. 

Cel operacyjny 1.2: Zdrowie mieszkańców 

Komponent 
środowiska 

Oddziaływania pozytywne Oddziaływania negatywne Działania minimalizujące 

Różnorodność 
biologiczna, w 
tym rośliny, 
zwierzęta i 
obszary Natura 
2000 

K: nie zidentyfikowano. K: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

D: nie zidentyfikowano. D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

Ludzie K: nie zidentyfikowano. K: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

D: (1) promocja aktywnych form 
wypoczynku (w różnych grupach 
wiekowych); (2) promocja 
prozdrowotnych postaw; (3) poprawa 
jakości dostępności usług zdrowotnych; 
(4) poprawa jakości zdrowia 
mieszkańców. 

D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

Wody K: nie zidentyfikowano. K: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

D: nie zidentyfikowano. D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

Powietrze K: nie zidentyfikowano. K: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

D: nie zidentyfikowano. D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

Powierzchnia 
ziemi 

K: nie zidentyfikowano. K: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

D: nie zidentyfikowano. D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 
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Krajobraz K: nie zidentyfikowano. K: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

D: nie zidentyfikowano. D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

Klimat K: nie zidentyfikowano. K: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

D: nie zidentyfikowano. D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

Zasoby naturalne K: nie zidentyfikowano. K: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

D: nie zidentyfikowano. D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

Zabytki i dobra 
materialne 

K: nie zidentyfikowano. K: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

D: nie zidentyfikowano. D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

Cel operacyjny 1.3: Aktywne włączenie społeczne 

Komponent 
środowiska 

Oddziaływania pozytywne Oddziaływania negatywne Działania minimalizujące 

Różnorodność 
biologiczna, w 
tym rośliny, 
zwierzęta i 
obszary Natura 
2000 

K: nie zidentyfikowano. K: w związku z prowadzonymi pracami 
budowlanymi lub wprowadzaniem 
infrastruktury do środowiska: 

1) płoszenie zwierząt na skutek hałasu i 
nadmiernego oświetlenia placu 
budowy, wzmożona śmiertelność 
zwierząt,  

2) potencjalna wycinka drzew i 
krzewów w miejscu prowadzenia 
inwestycji. 

Ad.1 Minimalizacja okresu wykonywania 
prac budowlanych, stosowanie 
odpowiednich rozwiązań techniczno-
organizacyjnych i zabezpieczeń, 
wykonywanie określonych prac 
budowlanych w odpowiednich 
terminach np. poza okresem lęgowym; 

Ad.2 Ograniczenie wycinki drzew  
i krzewów w obrębie prowadzonych prac 
budowlanych do niezbędnego minimum, 
stosowanie dobrych praktyk w zakresie 
ochrony środowiska, w szczególności 
standardów ochrony drzew. 

D: nie zidentyfikowano. D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 
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Ludzie K: nie zidentyfikowano. K: nie zidentyfikowano Nie dotyczy. 

D: (1) wyrównanie szans osób 
wykluczonych społecznie; (2) poprawa 
komunalnych zasobów mieszkaniowych; 
(3) włączenie seniorów do uczestnictwa 
w przestrzeni publicznej; (4) 
Intensyfikacja współpracy z Radą 
Seniorów Gminy Niemodlin, 
Młodzieżową Radą Gminy Niemodlin. 

D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

Wody K: nie zidentyfikowano. K: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

D: nie zidentyfikowano. D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

Powietrze K: nie zidentyfikowano. K: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

D: nie zidentyfikowano. D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

Powierzchnia 
ziemi 

K: nie zidentyfikowano. K: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

D: nie zidentyfikowano. D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

Krajobraz K: nie zidentyfikowano. K: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

D: nie zidentyfikowano. D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

Klimat K: nie zidentyfikowano. K: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

D: nie zidentyfikowano. D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

Zasoby naturalne K: nie zidentyfikowano. K: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

D: nie zidentyfikowano. D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

Zabytki i dobra 
materialne 

K: nie zidentyfikowano K: (1) drgania i wibracje na etapie 
budowy inwestycji zlokalizowanych 
najbliżej obiektów zabytkowych. 

Ad. 1. Minimalizacja okresu 
wykonywania prac budowlanych, 
stosowanie odpowiednich rozwiązań 
techniczno-organizacyjnych  
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i zabezpieczeń, wykonywanie 
określonych prac budowlanych zgodnie  
z zaleceniami wojewódzkiego 
konserwatora zabytków. 

D: nie zidentyfikowano. D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

Cel operacyjny 1.4:  Współdecydowanie i tożsamość 

Komponent 
środowiska 

Oddziaływania pozytywne Oddziaływania negatywne Działania minimalizujące 

Różnorodność 
biologiczna, w 
tym rośliny, 
zwierzęta i 
obszary Natura 
2000 

K: nie zidentyfikowano. K: w związku z prowadzonymi pracami 
budowlanymi lub wprowadzaniem 
infrastruktury do środowiska: 

 1) płoszenie zwierząt na skutek hałasu 
i nadmiernego oświetlenia placu 
budowy, wzmożona śmiertelność 
zwierząt,  

2) potencjalna wycinka drzew i 
krzewów w miejscu prowadzenia 
inwestycji. 

Ad.1 Minimalizacja okresu wykonywania 
prac budowlanych, stosowanie 
odpowiednich rozwiązań techniczno-
organizacyjnych i zabezpieczeń, 
wykonywanie określonych prac 
budowlanych w odpowiednich 
terminach np. poza okresem lęgowym; 

Ad.2 Ograniczenie wycinki drzew i 
krzewów w obrębie prowadzonych prac 
budowlanych do niezbędnego minimum, 
stosowanie dobrych praktyk w zakresie 
ochrony środowiska, w szczególności 
standardów ochrony drzew. 

D: nie zidentyfikowano. D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

Ludzie K: nie zidentyfikowano. K: (1) nadmierny hałas i wibracje w 
trakcie budowy inwestycji; (2) emisja 
pyłów i zanieczyszczeń. 

Ad.1. Działania informacyjne i właściwa 
organizacji placów budowy; 
prowadzenie budowy z ograniczeniem 
uciążliwości dla mieszkańców (np. 
prowadzenie prac nie powodujących 
hałasu w porze nocnej, minimalizacja 
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okresu wykonywania prac 
budowlanych); Ad. 2. Kontrolowanie 
maszyn i urządzeń, usuwanie usterek, 
usuwanie wszelkich odpadów po 
zakończeniu prac budowlanych. 

D: (1) pobudzenie wzrostu 
gospodarczego w sektorze kultury; (2) 
wzrost tożsamości regionalnej; (3) 
włączenie społeczne mieszkańców do 
życia kulturalnego gminy. 

D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

Wody K: nie zidentyfikowano. K: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

D: nie zidentyfikowano. D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

Powietrze K: nie zidentyfikowano. K: pośrednie, chwilowe o charakterze 
lokalnym występujące na etapie 
realizacji inwestycji związanych z 
rozbudową infrastruktury i obiektów 
kulturalnych:  
(1) emisja zanieczyszczeń pyłowych 
podczas rozbudowy/ modernizacji 
elementów infrastruktury technicznej; 
(2) emisja zanieczyszczeń ze spalania 
paliw w stosowanych w trakcie prac 
budowlano-remontowych maszyn i 
urządzeń budowlanych: SO2, NOx, CO2 
podczas budowy; emisje związane z 
rozładunkiem i załadunkiem pojazdów. 

Ad.1. Zamiatanie placów budowy  
i drogi dojazdowej na mokro, mycie  
i spłukiwanie drogi, mycie kół pojazdu 
przy wyjeździe z terenu budowy; 
- stosowanie kołnierzy i ekranów 
przeciwkurzowych (przeciwpyłowych) 
przy pracach demontażowych  
i rozbiórkowych; 
Ad.2 Wyłączanie silników maszyn  
i urządzeń (w tym pojazdów 
samochodowych)  w trakcie postoju. 

