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1.

Wprowadzenie
1.1. Podstawy formalno-prawne opracowania prognozy oddziaływania na
środowisko

Zgodnie z ustawą 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 (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 2373, 2389) projekty dokumentów, wymienionych w art. 46 i art. 47, wymagają
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Organ opracowujący projekt,
o którym mowa w art. 46 lub art. 47 ust. 1, sporządza prognozę oddziaływania na środowisko.
Art. 48 ww. ustawy przewiduje, że po uzgodnieniu z właściwymi organami, istnieje możliwość
odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Biorąc pod uwagę powyższe, Organ pismem z dnia 10 lutego 2022 roku wystąpił do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz do Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego z wnioskiem o uzgodnienie możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu: „Strategia Rozwoju Gminy Popielów na
lata 2021-2030”. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem z dnia 14 kwietnia
2022 roku, nr WOOŚ.411.3.10.2022.ER odmówił odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Gminy Popielów na lata
2021-2030” oraz uzgodnił zakres prognozy zgodnie z wymogami określonymi w art. 51 ust. 2 oraz
art. 52 ust. 1 i 2 ustawy OOŚ. Natomiast Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pismem
z dnia 12 kwietnia 2022 roku, nr NZ.9022.1.50.2022.JG wyraził zgodę na odstąpienie od
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

1.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania
W związku z brakiem zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu na odstąpienie od
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373, 2389),
zaistniała konieczność sporządzenia przez Organ, opracowujący projekt „Strategii Rozwoju Gminy
Popielów na lata 2021-2030”, prognozy oddziaływania na środowisko. Prognoza oddziaływania na
środowisko jest dokumentem sporządzanym w celu oceny wpływu na środowisko skutków realizacji
postanowień Strategii.
Prognoza wraz z projektem Strategii Rozwoju Gminy Popielów na lata 2021-2030 będzie przedmiotem
opiniowania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego.
Zawartość przedmiotowej prognozy jest zgodna z wymaganiami określonymi w art. 51 ust. 2 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373, 2389)
W związku z powyższym niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko:
1) zawiera:
a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach
z innymi dokumentami,
b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,
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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 autora, a w przypadku gdy wykonawcą prognozy jest zespół autorów kierującego tym zespołem, o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 2,
stanowiące załącznik do prognozy,
g) datę sporządzenia prognozy, imię, nazwisko i podpis autora, a w przypadku gdy wykonawcą
prognozy jest zespół autorów - imię, nazwisko i podpis kierującego tym zespołem oraz imiona,
nazwiska i podpisy członków zespołu autorów;
2) określa, analizuje i ocenia:
a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji
projektowanego dokumentu,
b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,
c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego
dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
d) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym
i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te
cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu,
e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie,
wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe
i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz
integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na: różnorodność
biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat,
zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne, z uwzględnieniem zależności między tymi
elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy;
3) przedstawia:
a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą
negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego
dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz
integralność tego obszaru,
b) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru
Natura 2000 oraz integralność tego obszaru - rozwiązania alternatywne do rozwiązań
zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod
dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań
alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków
techniki lub luk we współczesnej wiedzy.
Ponadto, w myśl art. 53 ustawy OOŚ, Organ opracowujący projekt „Strategii Rozwoju Gminy Popielów
na lata 2021-2030” uzgodnił z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu zakres i stopień
szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko. Zgodnie
z wymogami określonymi w uzgodnieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia
14 kwietnia 2022 roku, nr WOOŚ.411.3.10.2022.ER prognoza powinna:
−

przy wypełnianiu zapisów art. 51 ust. 2 pkt 2 lit a) i b) (określenie, analiza i ocena istniejącego
stanu środowiska oraz stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym
oddziaływaniem) należy uwzględnić przede wszystkim: różnorodność biologiczną, zwierzęta,
rośliny, wodę, cenne siedliska przyrodnicze oraz korytarze ekologiczne,
4