D: nie zidentyfikowani zidentyfikowano. D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

K: nie zidentyfikowano. K: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 
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Powierzchnia 
ziemi 

D: nie zidentyfikowano. D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

Krajobraz K: nie zidentyfikowano. K: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

D: nie zidentyfikowano. D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

Klimat K: nie zidentyfikowano. K: pośrednie, chwilowe o charakterze 
lokalnym występujące na etapie 
realizacji inwestycji związanych z 
rozbudową infrastruktury obiektów 
kultury (w trakcie budowy, 
przebudowy, modernizacji):  
(1) emisja gazów cieplarnianych 
związanych z pracą urządzeń 
spalinowych na etapie budowy i 
uruchamiania inwestycji. 

Ad.1 -  wyłączanie silników maszyn  
i urządzeń (w tym pojazdów 
samochodowych)  w trakcie postoju. 

D:nie zidentyfikowano. D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

Zasoby naturalne K: nie zidentyfikowano. K: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

D: nie zidentyfikowano. D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

Zabytki i dobra 
materialne 

K: nie zidentyfikowano. K: (1) drgania i wibracje na etapie 
budowy inwestycji. 

Ad. 1. Minimalizacja okresu 
wykonywania prac budowlanych, 
stosowanie odpowiednich rozwiązań 
techniczno-organizacyjnych  
i zabezpieczeń, wykonywanie 
określonych prac budowlanych zgodnie  
z zaleceniami wojewódzkiego 
konserwatora zabytków. 

D: (1) Dostosowanie usług z zakresu 
kultury do zmieniających się potrzeb; (2) 

D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 
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Poprawa stanu infrastruktury i obiektów 
kultury; (3) Promocja tradycji i historii 
gminy. 

Cel strategiczny 2  Wzmacnianie odporności gospodarczo-społecznej 

Cel operacyjny 2.1:  Zróżnicowana lokalna przedsiębiorczość 

Komponent 
środowiska 

Oddziaływania pozytywne Oddziaływania negatywne Działania minimalizujące 

Różnorodność 
biologiczna, w 
tym rośliny, 
zwierzęta i 
obszary Natura 
2000 

K: nie zidentyfikowano. K: w związku z prowadzonymi pracami 
budowlanymi lub wprowadzaniem 
infrastruktury do środowiska: 

 1) płoszenie zwierząt na skutek hałasu 
i nadmiernego oświetlenia placu 
budowy, wzmożona śmiertelność 
zwierząt;  

2) potencjalna wycinka drzew i 
krzewów w miejscu prowadzenia 
inwestycji. 

Ad.1 Minimalizacja okresu wykonywania 
prac budowlanych, stosowanie 
odpowiednich rozwiązań techniczno-
organizacyjnych i zabezpieczeń, 
wykonywanie określonych prac 
budowlanych w odpowiednich 
terminach np. poza okresem lęgowym; 

Ad.2 Ograniczenie wycinki drzew i 
krzewów w obrębie prowadzonych prac 
budowlanych do niezbędnego minimum, 
stosowanie dobrych praktyk w zakresie 
ochrony środowiska, w szczególności 
standardów ochrony drzew. 

D: nie zidentyfikowano. D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

Ludzie K: nie zidentyfikowano. K: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

D: (1) socjalizacja lokalnego 
społeczeństwa w sferze kultury i 
turystyki; (2) rozwój innych form 
rekreacji i spędzania czasu wolnego; (3) 
rozwój lokalnej gospodarki. 

D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 
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Wody K: nie zidentyfikowano. K: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

D: (1)  zastosowanie usług opartych na 
ekologii; (2) wzrost świadomości 
ekologicznej mieszkańców. 

D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

Powietrze K: nie zidentyfikowano. K: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

D: pośrednie, długotermionowe, 
związane z promocją usług i rozwiązań 
ekologicznych.  

D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

Powierzchnia 
ziemi 

K: nie zidentyfikowano. K: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

D: nie zidentyfikowano. D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

Krajobraz K: nie zidentyfikowano. K: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

D: nie zidentyfikowano. D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

Klimat K: nie zidentyfikowano. K: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

D: nie zidentyfikowano. D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

Zasoby naturalne K: nie zidentyfikowano. K: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

D: nie zidentyfikowano. D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

Zabytki i dobra 
materialne 

K: nie zidentyfikowano. K: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

D: (1) rozwój nowoczesnych, opartych 
m.in. na tradycji kulturowej usług w 
obszarze „przemysłu czasu wolnego”; 
(2) popularyzacja lokalnego dziedzictwa 
kulturowego oraz zwiększenie 
przynależności regionalnej; (3) 
podkreślenie unikalności i atrakcyjności 
gminy. 

D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 
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Cel operacyjny 2.2: Wysoki standard i jakość usług publicznych 

Komponent 
środowiska 

Oddziaływania pozytywne Oddziaływania negatywne Działania minimalizujące 

Różnorodność 
biologiczna, w 
tym rośliny, 
zwierzęta i 
obszary Natura 
2000 

K: nie zidentyfikowano. K: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

D: nie zidentyfikowano. D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

Ludzie K: nie zidentyfikowano. K: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

D: (1) wzrost jakości usług 
administracyjnych (m.in. digitalizacja); 
(2) lokalny system wsparcia podmiotów 
gospodarczych (usługi doradcze, 
usprawnienie obsługi interesantów); (3) 
rozwój e-usług świadczonych w usługach 
publicznych; (4) digitalizacja czynności 
administracyjnych (usprawnienie obsługi 
interesantów). 

D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

Wody K: nie zidentyfikowano. K: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

D: (1) ograniczenie ilości 
indywidualnych, wysokoemisyjnych 
źródeł ciepła; (2) ograniczenie 
przedostawania się zanieczyszczeń do 
atmosfery; (3) ograniczenie emisji pyłów 
i gazów, w tym kwaśnych deszczy; (4) 
ograniczenie skutków zjawiska 
globalnego ocieplenia i związanego z 

D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 
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tym wzrostu temperatur mającego 
wpływ na zubażanie ilości zasobów 
wodnych. 

Powietrze K: nie zidentyfikowano. K: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

D: pośrednie, długoterminowe; (1) 
wymiana wysokoemisyjnych źródeł 
ciepła (tzw. kopciuchów) w efekcie 
wdrażania planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe, 
która w efekcie przyczyni się do 
obniżenia ilości emitowanych 
zanieczyszczeń do powietrza 
atmosferycznego. 

D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

Powierzchnia 
ziemi 

K: nie zidentyfikowano. K: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

D: nie zidentyfikowano. D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

Krajobraz K: nie zidentyfikowano. K: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

D: nie zidentyfikowano. D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

Klimat K: nie zidentyfikowano. K: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

D: nie zidentyfikowano. D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

Zasoby naturalne K: nie zidentyfikowano. K: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

D: nie zidentyfikowano. D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

Zabytki i dobra 
materialne 

K: nie zidentyfikowano. K: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

D: nie zidentyfikowano. D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

Cel operacyjny 2.3: Zrównoważona mobilność i dostępność 
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Komponent 
środowiska 

Oddziaływania pozytywne Oddziaływania negatywne Działania minimalizujące 

Różnorodność 
biologiczna, w 
tym rośliny, 
zwierzęta i 
obszary Natura 
2000 

K: nie zidentyfikowano. K: w związku z prowadzonymi 
inwestycjami liniowymi: 

1) zajęcie areału siedliska pod 
inwestycję i związana z tym wycinka 
drzew i krzewów, przemieszczanie 
dużych ilości mas ziemnych, wykopy, 
składowanie materiałów budowlanych, 
zwiększona emisja zanieczyszczeń, 
hałasu, zanieczyszczenie światłem, 
płoszenie zwierząt i ich wzmożona 
śmiertelność. 

Ad. 1) Minimalizacja okresu 
wykonywania prac budowlanych, 
stosowanie odpowiednich rozwiązań 
techniczno-organizacyjnych  
i zabezpieczeń, wykonywanie 
określonych prac budowlanych w 
odpowiednich terminach np. poza 
okresem lęgowym, unikanie 
zagęszczenia urządzeń pracujących 
równocześnie na małym obszarze; 
ograniczenie negatywnego wpływu prac 
budowlanych na cenne gatunki roślin i 
zwierząt; 

Ad. 2) Ograniczenie wycinki drzew  
i krzewów w obrębie prowadzonych prac 
budowlanych do niezbędnego minimum, 
stosowanie dobrych praktyk w zakresie 
ochrony środowiska, w szczególności 
standardów ochrony drzew. 

D: poprawa jakości środowiska, w tym 
zasobów przyrodniczych, w kontekście 
redukcji hałasu i emisji zanieczyszczeń 
do wód, gleby i powietrza z transportu. 

D: 1) ryzyko wystąpienia efektu 
barierowego - fragmentacji siedlisk, 
utrudnienia w przemieszczaniu się 
gatunków, ograniczenia ciągłości 
korytarzy migracyjnych; ryzyko kolizji 
ze zwierzętami; zniszczenie/zubożenie 
siedlisk przyrodniczych;  2) potencjalny 
negatywny wpływ na funkcjonalne 

Ad. 1 i 2) Unikanie, w sytuacji gdy jest to 
możliwe, kolizji z obszarami przyrodniczo 
cennymi w procesie planowania  
i projektowania inwestycji; tworzenie 
przejść (o odpowiednim zagęszczeniu) 
dla zwierząt; tworzenie korytarzy 
siedliskowych prowadzących w kierunku 
przejść oraz szlaków naprowadzających; 
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powiązania obszarów chronionych, w 
tym obszarów Natura 2000; 3) linie 
komunikacyjne mogą stanowić 
dogodną drogę dla rozprzestrzeniania 
się gatunków obcych, w tym 
inwazyjnych. 

Ad. 3) Prowadzenie prac pielęgnacyjnych 
roślinności wzdłuż ciagów 
komunikacyjnych. 

Ludzie K: nie zidentyfikowano. K: (1) nadmierny hałas, wibracje, 
pylenie, zanieczyszczenie oświetleniem 
w trakcie budowy inwestycji. 

Ad.1 Działania informacyjne i właściwa 
organizacji placów budów; prowadzenie 
budowy z ograniczeniem uciążliwości dla 
mieszkańców (np. prowadzenie prac nie 
powodujących hałasu w porze nocnej, 
minimalizacja okresu wykonywania prac 
budowlanych); ograniczenie oświetlenia 
placu budowy w godzinach nocnych. 

D: (1) podniesienie komfortu życia 
mieszkańców, a także rozwoju 
gospodarczego regionu w kontekście 
zwiększenia dostępności transportowej i 
komunikacyjnej; (2) rozwój transportu 
zeroemisyjnego.  

D: (1) hałas i emisja zanieczyszczeń w 
związku z bliskością dróg. 

Ad. 1. Stosowanie rozwiązań techniczno-
technologicznych w zakresie redukcji 
hałasu i zanieczyszczeń w związku  
z użytkowaniem infrastruktury drogowej. 

Wody K: nie zidentyfikowano. K: (1) na etapie budowy/przebudowy 
infrastruktury może dojść do emisji 
hałasu, spalin w związku z pracą 
maszyn budowlanych; (2) potencjalne 
ryzyko skażenia wód na skutek awarii 
(wycieki, przecieki) na etapie budowy, 
przebudowy, modernizacji. 

(1) stosowanie urządzeń 
podczyszczających lub zabezpieczających 
potencjalne przedostawanie się 
zanieczyszczeń na etapie budowy; (2) 
zabezpieczenie budowy przed 
potencjalnym spływem zanieczyszczeń 
do wód powierzchniowych (plac budowy 
lub miejsce postoju maszyn oddalone od 
koryt cieków); (3) przekazywanie 
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ścieków wytworzonych na etapie 
realizacji podmiotom posiadającym 
uprawnienia do unieszkodliwiania; (4) 
tankowanie maszyn w miejscach do tego 
wyznaczonych; (5) stosowanie 
sprawnego technicznie sprzętu; (6) 
stosowanie urządzeń podczyszczających 
(separatory, osadniki) do oczyszczania 
wód opadowych lub roztopowych 
pochodzących z powierzchni szczelnych 
(dróg) w przypadkach wskazanych 
obowiązującymi przepisami oraz innych 
technicznych metod ograniczających 
ryzyko przedostawania się substancji 
szczególnie niebezpiecznych 
(węglowodory ropopochodne, oleje, 
paliwa); (7) unikanie inwestycji, które 
powodują utratę lub degradację siedlisk 
wodnych i podmokłych na obszarach 
chronionych i w ich pobliżu; (8) 
uwzględnienie i określenie potencjalnych 
zagrożeń związanych z degradacją 
środowiska w związku z placem budowy, 
zgodnie z planem zarządzania zużyciem 
wody i ochroną. 

D: (1) redukcja emisji gazów 
cieplarnianych i zanieczyszczeń 
pyłowych, a tym samym ograniczenie 
przedostawania się tego typu 
zanieczyszczeń do ekosystemów 

D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 
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wodnych oraz do atmosfery, gdzie 
bezpośrednio w postaci kwaśnych 
deszczy lub pośrednio w wyniku spływu 
powierzchniowego wprowadzane są do 
wód; (2) poprawa efektywności 
energetycznej; (3) zmniejszenie zużycia 
paliw; (4) optymalizacja i upłynnienie 
ruchu, co może przyczynić się to 
zmniejszenia liczby wypadków i 
związaną z tym potencjalną emisją 
zanieczyszczeń ciekłych przedostających 
się do wód gruntowych; (5) ograniczenie 
ilości zanieczyszczeń emitowanych do 
środowiska, takich jak np. dwutlenek 
siarki, tlenki azotu, dwutlenek węgla 
oraz różnego rodzaju pyły, które 
pośrednio mogłyby przedostawać się do 
wód w wyniku depozycji suchej (pyły) 
lub mokrej (opady). 

Powietrze K: nie zidentyfikowano. K: bezpośrednie, chwilowe o 
charakterze lokalnym na etapie 
realizacji inwestycji związanych  
z rozbudową i modernizacją 
infrastruktury komunikacyjnej (drogi, 
ścieżki rowerowe): 
(1) emisja zanieczyszczeń pyłowych 
podczas budowy/ przebudowy/ 
modernizacji infrastruktury; 
(2) emisja zanieczyszczeń ze spalania 
paliw w stosowanych w trakcie prac 

Ad.1. - zamiatanie drogi dojazdowej do 
miejsca / placu budowy na mokro, mycie 
i spłukiwanie drogi; 
-  mycie kół pojazdu przy wyjeździe  
z terenu budowy; 
- stosowanie kołnierzy i ekranów 
przeciwkurzowych (przeciwpyłowych) 
przy pracach demontażowych  
i rozbiórkowych; 
Ad.2 -  wyłączanie silników maszyn  
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budowlano-remontowych maszyn i 
urządzeń budowlanych: SO2, NOx, CO2 
podczas budowy; emisje związane z 
rozładunkiem i załadunkiem pojazdów. 

i urządzeń (w tym pojazdów 
samochodowych)  w trakcie postoju. 

D: bezpośrednie, długoterminowe 
związane z promowaniem nisko- i 
zeroemisyjnych środków transportu, 
wpływające na obniżenie wielkości 
emisji zanieczyszczeń odprowadzanych 
do powietrza atmosferycznego ze źródeł 
komunikacyjnych. 

D: (1)zanieczyszczenia powietrza 
atmosferycznego w formie spalin i 
pyłów, emitowanych w efekcie ruchu 
pojazdów spalinowych na nowych 
odcinkach dróg.   

Ad 1 – budowa pasów zieleni wzdłuż 
szlaków transportowych stanowiących 
naturalne bariery biologiczne 
posiadające zdolności wychwytywania 
zanieczyszczeń; 

-  podjęcie działań promocyjnych, 
zachęcających mieszkańców do 
korzystania  z transportu zbiorowego, 
lub zeroemisyjnych środków transportu. 