5

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Popielów na lata 2021-2030

−

−

scharakteryzować i ocenić istniejący sposób zagospodarowania obszaru objętego
postanowieniami projektowanego dokumentu oraz przedstawić te informacje na załączniku
kartograficznym,
przy opisie stanu środowiska oraz ocenie przewidywanych oddziaływań należy szczególnie
uwzględnić formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098, z późn. zm.), w tym m.in.: Obszar Natura
2000 Łąki w okolicach Karłowic nad Stobrawą PLH160012, Obszar Natura 2000 Grądy
Odrzańskie PLB020002; Stobrawski Park Krajobrazowy; użytki ekologiczne: „Puchacz”, „Gęsi
Staw”; pomniki przyrody; stanowiska i siedliska chronionych gatunków zwierząt,
w szczególności owadów: modraszek nausitous Phengaris nausithous (Maculinea nausithous),
modraszek telejus Phengaris teleius (Maculinea teleius), pachnica dębowa Osmoderma
eremita, biegacz pomarszczony Carabus intricatus, biegacz skórzasty Carabus coriaceus,
biegacz Ulricha Carabus ulrichii, kwietnica okazała Protaetia aeruginosa; płazów: traszka
grzebieniasta Triturus cristatus, rzekotka drzewna Hyla arborea, kumak nizinny Bombina
bombina, żaby zielone Rana esculenta complex, żaba trawna Rana temporaria, ropucha zielona
Pseudepidalea viridis, żaba zwinka Rana dalmatina; ryb: różanka Rhodeus amarus (Rhodeus
sericeus), śliz Barbatula barbatula, piskorz Misgurnus fossilis, koza pospolita Cobitis taenia,
kiełb białopłetwy Romanogobio albipinnatus, minóg strumieniowy Lampetra planeri, koza
dunajska Cobitis elongatoides; ptaków: dzięcioł średni Dendrocopos medius, dzięcioł zielony
Picus viridis, dzięcioł zielonosiwy Picus canus, dzięcioł czarny Dryocopus martius, żuraw Grus
grus, zimorodek Alcedo atthis czapla siwa Ardea cinerea, muchołówka białoszyja Ficedula
albicollis, puszczyk Strix aluco, orlik krzykliwy Clanga pomarina, bielik zwyczajny Haliaeetus
albicilla, bocian czarny Ciconia nigra, kania ruda Milvus milvus, gąsiorek Lanius collurio,
trzmielojad Pernis apivorus, jarzębatka Sylvia nisoria, derkacz Crex crex, ortolan Emberiza
hortulana, lerka Lullula arborea, kropiatka Porzana porzana, kania czarna Milvus nigrans;
ssaków: bóbr europejski Castor fiber, wydra Lutra lutra, popielica Glis glis, nocek duży Myotis
myotis, gacek brunatny Plecotus auritus, karlik drobny Pipistrellus pygmaeus, nocek Brandta
Myotis brandtii; stanowiska chronionych gatunków roślin m.in.: kruszczyk szerokolistny
Epipactis helleborine, długosz królewski Osmunda regalis, pływacz średni (pływacz pośredni)
Utricularia intermedia, czosnek niedźwiedzi Allium ursinum, śnieżyczka przebiśnieg Galanthus
nivalis, kruszczyk siny Epipactis purpurata, nasięźrzał pospolity Ophioglossum vulgatum, róża
francuska Rosa gallica, czosnek kątowaty Allium angulosum, kotewka orzech wodny Trapa
natans, centuria nadobna Centaurium pulchellum, grzybienie białe Nymphaea alba, grzybienie
północne Nymphaea candida, salwinia pływająca Salvinia natans, jaskier wielki Ranunculus
lingua, grzybieńczyk wodny Nymphoides peltata, fiołek mokradłowy Viola stagnina, bobrek
trójlistkowy Menyanthes trifoliata, gnieźnik leśny Neottia nidus-avis, pływacz zachodni
Utricularia australis, krwawnica wąskolistna Lythrum hyssopifolia, włosienicznik
skąpopręcikowy Batrachium trichophyllum, włosienicznik pędzelkowaty Batrachium
penicillatum, pomocnik baldaszkowy Chimaphila umbellata, podrzeń żebrowiec Blechnum
spicant, bagno zwyczajne Ledum palustre, kruszczyk siny Epipactis purpurata, zimowit jesienny
Colchicum autumnale; planowane rezerwaty przyrody: „Dąbrowy Kuźnickie”, „Łąki
Stobrawskie”, „Dolina Stobrawy”, „Ujście Nysy”, „Gęsi Staw”; korytarze ekologiczne: w tym
ponadlokalny korytarz ekologiczny Opole-Katowice, korytarz ekologiczny „Bory Stobrawskie”
o kodzie GKPdC-12, korytarz ekologiczny „Las Lubszański” o kodzie KPdC-128, korytarz
ekologiczny „Dolina Odry Środkowej” o kodzie KPdC-19A, korytarz ekologiczny „Dolina Górnej
Odry” o kodzie KPd-19, międzynarodowy korytarz ekologiczny Odra, regionalne korytarze
ekologiczne, a także siedliska cenne przyrodniczo, m.in.: 91E0 – Łęgi wierzbowe, topolowe,
olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae)
5
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−

−

−

−

i olsy źródliskowe, 9170 - Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum,
Tilio-Carpinetum), 6410 - Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion), 6510 - Niżowe i górskie
świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), 3150 - Starorzecza i naturalne
eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion, 91F0 - Łęgowe lasy
dębowo-wiązowojesionowe (Ficario-Ulmetum), 9190 - Kwaśne dąbrowy (Quercion roboripetraeae), 9110 - Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum), 91D0 - Bory i lasy bagienne (Vaccinio
uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno
girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne, 3260 - Nizinne
i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis),
należy dokonać oceny stopnia zgodności postanowień projektu dokumentu z aktami prawnymi
dotyczącymi form ochrony przyrody w szczególności w odniesieniu do obowiązujących
zakazów (w tym m.in. z zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura
2000 Łąki w okolicach Karłowic nad Stobrawą PLH160012 (Dz. Urz. Woj. Op. z 2016, poz. 978),
z zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia
planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Grądy Odrzańskie PLB020002 (Dz. Urz. Woj.
Op. z 2014 r., poz. 1101 i Dz. Urz. Woj. Dol. Z 2014 r. poz. 1944), z rozporządzeniem Nr
0151/P/19/06 Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie Stobrawskiego Parku
Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 33, poz. 1136),
z uwagi na położenie terenu objętego postanowieniami projektowanego dokumentu
w obszarze o szczególnie wysokich walorach fizjonomicznych krajobrazu, zgodnie z zapisami
dokumentu pn. "Waloryzacja krajobrazu naturalnego województwa opolskiego wraz
z programem czynnej i biernej ochrony" (K. i K Badora, Opole 2006) w prognozie należy
uwzględnić zapisy ww. waloryzacji,
w prognozie należy uwzględnić zagadnienia dotyczące łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do
jego zmian biorąc pod uwagę m.in. takie elementy jak: bezpośrednie i pośrednie emisje gazów
cieplarnianych oraz działania skutkujące ich pochłanianiem i zmniejszeniem ich emisji oraz
klęski żywiołowe,
w prognozie należy zamieścić informacje na temat występowania na terenie objętym zapisami
dokumentu, obszarów potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi,
o których mowa art. 101d ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn.
zm.).