 

Powierzchnia 
ziemi 

K: nie zidentyfikowano. 

K: 1) naruszenie powierzchni ziemi, 
powstawanie odkładów ziemnych na 
etapie budowy, 

2) emisja zanieczyszczeń do gleby na 
etapie budowy. 

Ad. 1. i 2. - kontrolowanie maszyn  
i urządzeń, usuwanie usterek, w celu 
zapobiegania niekontrolowanym 
wyciekom substancji 
zanieczyszczających; 

- przestrzeganie zakazu deponowania 
odpadów powstających w trakcie prac 
budowlanych - usuwanie wszelkich 
odpadów po zakończeniu prac 
budowlanych; 

- ponowne wykorzystanie materiału 
wydobywanego w miejscu inwestycji; 
rozściełanie warstwy próchniczej na 
powierzchni terenu; 
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 - minimalizacja zużycia naturalnych 
kruszyw m.in. poprzez wtórne 
wykorzystania starego tłucznia; 

- prowadzenie prac odtworzeniowych 
rzędnych terenu i jego ukształtowania; 

- zachowanie szybkiego tempa prac 
budowlanych i planowego wykonania 
wykopów z zachowaniem zabezpieczeń 
przed uplastycznieniem gruntów 
spoistych, jak i optymalnych warunków 
do prowadzenia zagęszczeń nasypów. 

D:pośrednio poprzez ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń do powietrza, wpływ na 
stan jakości gleb. 

D: 1) emisja zanieczyszczeń do gleby,  
w tym wskutek stosowania herbicydów 
do usuwania roślinności inwazyjnej 
wzdłuż torowiska, pasa ruchu 
drogowego. 

 Ad.1. - wykorzystywanie różnych form 
zielonej infrastruktury; 

- ograniczyć stosowanie herbicydów na 
rzecz np. koszenia. 

Krajobraz 

K: nie zidentyfikowano. 
K: 1) zmiany w krajobrazie na etapie 
budowy, przebudowy dróg. 

Ad.1.- właściwa organizacji placów 
budów i ich estetyzacja; 

- minimalizacja okresu wykonywania 
prac budowlanych; 

'- w miarę możliwości wytyczać drogi 
dojazdowe wykorzystywane w trakcie 
robót budowlanych, w oparciu o 
istniejącą sieć dróg; 

- ograniczyć wycinkę drzew i krzewów do 
niezbędnego minimum. 
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D: nie zidentyfikowano. 
D: 1) zmiany w krajobrazie wskutek 
budowy, przebudowy dróg. 

Ad. 1. stosowanie zieleni izolacyjnej, 
ekranów akustycznych porośniętych 
pnączami. 

Klimat K: nie zidentyfikowano. K: pośrednie, chwilowe o charakterze 
lokalnym występujące na etapie 
realizacji inwestycji związanych  
z rozbudową infrastruktury 
komunikacyjnej (ścieżki rowerowe, 
drogi):  
(1) emisja gazów cieplarnianych 
związanych z pracą urządzeń 
spalinowych na etapie budowy  
i uruchamiania inwestycji. 

Ad.1 -  wyłączanie silników maszyn  
i urządzeń (w tym pojazdów 
samochodowych)  w trakcie postoju. 

D: nie zidentyfikowano. D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

Zasoby naturalne 

K: nie zidentyfikowano. 

K: zwiększenie zapotrzebowania na 
materiały budowlane na etapie 
budowy, co powoduje zubożenie 
dostępności kruszyw naturalnych. 

Stosowanie obiegu cyrkularnego - 
ograniczenie powstawania odpadów  
i minimalizowanie zużycia naturalnych 
kruszyw poprzez wtórne wykorzystania 
starego tłucznia. 

D: nie zidentyfikowano. D: brak. Nie dotyczy. 

Zabytki i dobra 
materialne 

K: nie zidentyfikowano. K: hałas, pylenie i wibracje w trakcie 
budowy inwestycji. 

Ad. 1. Minimalizacja okresu 
wykonywania prac budowlanych, 
stosowanie odpowiednich rozwiązań 
techniczno-organizacyjnych  
i zabezpieczeń, wykonywanie 
określonych prac budowlanych zgodnie  
z zaleceniami wojewódzkiego 
konserwatora zabytków. 
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D: promowanie ekologicznego 
transportu publicznego, zwiększenie 
dostępności do dóbr materialnych. 

D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

Cel operacyjny 2.4:  Rozpoznawalność w relacjach z otoczeniem 

Komponent 
środowiska 

Oddziaływania pozytywne Oddziaływania negatywne Działania minimalizujące 

Różnorodność 
biologiczna, w 
tym rośliny, 
zwierzęta i 
obszary Natura 
2000 

K: nie zidentyfikowano. K: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

D: nie zidentyfikowano. D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

Ludzie K: nie zidentyfikowano. K: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

D: (1) wzrost atrakcyjności  
i podkreślenie unikatowej pozycji gminy; 
(2) spowolnienie/zatrzymanie procesów 
depopulacyjnych 

D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

Wody K: nie zidentyfikowano. K: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

D: nie zidentyfikowano. D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

Powietrze K: nie zidentyfikowano. K: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

D: nie zidentyfikowano. D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

Powierzchnia 
ziemi 

K: nie zidentyfikowano. K: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

D: nie zidentyfikowano. D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

Krajobraz K: nie zidentyfikowano. K: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

D: nie zidentyfikowano. D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 
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Klimat K: nie zidentyfikowano. K: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

D: nie zidentyfikowano. D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

Zasoby naturalne K: nie zidentyfikowano. K: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

D: nie zidentyfikowano. D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

Zabytki i dobra 
materialne 

K: nie zidentyfikowano. K: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

D: (1) kształtowanie wizerunku i marki 
gminy bazującej na walorach 
kulturowych; (2) wzrost 
rozpoznawalności gminy; (3) 
zwiększenie szans na pozyskanie 
środków na renowację zabytków. 

D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

Cel strategiczny 3  Zrównoważone korzystanie z przestrzeni i środowiska 

Cel operacyjny 3.1: Bezpieczeństwo ekologiczne 

Komponent 
środowiska 

Oddziaływania pozytywne Oddziaływania negatywne Działania minimalizujące 

Różnorodność 
biologiczna, w 
tym rośliny, 
zwierzęta i 
obszary Natura 
2000 

K: nie zidentyfikowano. K: w związku z rozbudową 
modernizacją systemów wodno-
kanalizacyjnych: 

 1) płoszenie zwierząt na skutek hałasu 
i nadmiernego oświetlenia placu 
budowy, wzmożona śmiertelność 
zwierząt, 

2) potencjalna wycinka drzew  
i krzewów w miejscu prowadzenia 
inwestycji. 

Ad.1 Minimalizacja okresu wykonywania 
prac budowlanych, stosownie 
odpowiednich rozwiązań techniczno-
organizacyjnych i zabezpieczeń, 
wykonywanie określonych prac 
budowlanych w odpowiednich 
terminach np. poza okresem lęgowym; 

Ad.2 Ograniczenie wycinki drzew  
i krzewów w obrębie prowadzonych prac 
budowlanych do niezbędnego minimum, 
stosowanie dobrych praktyk w zakresie 
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ochrony środowiska, w szczególności 
standardów ochrony drzew. 

D: 1) ograniczenie zanieczyszczenia wód, 
gleby i powietrza (m.in. działania dot. 
usunięcia azbestu); 

2) poprawa bezpieczeństwa 
ekologicznego. 

D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

Ludzie K: nie zidentyfikowano. K: (1) nadmierny hałas i wibracje w 
trakcie budowy inwestycji; (2) emisja 
pyłów i zanieczyszczeń; (3) wykopy  
i nasypy. 