Prognoza oddziaływania przedmiotowej Strategii na środowisko przyrodnicze została wykonana
w oparciu o dostępne publikacje opisujące stan środowiska w województwie opolskim, o dokumenty
strategiczne opracowane na zlecenie Wojewody Opolskiego (m.in. Strategia ochrony różnorodności
florystycznej i faunistycznej województwa opolskiego) oraz Marszałka Województwa Opolskiego (m.in.
Opracowanie ekofizjograficzne województwa opolskiego i jego aktualizacja, syntezująca zapisy innych
dokumentów m.in. "Waloryzacji krajobrazu naturalnego województwa opolskiego wraz z programem
czynnej i biernej ochrony", „Koncepcji korytarzy ekologicznych w województwie opolskim”). Ponadto
analizą objęte zostały również dokumenty zawierające niezbędne informacje takie jak: Plan
zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego (2019), Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popielów (2017) oraz Inwentaryzacja
przyrodnicza Gminy Popielów oraz zabezpieczenie, pielęgnacja i oznakowanie wskazanych pomników
przyrody i cennych przyrodniczo drzew (2020), Plan zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Łąki
w okolicach Kluczborka nad Stobrawą PLH160013 (Dz. Urz. Woj. Op. z 2016, poz. 978) oraz Plan zadań
ochronnych obszaru Natura 2000 Grądy Odrzańskie PLB020002 (Dz. Urz. Woj. Op. z 2014 r., poz. 1101
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i Dz. Urz. Woj. Dol. z 2014 r. poz. 1944), a także Plan ochrony Stobrawskiego Parku Krajobrazowego
(Dz. Urz. Woj. Op. Nr 33, poz. 1136). Wykorzystano również informacje zawarte w Programie ochrony
środowiska dla gminy Popielów na lata 2016 – 2020 z perspektywą do roku 2024.
W niniejszej prognozie dokonano analizy oddziaływań na środowisko poszczególnych celów
i kierunków działań przewidzianych do realizacji w ramach Strategii. Do zobrazowania i przedstawienia
możliwych oddziaływań posłużono się jakościową analizą macierzową, w której zawarto:
•
•

cele i kierunki działań realizowane w ramach Strategii rozwoju gminy Popielów na lata 20212030,
przewidywane oddziaływania wynikające z realizacji tych celów (bezpośrednie, pośrednie,
pozytywne, negatywne oraz obojętne) na poszczególne elementy środowiska: zdrowie ludzi,
przyrodę (w tym: rośliny, zwierzęta, różnorodność biologiczna i spójność obszarów Natura
2000), wodę, powietrze i klimat, powierzchnię ziemi i gleby, krajobraz i dziedzictwo kulturowe.

Analizie poddano aktualny i prognozowany stan środowiska na terenie gminy oraz proponowane
kierunki działań w tym zakresie. Ze względu na charakter niniejszego dokumentu za obszar objęty
przewidywanym znaczącym oddziaływaniem przyjęto obszar całej gminy Popielów, ze szczególnym
uwzględnieniem obszarów chronionych. Wynikające z przeprowadzonej analizy wnioski odniesiono do
przeanalizowanych możliwych skutków środowiskowych realizacji Strategii.

1.3. Przedmiot prognozy – cele i zawartość projektu Strategii
Strategia rozwoju gminy jest narzędziem umożliwiającym długookresowe programowanie rozwoju
lokalnego. Wyznacza dziedziny i kierunki działania istotne dla rozwoju społeczno-gospodarczego gminy
oraz poprawy jakości środowiska. Określa ogólne ramy działań, których realizacja w jest potrzebna
i możliwa. Opracowanie strategii jest efektem współpracy przedstawicieli samorządu, radnych oraz
mieszkańców gminy.
Przedmiotem prognozy oddziaływania na środowisko jest projektu Strategii Rozwoju Gminy Popielów
na lata 2021-2030. Strategia Rozwoju Gminy Popielów na lata 2021-2030 jest dokumentem
opracowanym dla Gminy Popielów, nakreślającym kierunki działań zmierzających do usunięcia
głównych problemów oraz utrzymania lub poprawy obecnej sytuacji społecznej, gospodarczej
i środowiskowej. Celem prognozy jest określenie skutków dla środowiska wynikających z realizacji
ustaleń przedmiotowego dokumentu.
Najbardziej ogólny cel rozwoju gminy Popielów stanowi wizja Strategii przedstawiona na poniższym
rysunku.