Ad.1. Działania informacyjne i właściwa 
organizacji placów budowy; 
prowadzenie budowy z ograniczeniem 
uciążliwości dla mieszkańców (np. 
prowadzenie prac nie powodujących 
hałasu w porze nocnej, minimalizacja 
okresu wykonywania prac 
budowlanych); Ad. 2. Kontrolowanie 
maszyn i urządzeń, usuwanie usterek, 
usuwanie wszelkich odpadów po 
zakończeniu prac budowlanych. 

D: (1) wzrost bezpieczeństwa 
ekologicznego; (2) poprawa jakości życia 
w regionie. 

D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

Wody K: nie zidentyfikowano. K: (1) potencjalne ryzyko wtórnego 
uwalniania zanieczyszczeń na etapie 
realizacji inwestycji; (2) chwilowe  
i krótkoterminowe, negatywne 
oddziaływania w związku z 
przygotowaniem placu budowy; (3) 
chwilowe i krótkoterminowe, 
negatywne oddziaływania w związku  

(1) zadbanie o odpowiednie urządzenia 
ochrony środowiska zabezpieczające 
przed przedostawaniem się 
ewentualnych zanieczyszczeń do wód 
powierzchniowych i podziemnych  
i obniżające ryzyko ewentualnych awarii; 
(2) stosowanie nowoczesnych metod 
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z budową wodociągu/kanalizacji wraz z 
obiektami towarzyszącymi oraz 
porządkowaniem terenu po ułożeniu 
rurociągów i wykonaniu obiektów; (4) 
na etapie prowadzonych prac 
budowlanych mogą zostać emitowane 
gazy cieplarniane i pyły, co związane 
będzie, np. z przygotowaniem placu 
budowy, eksploatacją maszyn;  

zabezpieczających okoliczne tereny, np. 
system ujmowania odcieków. 

D: (1) likwidacja potencjalnych ognisk 
zanieczyszczeń włóknami azbestowymi; 
(2) zmniejszenie strat wody na sieciach 
wodociągowych; (3) zmniejszenie 
awaryjności sieci wskutek modernizacji 
sieci i urządzeń towarzyszących; (4) 
zwiększenie odsetka ludności 
korzystającej z systemu oczyszczania 
ścieków; (5) minimalizacja 
zanieczyszczeń, które trafiają do 
środowiska w wyniku eksploatacji 
niesprawnej infrastruktury 
kanalizacyjnej; (6) ograniczenia 
szkodliwego oddziaływania składowania 
i przeróbki odpadów na środowisko 
wodne; (7) zmniejszenie strumienia 
odpadów, ale także z ograniczeniem 
wpływu samej gospodarki odpadami na 
stan i jakość wód; (8) potencjalne 
obniżenie emisji zanieczyszczeń do 
atmosfery, które pośrednio lub 

D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 
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bezpośrednio mogą przedostawać się do 
wód. 

Powietrze K: nie zidentyfikowano. K: bezpośrednie, chwilowe  
o charakterze lokalnym na etapie 
realizacji inwestycji związanych  
z usuwaniem azbestu oraz realizacją 
prac remontowo-budowalnych 
związanych z modernizacją 
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej: 
(1) emisja włókien azbestowych do 
powietrza atmosferycznego w trakcie 
prac demontażowych; 

(2) emisja zanieczyszczeń pyłowych 
podczas budowy/ przebudowy/ 
modernizacji infrastruktury; 
(3) emisja zanieczyszczeń ze spalania 
paliw w stosowanych w trakcie prac 
budowlano-remontowych maszyn  
i urządzeń budowlanych: SO2, NOx, 
CO2 podczas budowy; emisje związane 
z rozładunkiem i załadunkiem 
pojazdów. 

Ad.1 – zachowanie procedur prawnych   
i wytycznych wynikających z pracy  
z materiałami niebezpiecznymi, (w 
szczególności materiałami stanowiącymi 
szczególne zagrożenie dla zdrowia i życia 
człowieka), stosowanie barier 
ochronnych oraz zastosowanie 
odpowiednich technologii w trakcie prac 
demonotażowych; 

Ad 2. - zamiatanie drogi dojazdowej do 
miejsca / placu budowy na mokro, mycie 
i spłukiwanie drogi; 
-  mycie kół pojazdu przy wyjeździe  
z terenu budowy; 
- stosowanie kołnierzy i ekranów 
przeciwkurzowych (przeciwpyłowych) 
przy pracach demontażowych i 
rozbiórkowych; 
Ad.3 -  wyłączanie silników maszyn  
i urządzeń (w tym pojazdów 
samochodowych)  w trakcie postoju. 

D: długoterminowe, bezpośrednie 
związane z usunięciem źródeł (ognisk) 
emisji zanieczyszczeń, co w 
konsekwencji wpłynie na poprawę 
jakości powietrza atmosferycznego. 

D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 
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Powierzchnia 
ziemi 

K: nie zidentyfikowano. 

K:1)naruszenie powierzchni ziemi, 
powstawanie odkładów ziemnych na 
etapie budowy instalacji, 
2) emisja zanieczyszczeń do gleby na 
etapie budowy. 

Ad.1. - zdejmowanie wierzchniej, 
próchniczej warstwy gleby i składowanie 
jej w osobnych pryzmach; ponowne 
wykorzystanie materiału wydobywanego 
w miejscu inwestycji; rozściełanie 
warstwy próchniczej na powierzchni 
terenu; 
Ad. 2. - kontrolowanie maszyn  
i urządzeń, usuwanie usterek oraz 
przestrzeganie zakazu deponowania 
odpadów powstających w trakcie prac 
budowlanych na terenach przyległych  
i sąsiadujących z obszarami objętymi 
pracami budowlanymi i usuwanie 
wszelkich odpadów po zakończeniu prac 
budowlanych. 

D: nie zidentyfikowano. D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

Krajobraz K: nie zidentyfikowano. K: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy 

D: nie zidentyfikowano. 
D: chaos przestrzenny. 

Lokalizacja inwestycji z preferencją 
terenów zurbanizowanych w zgodzie  
z zachowaniem ładu przestrzennego. 

Klimat K: nie zidentyfikowano. K: pośrednie, chwilowe o charakterze 
lokalnym występujące na etapie 
realizacji prac rozbiórkowych oraz prac 
budowlanych:  
(1) emisja gazów cieplarnianych 
związanych z pracą urządzeń 
spalinowych na etapie budowy  
i uruchamiania inwestycji. 

Ad.1 -  wyłączanie silników maszyn  
i urządzeń (w tym pojazdów 
samochodowych)  w trakcie postoju. 
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D: nie zidentyfikowano. D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

Zasoby naturalne 
K: nie zidentyfikowano. 

K: zwiększenie zapotrzebowania na 
surowce naturalne na etapie trwania 
budowy. 

Racjonalna gospodarka materiałami,  
w tym surowcami naturalnymi podczas 
prac budowlanych. 

D: zmniejszenie zapotrzebowania na 
surowce naturalne. 

D: nie zidentyfikowano. 
Nie dotyczy. 

Zabytki i dobra 
materialne 

K: nie zidentyfikowano. K: hałas, pylenie i wibracje w trakcie 
budowy inwestycji. 

Ad. 1. Minimalizacja okresu 
wykonywania prac budowlanych, 
stosowanie odpowiednich rozwiązań 
techniczno-organizacyjnych  
i zabezpieczeń, wykonywanie 
określonych prac budowlanych zgodnie  
z zaleceniami wojewódzkiego 
konserwatora zabytków 

D: nie zidentyfikowano. D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

Cel operacyjny 3.2:  Odnowa przestrzeni 

Komponent 
środowiska 

Oddziaływania pozytywne Oddziaływania negatywne Działania minimalizujące 

Różnorodność 
biologiczna, w 
tym rośliny, 
zwierzęta i 
obszary Natura 
2000 

K: nie zidentyfikowano. K: w związku z pracami renowacyjnymi 
obiektów budowlanych: 

 1) płoszenie zwierząt na skutek hałasu 
i nadmiernego oświetlenia placu 
budowy, wzmożona śmiertelność 
zwierząt,  

2) potencjalna wycinka drzew  
i krzewów w miejscu prowadzenia 
inwestycji. 