Rysunek 1. Wizja rozwoju gminy Popielów (źródło: Strategia Rozwoju Gminy Popielów na lata 2021-2030)

W oparciu o wizję oraz w odniesieniu do wyzwań, problemów rozwojowych i przeprowadzonych prac
scenariuszowych określono cele strategiczne oraz operacyjne. W ramach celów operacyjnych z kolei
wyodrębnione zostały kierunki rozwoju. W przedmiotowym dokumencie nie ujęto konkretnych
7
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inwestycji czy projektów społecznych, aby zachować większą elastyczność działań gminy i innych
podmiotów realizujących Strategię.
Tabela 1. Cele strategiczne, operacyjne i kierunki działań gminy Popielów (źródło: Strategia Rozwoju Gminy Popielów na
lata 2021-2030)

Cele operacyjne
Kierunki działań
Cel strategiczny: 1. Środowisko i adaptacja do zmian klimatu
1.1. Baza infrastrukturalna i
1.1.1. Rozbudowa infrastruktury ścieżek pieszorowerowych
turystyczna
1.1.2. Budowa, modernizacja i przebudowa dróg, chodników
oraz infrastruktury okołodrogowej
1.1.3. Tworzenie przestrzeni wraz z infrastrukturą na potrzeby
turystyki i rekreacji
1.1.4. Budowa miejsc postojowych i infrastruktury
alternatywnych form transportu
1.2. Zeroemisyjność
1.2.1. Termomodernizacja i poprawa efektywności
energetycznej obiektów publicznych
1.2.2. Pomoc i wsparcie mieszkańców w procesie
likwidacji lub wymiany niskoemisyjnych źródeł ciepła
1.2.3. Promocja i wsparcie rozwiązań z zakresu
ekologicznych źródeł ciepła
1.2.4. Tworzenie i wspieranie infrastruktury alternatywnych
napędów
1.3. Gospodarka o obiegu
1.3.1. Wsparcie segregacji odpadów u źródła
zamkniętym
1.3.2. Informacja i edukacja na rzecz wsparcia selektywnej
zbiórki odpadów
1.3.3. Rozbudowa infrastruktury wspierającą selektywną
zbiórkę odpadów
1.4. Bioróżnorodność i ochrona
1.4.1. Promocja lokalnych walorów turystycznych
środowiska naturalnego
1.4.2. Ochrona bioróżnorodności Stobrawskiego Parku
Krajobrazowego oraz terenów Natura 2000
1.4.3. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz
infrastruktury wodno- kanalizacyjnej
1.4.4 Ochrona zasobów wód podziemnych i powierzchniowych
Cel strategiczny: 2. Warunki i komfort życia mieszkańców
2.1. Dostępność służby zdrowia
2.1.1. Modernizacja ośrodków zdrowia oraz wsparcie
rozwiązań umożliwiających dostęp społeczności lokalnej do
specjalistycznej opieki zdrowotnej
2.1.2. Promocja, edukacja i działania prozdrowotne
2.2. Kultura i dziedzictwo kulturowe 2.2.1. Ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego w gminie
2.2.2. Promocja tradycji lokalnych
2.2.3. Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej oraz
rozwój oferty kulturalnej
2.3. Bezpieczeństw o i system
2.3.1. Rozwiązania wspierające osoby starsze, samotne i
wsparcia dla wszystkich grup
potrzebujące wsparcia oraz placówki im pomagające
społecznych
2.3.2. Promocja inicjatyw adresowanych do osób wykluczonych
lub zagrożonych wykluczeniem
2.3.3. Wsparcie wyposażenia OSP
2.3.4. Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków zjawisk
ekstremalnych
8
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Cele operacyjne
2.4. Jakość i dostępność edukacji

Kierunki działań
2.4.1. Działania wspierające edukację przedszkolną
2.4.2. Działania wspierające edukację szkolną
2.4.3. Działania wspierające kształcenie ustawiczne
2.4.4. Wspieranie inicjatyw edukacyjnych
2.5. Integracja i inicjatywy
2.5.1. Działania integrujące i rozwijające społeczność lokalną
społeczne
2.5.2. Wsparcie rozwoju zainteresowań
2.5.3. Pomoc w wymianie międzynarodowej
2.5.4. Finansowanie aktywności lokalnej - fundusz sołecki
2.5.5. Pomoc w pozyskiwaniu środków zewnętrznych
Cel strategiczny: 3. Konkurencyjność i efektywność gospodarki
3.1. Gospodarka lokalna i rolnictwo 3.1.1. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych
3.1.2. Wykorzystanie żyznych zasobów glebowych na terenie
gminy Popielów
3.1.3. Wspieranie rozwoju lokalnego rolnictwa i rybactwa
oraz przetwórstwa rolno-spożywczego
3.1.4. Gmina dobrze skomunikowana
3.2. Promocja przedsiębiorstw i
3.2.1. Promocja i edukacja na rzecz przedsiębiorczości
postaw przedsiębiorczych
3.2.2. Promocja oferty inwestycyjnej
3.3. Świadoma i aktywna polityka
3.3.1. Pielęgnacja i ochrona przestrzeni publicznej
przestrzenna
3.3.2. Aktualizacja planów zagospodarowania przestrzennego
3.4. Kompetentna i dostępna
3.4.1. Infrastruktura na rzecz dostępności
administracja
3.4.2. Kompetentna i zmotywowana kadra administracyjna
3.4.3. Wzmocnienie współpracy i komunikacji z mieszkańcami