Ad.1 Minimalizacja okresu wykonywania 
prac budowlanych, stosownie 
odpowiednich rozwiązań techniczno-
organizacyjnych i zabezpieczeń, 
wykonywanie określonych prac 
budowlanych w odpowiednich 
terminach np. poza okresem lęgowym; 

Ad.2 Ograniczenie wycinki drzew  
i krzewów w obrębie prowadzonych prac 
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budowlanych do niezbędnego minimum, 
stosowanie dobrych praktyk w zakresie 
ochrony środowiska, w szczególności 
standardów ochrony drzew. 

D: dbałość o ład przestrzenny, w tym 
elementy przyrody. 

D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

Ludzie K: nie zidentyfikowano. K: (1) nadmierny hałas i wibracje w 
trakcie budowy inwestycji; (2) emisja 
pyłów i zanieczyszczeń. 

Ad.1. Działania informacyjne i właściwa 
organizacji placów budowy; 
prowadzenie budowy z ograniczeniem 
uciążliwości dla mieszkańców (np. 
prowadzenie prac nie powodujących 
hałasu w porze nocnej, minimalizacja 
okresu wykonywania prac 
budowlanych). Ad. 2. Kontrolowanie 
maszyn i urządzeń, usuwanie usterek, 
usuwanie wszelkich odpadów po 
zakończeniu prac budowlanych. 

D: (1) wzrost atrakcyjności gminy (jako 
miejsca do zamieszania oraz pod 
względem turystycznym), (2) 
wzmocnienie tożsamości regionalnej 

D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

Wody K: nie zidentyfikowano. K: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

D: nie zidentyfikowano. D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

Powietrze K: nie zidentyfikowano. K: bezpośrednie, chwilowe  
o charakterze lokalnym na etapie 
realizacji inwestycji związanych  
z renowacją obiektów zabytkowych  
i innych obiektów przestrzeni 

Ad.1. - zamiatanie drogi dojazdowej do 
miejsca / placu budowy na mokro, mycie 
i spłukiwanie drogi; 
-  mycie kół pojazdu przy wyjeździe  
z terenu budowy; 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 9D33E492-F497-4701-B95A-9D647BD9ACBE. Przyjęty



28 
 

publicznej: 
(1) emisja zanieczyszczeń pyłowych 
podczas budowy/ przebudowy/ 
modernizacji infrastruktury; 
(2) emisja zanieczyszczeń ze spalania 
paliw w stosowanych w trakcie prac 
budowlano-remontowych maszyn i 
urządzeń budowlanych: SO2, NOx, CO2 
podczas budowy; emisje związane z 
rozładunkiem i załadunkiem pojazdów. 

- stosowanie kołnierzy i ekranów 
przeciwkurzowych (przeciwpyłowych) 
przy pracach demontażowych i 
rozbiórkowych; 
Ad.2 -  wyłączanie silników maszyn  
i urządzeń (w tym pojazdów 
samochodowych)  w trakcie postoju. 

D: nie zidentyfikowano. D: nie zidentyfikowano Nie dotyczy. 

Powierzchnia 
ziemi 

K: nie zidentyfikowano. 

K:1)naruszenie powierzchni ziemi, 
powstawanie odkładów ziemnych na 
etapie budowy instalacji, 
2) emisja zanieczyszczeń do gleby na 
etapie budowy. 

Ad.1. - zdejmowanie wierzchniej, 
próchniczej warstwy gleby i składowanie 
jej w osobnych pryzmach; ponowne 
wykorzystanie materiału wydobywanego 
w miejscu inwestycji; rozściełanie 
warstwy próchniczej na powierzchni 
terenu; 
Ad. 2. - kontrolowanie maszyn  
i urządzeń, usuwanie usterek oraz 
przestrzeganie zakazu deponowania 
odpadów powstających w trakcie prac 
budowlanych na terenach przyległych  
i sąsiadujących z obszarami objętymi 
pracami budowlanymi i usuwanie 
wszelkich odpadów po zakończeniu prac 
budowlanych. 

D: nie zidentyfikowano. D: brak. Nie dotyczy. 

Krajobraz K: nie zidentyfikowano. K: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 
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D: estetyzacja przestrzeni miejskiej. D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

Klimat K: nie zidentyfikowano. K: pośrednie, chwilowe o charakterze 
lokalnym występujące na etapie 
realizacji prac remontowo-
budowlanych związanych  
z modernizacją i rewitalizacją obiektów 
użyteczności publicznej: 
(1) emisja gazów cieplarnianych 
związanych z praca urządzeń 
spalinowych na etapie budowy  
i uruchamiania inwestycji. 

Ad.1 -  wyłączanie silników maszyn  
i urządzeń (w tym pojazdów 
samochodowych)  w trakcie postoju. 

D:nie zidentyfikowano D:nie zidentyfikowano nie dotyczy 

Zasoby naturalne K: nie zidentyfikowano. K: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

D: nie zidentyfikowano. D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

Zabytki i dobra 
materialne 

K: nie zidentyfikowano. K: hałas, pylenie i wibracje w trakcie 
budowy inwestycji. 

Ad. 1. Minimalizacja okresu 
wykonywania prac budowlanych, 
stosowanie odpowiednich rozwiązań 
techniczno-organizacyjnych  
i zabezpieczeń, wykonywanie 
określonych prac budowlanych zgodnie  
z zaleceniami wojewódzkiego 
konserwatora zabytków. 

D: (1) renowacja obiektów zabytkowych 
oraz innych zdegradowanych obiektów; 
(2) zabezpieczenie obiektów cennych 
historycznie (3) poprawa atrakcyjności 
oferty turystycznej. 

D: (1) zwiększenie ruchu 
turystycznego. 

Ad. 1. Dostosowanie liczby turystów np. 
poprzez wprowadzenie limitów wejść. 
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Cel operacyjny 3.3: Zielona energia 

Komponent 
środowiska 

Oddziaływania pozytywne Oddziaływania negatywne Działania minimalizujące 

Różnorodność 
biologiczna, w 
tym rośliny, 
zwierzęta i 
obszary Natura 
2000 

K: nie zidentyfikowano. K: : w związku z pracami 
inwestycyjnymi w rozwój 
infrastruktury OZE: 

 1) płoszenie zwierząt na skutek hałasu 
i nadmiernego oświetlenia placu 
budowy, wzmożona śmiertelność 
zwierząt;  

2) potencjalna wycinka drzew  
i krzewów w miejscu prowadzenia 
inwestycji. 

Ad.1 Minimalizacja okresu wykonywania 
prac budowlanych, stosowanie 
odpowiednich rozwiązań techniczno-
organizacyjnych i zabezpieczeń, 
wykonywanie określonych prac 
budowlanych w odpowiednich 
terminach np. poza okresem lęgowym; 

Ad.2 Ograniczenie wycinki drzew  
i krzewów w obrębie prowadzonych prac 
budowlanych do niezbędnego minimum, 
stosowanie dobrych praktyk w zakresie 
ochrony środowiska, w szczególności 
standardów ochrony drzew. 

D: pośrednie poprzez ograniczenie 
emisji zanieczyszczeń do powietrza i 
oszczędność energii oraz wzrost 
wykorzystania OZE. 

 

D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

Ludzie K: nie zidentyfikowano. K: (1) nadmierny hałas i wibracje w 
trakcie budowy inwestycji; (2) emisja 
pyłów i zanieczyszczeń. 

Ad.1. Działania informacyjne i właściwa 
organizacji placów budowy; 
prowadzenie budowy z ograniczeniem 
uciążliwości dla mieszkańców (np. 
prowadzenie prac nie powodujących 
hałasu w porze nocnej, minimalizacja 
okresu wykonywania prac 
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budowlanych); Ad. 2. Kontrolowanie 
maszyn i urządzeń, usuwanie usterek, 
usuwanie wszelkich odpadów po 
zakończeniu prac budowlanych. 