2. Metodyka opracowania prognozy
Metodyka wykonania prognozy została opracowana w oparciu o zapisy 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373, 2389) wraz
z aktami wykonawczymi do tej ustawy; uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska
i wojewódzkim Państwowym Inspektorem Sanitarnym. Uwzględniono również dotychczasowe
doświadczenie zespołu autorskiego oraz Kierownika zespołu autorskiego.
Głównym celem prognozy jest ocena potencjalnych skutków oddziaływania realizacji Strategii na
środowisko. Przy sporządzaniu przedmiotowej prognozy oddziaływania na środowisko
przeanalizowano przede wszystkim wpływ planowanych w Strategii Rozwoju Gminy Popielów na lata
2021-2030 działań na środowisko i jego poszczególne komponenty. Analiz dokonano w oparciu o
przepisy obowiązujące, zarówno na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym, ale przede
wszystkim na szczeblu krajowym i lokalnym. Oceny oddziaływania na środowisko dokonano,
posługując się macierzą interakcji. Przeanalizowano wpływ planowanych w Strategii kierunków
rozwoju na następujące elementy środowiska: formy ochrony przyrody, różnorodność biologiczna,
cenne siedliska przyrodnicze, korytarze ekologiczne, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze,
powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki i dobra materialne.
Metody oceny są dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu.
Część dotyczącą oceny oddziaływania na środowisko w projektowanym opracowaniu przedstawiono
tabelarycznie. Oceny dokonano w oparciu o analizę poszczególnych elementów środowiska
w zależności od zagrożeń stwarzanych przez oddziaływanie na środowisko planowanych inwestycji.
9

10

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Popielów na lata 2021-2030

Oceny wpływu realizacji danego kierunku rozwoju na poszczególne komponenty środowiskowe
dokonano z wykorzystaniem następujących oznaczeń:
•
+
+/0
•

wpływu realizacji danego kierunku rozwoju na poszczególne komponenty środowiskowe:
oddziaływanie pozytywne
oddziaływanie negatywne
oddziaływanie o charakterze zarówno pozytywnym, jak i negatywnym
brak oddziaływania
oddziaływanie negatywne występuje tylko na etapie budowy
charakter oddziaływania:

B bezpośrednie

Sk skumulowane

D długoterminowe

P pośrednie

K krótkoterminowe

St stałe

W wtórne

Ś średnioterminowe

C chwilowe

•
5
4
3
2
1

charakter oddziaływania
zdecydowanie pozytywny
pozytywny
neutralny
umiarkowanie negatywny
negatywny

Aby dokładnie określić zasięg i charakter oddziaływania niezbędna jest wiedza w zakresie
szczegółowych rozwiązań technicznych, które na tym etapie nie są znane. Szczegółowość oceny została
dostosowana do szczegółowości informacji zawartych w ocenianym projekcie Strategii Rozwoju Gminy
Popielów na lata 2021-2030.
Prognoza obejmuje obszar objęty projektem Strategii wraz z obszarami pozostającymi w zasięgu
oddziaływania, wynikającego z realizacji działań założonych w ocenianym dokumencie. Prognoza
sporządzona została w formie opisowej i kartograficznej.
Informacje zawarte w niniejszej prognozie oddziaływania na środowisko zgodnie z artykułem 52 ust.1
ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, o udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska i ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
2373, 2389) są opracowane stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny oraz dostosowane
do zawartości i stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu.

3. Powiązania Strategii z celami ochrony środowiska ustanowionymi w dokumentach
strategicznych i sposób ich uwzględnienia w projekcie Strategii
Strategia Rozwoju Gminy Popielów na lata 2021-2030 jest dokumentem, który przede wszystkim
uwzględnia uwarunkowania i potrzeby lokalne, występujące na obszarze gminy Popielów, niemniej
jednak oceniany dokument powstał w oparciu o cele zawarte w dokumentach międzynarodowych,
dokumentach strategicznych Unii Europejskiej (wspólnotowych), kraju, województwa, a także
w sektorowych planach i programach. Wyznaczone cele i kierunki działań niniejszego dokumentu są
zatem z nimi w pełni kompatybilne i będą zmierzały do ich realizacji w obszarze gminy Popielów.
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W Strategii sformułowano 3 cele strategiczne, w ramach których nie wszystkie zaplanowane działania
będą oddziaływały na środowisko. Wszystkie zaplanowane inwestycje, które w sposób bezpośredni lub
pośredni będą miały wpływ na środowisko, ostatecznie przyczynią się do poprawy jego jakości,
ponieważ, zgodnie z zapisami Strategii, gmina Popielów dąży do poprawy stanu środowiska, by
polepszyć jakość życia w gminie oraz przeciwdziałać skutkom zmian klimatu.
Dokonana analiza zawartości projektu Strategii rozwoju gminy Popielów na lata 2021-2030 i jego
zgodności z innymi dokumentami wykazała, że cele środowiskowe strategii zmierzają do ograniczenia
emisji i osiągnięcia neutralności klimatycznej, zapewnienia racjonalnej gospodarki zasobami
i zagwarantowania walorów przyrodniczo krajobrazowych i są zgodne z celami środowiskowymi
sformułowanymi zarówno w opracowanych i przyjętych w kraju politykach i strategiach, ale także
spójne są co do przekazu ze strategicznymi dokumentami szczebla międzynarodowego. Projekt
Strategii uwzględnia bezpośrednio cele UE skoncentrowane na transformacji i rozwoju gospodarczym.
Wykazano również istnienie pośrednich powiązań wynikających z zaleceń Komisji Europejskiej
w zakresie innowacyjnych technologii środowiskowych, w aspekcie elektromobilności i ograniczenia
emisji gazów cieplarnianych, zanieczyszczeń powietrza oraz adaptacji do zmian klimatu czy kwestii
dotyczących zdrowia.
Cele dokumentów strategicznych, które zostały uwzględnione w projekcie dokumentu przedstawiono
w podrozdziałach 3.1. ÷ 3.4.