D: (1) poprawa stanu zdrowia 
społeczeństwa; (2) wzrost świadomości 
ekologicznej mieszkańców. 

D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

Wody K: nie zidentyfikowano. K: (1) odwodnienie wykopów; (2) 
ryzyko potencjalnej awarii maszyn lub 
urządzeń (np. przecieki paliw, olejów, 
smarów). 

 

 

 

(1) wariantowanie lokalizacji inwestycji 
na etapie uzyskania niezbędnych 
pozwoleń; (2) stosowanie technicznie 
sprawnego sprzętu; (3) oddalenie 
maszyn i urządzeń od ewentualnych wód 
powierzchniowych; (4) natychmiastowa 
utylizacja substancji w przypadku ich 
wylania; (5) tankowanie pojazdów tylko 
w miejscach do tego wyznaczonych  
i odpowiednio zabezpieczonych (stacje 
paliw); (6) wyłączenie maszyn i urządzeń 
podczas postoju; (7) ograniczenie emisji 
pyłu związanej ze zdejmowaniem 
wierzchniej warstwy gleby i gruntu 
poprzez zwiększenie wilgotności ziemi 
(zraszanie); (8) stosowanie urządzeń 
podczyszczających lub zabezpieczających 
potencjalne przedostawanie się 
zanieczyszczeń na etapie budowy. 

D: (1) ograniczenie ilości zanieczyszczeń 
emitowanych do środowiska; (2) 
ograniczone wprowadzania do wód 

D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 
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zanieczyszczeń pyłowych (opad suchy) 
oraz zanieczyszczeń wprowadzanych 
wraz z wodami opadowymi (tzw. 
kwaśne opady), które powstają wskutek 
spalania konwencjonalnych paliw; (3) 
wzrost świadomości ekologicznej 
mieszkańców. 

Powietrze K: nie zidentyfikowano. K: bezpośrednie, chwilowe o 
charakterze lokalnym na etapie 
realizacji inwestycji związanych  
z rozbudową, budową modernizacją 
systemów grzewczych (zamiana 
kotłów, itp.): 
(1) emisja zanieczyszczeń pyłowych 
podczas prac demontażowych; 
(2) emisja zanieczyszczeń ze spalania 
paliw w stosowanych w trakcie prac 
budowlano-remontowych maszyn i 
urządzeń budowlanych: SO2, NOx, CO2 
podczas budowy; emisje związane z 
rozładunkiem i załadunkiem pojazdów. 

Ad.1. -- stosowanie kołnierzy i ekranów 
przeciwkurzowych (przeciwpyłowych) 
przy pracach demontażowych  
i rozbiórkowych; 
Ad.2 -  wyłączanie silników maszyn  
i urządzeń (w tym pojazdów 
samochodowych)  w trakcie postoju. 

D: bezpośrednie, długoterminowe 
związane z promowaniem i wdrażaniem 
rozwiązań w obszarze OZE w sektorze 
prywatnym i publicznym, przyczyniające 
się do redukcji zanieczyszczeń 
emitowanych do powietrza 
atmosferycznego. 

D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 
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Powierzchnia 
ziemi 

K: nie zidentyfikowano. 

K:1)naruszenie powierzchni ziemi, 
powstawanie odkładów ziemnych na 
etapie budowy instalacji, 
2) emisja zanieczyszczeń do gleby na 
etapie budowy. 

Ad.1. - zdejmowanie wierzchniej, 
próchniczej warstwy gleby i składowanie 
jej w osobnych pryzmach; ponowne 
wykorzystanie materiału wydobywanego 
w miejscu inwestycji; rozściełanie 
warstwy próchniczej na powierzchni 
terenu. 
Ad. 2. - kontrolowanie maszyn 
i urządzeń, usuwanie usterek oraz 
przestrzeganie zakazu deponowania 
odpadów powstających w trakcie prac 
budowlanych na terenach przyległych  
i sąsiadujących z obszarami objętymi 
pracami budowlanymi i usuwanie 
wszelkich odpadów po zakończeniu prac 
budowlanych. 

D: nie zidentyfikowano. D: brak. Nie dotyczy. 

Krajobraz 

K: nie zidentyfikowano. K: chaos przestrzenny. 

Lokalizacja inwestycji z preferencją 
terenów zurbanizowanych oraz 
respektowanie Stanowiska 
Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody  
w Opolu w sprawie ochrony krajobrazu 
w procesie lokalizacji farm elektrowni 
wiatrowych na terenie województwa 
opolskiego. 

D: nie zidentyfikowano. D: chaos przestrzenny. 
Wprowadzenie zieleni osłonowej, 
estetyzacja otoczenia inwestycji. 
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Klimat K: nie zidentyfikowano. K: pośrednie, chwilowe o charakterze 
lokalnym występujące na etapie 
realizacji inwestycji związanych  
z rozbudową infrastruktury OZE (w 
trakcie budowy, przebudowy, 
modernizacji):  
(1) emisja gazów cieplarnianych 
związanych z praca urządzeń 
spalinowych na etapie budowy  
i uruchamiania inwestycji. 

Ad.1 -  wyłączanie silników maszyn  
i urządzeń (w tym pojazdów 
samochodowych)  w trakcie postoju. 

D: bezpośrednie długoterminowe: (1) 
promowanie rozwiązań innowacyjnych, 
ekologicznych, obniżających emisję 
zanieczyszczeń, w tym gazów 
cieplarnianych do atmosfery. 

D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

Zasoby naturalne K: nie zidentyfikowano. K: zwiększenie zapotrzebowania na 
surowce naturalne na etapie trwania 
budowy. 

Nie dotyczy. 

D: bezpośrednie długoterminowe: (1) 
zmniejszenie zapotrzebowania na 
surowce naturalne (2) spowolnienie 
procesu wyczerpywania się 
konwencjonalnych zasobów energii. 

D: brak. 

Nie dotyczy. 

Zabytki i dobra 
materialne 

K: nie zidentyfikowano. K: (1) drgania i wibracje na etapie 
budowy inwestycji zlokalizowanych 
najbliżej obiektów zabytkowych. 

Ad. 1. Minimalizacja okresu 
wykonywania prac budowlanych, 
stosownie odpowiednich rozwiązań 
techniczno-organizacyjnych  
i zabezpieczeń, wykonywanie 
określonych prac budowlanych zgodnie z 
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zaleceniami wojewódzkiego 
konserwatora zabytków. 

D: (1) spowolnienie tempa degradacji 
obiektów zabytkowych. 

D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

Cel operacyjny 3.4: Odporność klimatyczna 

Komponent 
środowiska 

Oddziaływania pozytywne Oddziaływania negatywne Działania minimalizujące 

Różnorodność 
biologiczna, w 
tym rośliny, 
zwierzęta i 
obszary Natura 
2000 

K: nie zidentyfikowano. K: w związku z pracami inwestycyjnymi 
obejmującymi wprowadzanie 
niebiesko-zielonej infrastruktury: 

 1) płoszenie zwierząt na skutek hałasu 
i nadmiernego oświetlenia placu 
budowy, wzmożona śmiertelność 
zwierząt;  

2) potencjalna wycinka drzew i 
krzewów w miejscu prowadzenia 
inwestycji. 

Ad.1 Minimalizacja okresu wykonywania 
prac budowlanych, stosowanie 
odpowiednich rozwiązań techniczno-
organizacyjnych i zabezpieczeń, 
wykonywanie określonych prac 
budowlanych w odpowiednich 
terminach np. poza okresem lęgowym; 

Ad.2 Ograniczenie wycinki drzew i 
krzewów w obrębie prowadzonych prac 
budowlanych do niezbędnego minimum, 
stosowanie dobrych praktyk w zakresie 
ochrony środowiska, w szczególności 
standardów ochrony drzew 

D: 1) niebiesko-zielona infrastruktura 
stanowi cenne siedliska fauny i flory,  

2) wzmacnianie naturalnych 
ekosystemów i zwiększenia zdolności 
adaptacyjnych środowiska, 

2) podniesienie świadomości 
ekologicznej społeczeństwa w zakresie 
zmian klimatu, szczególnie w kontekście 

D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 
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ochrony bioróżnorodności w obliczu 
postępujących zmian klimatu. 