3.1. Dokumenty międzynarodowe
Cele dokumentów strategicznych na poziomie krajowym, które są spójne z celami Strategii.
Tabela 2. Zestawienie celów z dokumentów międzynarodowych spójnych ze Strategią

Cel strategiczne
Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030
•
•
•
•
•
•
•

Cel 3: Dobre zdrowie i jakość życia
Cel 4: Dobra jakość edukacji
Cel 6: Czysta woda i warunki sanitarne
Cel 7: Czysta i dostępna energia
Cel 8: Wzrost gospodarczy i godna praca
Cel 9: Innowacyjność, przemysł, infrastruktura
Cel 11: Zrównoważone miasta i społeczności

Ramy polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030
Wyznaczono cele polegające na:
•
•
•

ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych,
zwiększeniu udziału energii ze źródeł odnawialnych,
poprawie efektywności energetycznej.

Najważniejsze z nich to:
•
•

ograniczenie o co najmniej 40% emisji gazów cieplarnianych (w stosunku do poziomu z
1990 r.),
zwiększenie do co najmniej 32% udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym
zużyciu energii,
11
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•

zwiększenie o co najmniej 32,5% efektywności energetycznej.

3.2. Dokumenty krajowe
Cele dokumentów strategicznych na poziomie krajowym, które są spójne z celami Strategii.
Tabela 3 Zestawienie celów z dokumentów krajowych spójnych ze Strategią

Cel strategiczny
Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
Cel główny: Tworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski przy jednoczesnym
wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym, środowiskowym i terytorialnym
Cele szczegółowe:
•
•
•

Cel szczegółowy I – Trwały wzrost gospodarczy oparty coraz silniej o wiedzę, dane i
doskonałość organizacyjną
Cel szczegółowy II – Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony
Cel szczegółowy III – Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu
społecznemu i gospodarczemu

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska – 2030
Cel główny: poprawa jakości życia Polaków
Cele strategiczne
1) Cele strategiczne w obszarze konkurencyjności i innowacyjności gospodarki (modernizacji):
Innowacyjność gospodarki i kreatywność indywidualna:
Cel 1 - Wspieranie prorozwojowej alokacji zasobów w gospodarce, stworzenie warunków dla
wzrostu oszczędności oraz podaży pracy i innowacji
Cel 2 - Zmniejszenie długu publicznego i kontrola deficytu w cyklu koniunkturalnym
Cel 3 - Poprawa dostępności i jakości edukacji na wszystkich etapach oraz podniesienie
konkurencyjności nauki
Cel 4 - Wzrost wydajności i konkurencyjności gospodarki
Polska Cyfrowa
Cel 5 – Stworzenie Polski Cyfrowej
Kapitał Ludzki
Cel 6 - Rozwój kapitału ludzkiego poprzez wzrost zatrudnienia i stworzenie „workfare state”
Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko
Cel 7 – Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona i poprawa stanu środowiska
Cele strategiczne w obszarze równoważenia potencjałów rozwojowych regionów
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Cel strategiczny
Cel 8 - Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju dla rozwijania i pełnego
wykorzystania potencjałów regionalnych
Cel 9 - Zwiększenie dostępności terytorialnej Polski poprzez utworzenie zrównoważonego,
spójnego i przyjaznego użytkownikom systemu transportowego
Cele strategiczne w obszarze efektywności i sprawności państwa
Cel 10 – stworzenie sprawnego państwa jako modelu działania administracji publicznej
Kapitał społeczny
Cel 11 – wzrost społecznego kapitału rozwoju
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030
Głównym celem polityki regionalnej jest efektywne wykorzystanie endogenicznych potencjałów
terytoriów i ich specjalizacji dla osiągania zrównoważonego rozwoju kraju, co tworzyć będzie
warunki do wzrostu dochodów mieszkańców Polski przy jednoczesnym osiąganiu spójności w
wymiarze społecznym, gospodarczym, środowiskowym i przestrzennym.
Cele szczegółowe:
•
•
•

Zwiększenie spójności rozwoju kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym,
środowiskowym i przestrzennym
Wzmacnianie regionalnych przewag konkurencyjnych
Podniesienie jakości zarządzania i wdrażania polityk ukierunkowanych terytorialnie

Polityka Ekologiczna Państwa 2030
Rozwój potencjału środowiska na rzecz obywateli i przedsiębiorców
Cele szczegółowe:
•
•
•

Środowisko i zdrowie. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego
Środowisko i gospodarka. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska
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

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2030
Rozwój gospodarczy wsi umożliwiający trwały wzrost dochodów jej mieszkańców przy
minimalizacji rozwarstwienia ekonomicznego, społecznego i terytorialnego oraz poprawie stanu
środowiska naturalnego
Cele szczegółowe:
13
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Cel strategiczny
•
•
•

Cel szczegółowy I – Zwiększenie opłacalności produkcji rolnej i rybackiej
Cel szczegółowy II – Poprawa jakości życia, infrastruktury i stanu środowiska
Cel szczegółowy III – Rozwój przedsiębiorczości, pozarolniczych miejsc pracy i aktywnego
społeczeństwa

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2030
Celem głównym strategii jest wzrost kapitału ludzkiego i spójności społecznej w Polsce
Cele szczegółowe:
•
•
•
•

Podniesienie poziomu kompetencji oraz kwalifikacji obywateli, w tym cyfrowych
Poprawa zdrowia obywateli oraz efektywności systemu opieki zdrowotnej
Wzrost i poprawa wykorzystania potencjału kapitału ludzkiego na rynku pracy
Redukcja ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz poprawa dostępu do usług
świadczonych w odpowiedzi na wyzwania demograficzne

Polityka energetyczna Polski do 2040 r. (PEP2040)
Celem polityki energetycznej państwa jest bezpieczeństwo energetyczne, przy zapewnieniu
konkurencyjności gospodarki, efektywności energetycznej i zmniejszenia oddziaływania sektora
energii na środowisko, przy optymalnym wykorzystaniu własnych zasobów energetycznych.
Cele szczegółowe:
•
•

Optymalne wykorzystanie własnych surowców energetycznych
Rozbudowa infrastruktury wytwórczej i sieciowej energii elektrycznej

CZĘŚĆ A) Rozbudowa infrastruktury wytwórczej energii elektrycznej
CZĘŚĆ B) Rozbudowa elektroenergetycznej infrastruktury sieciowej
•

Dywersyfikacja dostaw i rozbudowa infrastruktury sieciowej gazu ziemnego, ropy naftowej
i paliw ciekłych

CZĘŚĆ A) Dywersyfikacja dostaw gazu ziemnego oraz rozbudowa infrastruktury gazowej
CZĘŚĆ B) Dywersyfikacja dostaw ropy naftowej oraz rozbudowa infrastruktury ropy naftowej i
paliw ciekłych
•

Rozwój rynków energii

CZĘŚĆ A) Rozwój rynku energii elektrycznej
CZĘŚĆ B) Rozwój rynku gazu ziemnego
CZĘŚĆ C) Rozwój rynku produktów naftowych i paliw alternatywnych, w tym biokomponentów i
elektromobilności
•
•
•
•

Wdrożenie energetyki jądrowej
Rozwój odnawialnych źródeł energii
Rozwój ciepłownictwa i kogeneracji
Poprawa efektywności energetycznej
14
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Cel strategiczny
Strategia rozwoju kapitału społecznego do 2030
Głównym celem SRKS jest wzrost jakości życia społecznego i kulturalnego Polaków.
Cele szczegółowe
•
•
•

Zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne,
Wzmacnianie roli kultury w budowaniu tożsamości i postaw obywatelskich,
Zwiększenie wykorzystania potencjału kulturowego i kreatywnego dla rozwoju.

Projekt Strategii Produktywności 2030
Progresywny wzrost produktywności w warunkach gospodarki: neutralnej klimatycznie, o obiegu
zamkniętym, opartej na danych.
Cele szczegółowe:
Obszar I. Zasoby naturalne (ziemia i surowce):
•
•

Wzrost wydajności surowcowej gospodarki
Wzrost wykorzystania surowców odnawialnych i biomasy w gospodarce

Obszar II. Praca i kapitał ludzki:
•
•

Szybki rozwój praktycznego uczenia się przez całe życie
Przygotowanie kompetentnych kadr na potrzeby scyfryzowanej gospodarki

Obszar III. Inwestycje (kapitał trwały i finansowy):
•
•

Trwałe zwiększenie stopy inwestycji prywatnych
Automatyzacja, robotyzacja i cyfryzacja przedsiębiorstw

Obszar IV. Organizacja i instytucje:
•
•

Podniesienie jakości zarządzania w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych
Stymulowanie mechanizmów współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczym

Obszar V. Wiedza:
•

Wzrost intensywności wykorzystania wiedzy i technologii w gospodarce

Obszar VI. Dane:
•

Szybki rozwój algorytmicznej gospodarki opartej na danych

Obszar VII. Umiędzynarodowienie:
•
•

Zwiększenie liczby eksporterów, w szczególności na rynkach pozaeuropejskich
Zwiększenie eksportu towarów w obszarze wysokich technologii i kanałami e-commerce

3.3. Dokumenty regionalne
Cele dokumentów strategicznych na poziomie krajowym, które są spójne z celami Strategii.
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Tabela 4. Zestawienie celów z dokumentów regionalnych spójnych ze Strategią

Cel strategiczny
Strategia Rozwoju Aglomeracji Opolskiej - projekt
1. Bezpieczna Aglomeracja Opolska
•