Ludzie K: nie zidentyfikowano. K: (1) nadmierny hałas i wibracje w 
trakcie budowy inwestycji; (2) emisja 
pyłów i zanieczyszczeń. 

Ad.1. Działania informacyjne i właściwa 
organizacji placów budowy; 
prowadzenie budowy z ograniczeniem 
uciążliwości dla mieszkańców (np. 
prowadzenie prac nie powodujących 
hałasu w porze nocnej, minimalizacja 
okresu wykonywania prac 
budowlanych); Ad. 2. Kontrolowanie 
maszyn i urządzeń, usuwanie usterek, 
usuwanie wszelkich odpadów po 
zakończeniu prac budowlanych. 

D: (1) wzrost świadomości ekologicznej 
mieszkańców; (2) poprawa efektywności 
energetycznej budynków. 

D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

Wody K: nie zidentyfikowano. K: (1) potencjalne ryzyko 
przedostawania się zanieczyszczeń na 
etapie realizacji inwestycji (w trakcie 
budowy, przebudowy, modernizacji); 
(2) potencjalne ryzyko awarii. 

(1) stosowanie urządzeń 
podczyszczających lub zabezpieczających 
potencjalne przedostawanie się 
zanieczyszczeń na etapie budowy; (2) 
zabezpieczenie budowy przed 
potencjalnym spływem zanieczyszczeń 
do wód powierzchniowych (plac budowy 
lub miejsce postoju maszyn oddalone od 
koryt cieków); (3) przekazywanie 
ścieków wytworzonych na etapie 
realizacji podmiotom posiadającym 
uprawnienia do unieszkodliwiania; (4) 
tankowanie maszyn w miejscach do tego 
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wyznaczonych; (5) stosowanie 
sprawnego technicznie sprzętu. 

D: (1) ograniczenie emisji zanieczyszczeń 
(opady suche i mokre); (2) lokalne 
zagospodarowanie wód opadowych; (3) 
zwiększenie zdolności retencyjnych; (4) 
stabilizacja przepływu w ciekach w 
okresach susz; (5) ograniczenie zjawiska 
zakwaszania wód wskutek kwaśnych 
opadów; (6) wzrost świadomości 
ekologicznej mieszkańców. 

D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

Powietrze K: nie zidentyfikowano. K: bezpośrednie, chwilowe o 
charakterze lokalnym na etapie 
realizacji inwestycji z obszaru zielono-
niebieskiej infrastruktury:  
(1) emisja zanieczyszczeń pyłowych  
w trakcie prac budowlanych,  
(2) emisja zanieczyszczeń ze spalania 
paliw w stosowanych w trakcie prac 
budowlano-remontowych maszyn  
i urządzeń budowlanych: SO2, NOx, 
CO2 podczas budowy; emisje związane 
z rozładunkiem i załadunkiem 
pojazdów. 

Ad.1. - stosowanie kołnierzy i ekranów 
przeciwkurzowych (przeciwpyłowych); 
Ad.2 -  wyłączanie silników maszyn  
i urządzeń (w tym pojazdów 
samochodowych)  w trakcie postoju. 

D: nie zidentyfikowano. D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

Powierzchnia 
ziemi 

K: Ochrona zasobów gleb.  K: nie zidentyfikowano Nie dotyczy. 

D: poprawa jakości gleb, ze względu na 
zwiększenie retencyjności. 

D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 
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Krajobraz K: nie zidentyfikowano. K: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

D: Estetyzacja i renaturyzacją 
przestrzeni 

D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

Klimat K: nie zidentyfikowano. K: pośrednie, chwilowe o charakterze 
lokalnym występujące na etapie 
realizacji inwestycji związanych  
z rozbudową i budową zielono-
niebieskiej infrastruktury (w trakcie 
budowy, przebudowy, modernizacji):  
(1) emisja gazów cieplarnianych 
związanych z pracą urządzeń 
spalinowych na etapie budowy 
 i uruchamiania inwestycji. 

Ad.1 -  wyłączanie silników maszyn  
i urządzeń (w tym pojazdów 
samochodowych)  w trakcie postoju. 

D: bezpośrednie długoterminowe: (1) 
promowanie i wdrażanie rozwiązań 
zwiększających adaptacje do zmian 
klimatu w gminie. 

D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

Zasoby naturalne K: nie zidentyfikowano.  K: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

D: nie zidentyfikowano. D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

Zabytki i dobra 
materialne 

K: nie zidentyfikowano. K: (1) drgania i wibracje na etapie 
budowy inwestycji zlokalizowanych 
najbliżej obiektów zabytkowych. 

Ad. 1. Minimalizacja okresu 
wykonywania prac budowlanych, 
stosownie odpowiednich rozwiązań 
techniczno-organizacyjnych  
i zabezpieczeń, wykonywanie 
określonych prac budowlanych zgodnie z 
zaleceniami wojewódzkiego 
konserwatora zabytków 
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D: (1) spowolnienie tempa degradacji 
obiektów zabytkowych 

D: nie zidentyfikowano. Nie dotyczy. 

 

Załącznik nr 2 

Macierz oddziaływań: zestawienie oddziaływań poszczególnych działań w ramach poszczególnych celi POŚ na poszczególne komponenty 
środowiska; B – oddziaływanie bezpośrednie; P – oddziaływanie pośrednie  

Komponent środowiska 
  

Różnorodn
ość 
biologiczn
a, w tym 
obszary 
Natura 
200 
  

Ludzie 
  

Wody 
  

Powietrze 
  

Powierzch
nia ziemi 
  

Krajobraz 
  

Klimat 
  

Zasoby 
naturalne 
  

Zabytki i 
dobra 
materialn
e 
  

Rodzaj oddziaływania 
bezpośrednie/ pośrednie 
  

B P B P B P B P B P B P B P B P B P 

Cel 
strategiczny 
1 
Rozwój 
silnych 
więzi, 
kompetencji 
i sieci relacji 
  

Cel operacyjny 
1.1:  Wysoki 
kapitał ludzki i 
społeczny  

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

Cel operacyjny 
1.2: Zdrowie 
mieszkańców 

0 0 + + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + 

Cel operacyjny 
1.3: Aktywne 

- 0 + + 0 0 0 0 0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 
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włączenie 
społeczne  
Cel operacyjny 
1.4:  
Współdecydow
anie i 
tożsamość 

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

Cel 
strategiczny 
2 
Wzmocnieni
e 
odporności 
gospodarczo
-społecznej  
  
  
  

Cel operacyjny 
2.1:  
Zrównoważona 
lokalna 
przedsiębiorczo
ść 

- 0 + + 0 + + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + 

Cel operacyjny 
2.2: Wysoki 
standard i 
jakość usług 
publicznych 

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

Cel operacyjny 
2.3: 
Zrównoważona 
mobilność i 
dostępność 

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

Cel operacyjny 
2.4:  
Rozpoznawalno
ść w relacjach z 
otoczeniem 

0 0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + + 

Cel 
strategiczny 

Cel operacyjny 
3.1: 

+/- + + +/- + +/- + +/- + +/- +/- +/- 0 +/- 0 +/- 0 + 
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3 
Zrównoważ
one 
korzystanie 
z przestrzeni 
i środowiska 
  
  
  

Bezpieczeństwo 
ekologiczne 
Cel operacyjny 
3.2:  Odnowa 
przestrzeni 

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

Cel operacyjny 
3.3: Zielona 
energia 

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

Cel operacyjny 
3.4: Odporność 
klimatyczna 

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

 

+ dominujące oddziaływanie pozytywne 

0 brak oddziaływania/oddziaływanie neutralne 

+/- realizacja celu może spowodować zarówno pozytywne, jak i negatywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego 
zagadnienia. Oby dwa rodzaje skutków mogą być znaczące. 

- dominujące oddziaływanie negatywne 
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