Realizacja Programu poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczania
skutków występowania zjawisk ekstremalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej

2. Dostępna Aglomeracja Opolska:
•
•

Integracja transportu zbiorowego na obszarze Aglomeracji Opolskiej
Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności Aglomeracji Opolskiej

3. Zeroemisyjna Aglomeracja Opolska:
•
•
•

Poprawa jakości powietrza na obszarze Aglomeracji Opolskiej
Odnawialne źródła energii i zielone technologie
Rozwój zeroemisyjnego transportu

4. Czysta Aglomeracja Opolska:
•
•
•

Zintegrowane działania w obszarze gospodarki odpadami
Racjonalne gospodarowanie wodą
Wykorzystanie zasobów środowiskowych

5. Aglomeracja Opolska dostosowana do wyzwań:
•
•
•
•

Wzmacnianie postaw przedsiębiorczych mieszkańców Aglomeracji Opolskiej
Kształcenie dostosowane do potrzeb gospodarki i rynku pracy
Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości
Rozwój społeczeństwa cyfrowego

6. Aglomeracja Opolska otwarta na mieszkańca:
•
•
•
•
•

Rozwój podmiotów ekonomii społecznej, w tym podmiotów reintegracyjnych
Usługi społeczne dostosowane do potrzeb mieszkańców Aglomeracji Opolskiej
Działania w zakresie zmniejszenia zachorowalności na choroby cywilizacyjne
Aglomeracyjna polityka senioralna
Budowa systemu wsparcia i integracji cudzoziemców

7. Aglomeracja Opolska – dziedzictwo i tradycja:
•
•
•

Zwiększenie dynamiki rozwoju ruchu turystycznego
Wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego Aglomeracji Opolskiej
Wykorzystanie potencjału Odry

8. Aglomeracja Opolska – współpraca i partnerstwo:
•
•
•

Wsparcie procesów rewitalizacyjnych
Rozwój współpracy i partnerstwa
Rozwój współpracy międzynarodowej
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Strategia Rozwoju Powiatu Opolskiego
1. Czyste środowisko naturalne:
• Ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej
• Zwiększanie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii
• Ochrona i promocja różnorodności biologicznej i dziedzictwa naturalnego
2. Aktywne i bezpieczne społeczeństwo:
• Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ubóstwu
• Rozwój usług opiekuńczych i wychowawczych
• Podnoszenie jakości edukacji, w tym kształcenia zawodowego
• Wspieranie wielokulturowego dziedzictwa i tożsamości
• Wspieranie osób starszych w kierunku zdrowego i aktywnego trybu życia
• Poprawa bezpieczeństwa publicznego i systemu ostrzegania przed zagrożeniami
naturalnymi
3. Innowacyjna gospodarka i rynek pracy:
• Budowanie relacji partnerskich i wspieranie powiązań biznesowych
• Dostosowanie edukacji do rynku pracy
• Promowanie równych szans na rynku pracy oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększania
szans na zatrudnienie
4. Nowoczesna infrastruktura techniczna i ekologiczny transport:
• Poprawa jakości i nośności systemu dróg powiatowych
• Poprawa dostępności komunikacyjnej i transportu publicznego
• Rozwój i promocja ekologicznych form transportu
• Wsparcie infrastruktury ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganie zagrożeniom życia i
zdrowia
• Rozwój usług informatycznych w administracji Powiatu Opolskiego
5. Infrastruktura społeczna przyjazna ludziom i środowisku:
Inwestycje w infrastrukturę społeczną i zdrowotną
• Poprawa jakości i dostępu do usług medycznych i opieki nad osobami starszymi i
niepełnosprawnymi
• Zachowanie, ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego
• Zwiększenie dostępu do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, w tym dla osób
niepełnosprawnych
Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego – Opolskie 2030
Cele strategiczne:
−
−
−

Człowiek i relacje – mieszkańcy gotowi na wyzwania i tworzący otwartą wspólnotę.
Środowisko i rozwój – środowisko odporne na zmiany klimatyczne i sprzyjające rozwojowi.
Silna gospodarka – gospodarka inteligentna wzmacniająca konkurencyjność regionu

Cele operacyjne:
o

Trwałe więzi społeczne:
integracja i aktywizacja społeczna
• wsparcie rozwiązań prorodzinnych
• profesjonalizacja organizacji społecznych
• budowa systemu wsparcia rewitalizacji
17
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o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

• rozwój społeczeństwa wielokulturowego
Wykwalifikowani mieszkańcy:
• wzrost jakości kształcenia
• wzmacnianie instytucji
• aktywizacja zawodowa
• współpraca na rzecz rozwoju kwalifikacji i kompetencji
Rozwinięte i dostępne usługi:
• rozwój opieki zdrowotnej
• rozwój usług społecznych
• rozszerzanie oferty spędzania wolnego czasu
• rozwój e-usług
Bezpieczny region:
• poprawa bezpieczeństwa
• rozwój edukacji na rzecz bezpieczeństwa
• współpraca instytucjonalna
Opolskie zeroemisyjne:
• obniżenie emisyjności gospodarki
• rozwój zielonych technologii
• poprawa efektywności energetycznej gospodarki
Przyjazne środowisko i racjonalna gospodarka:
• rozwój świadomości ekologicznej i praktycznych zastosowań
• ochrona zasobów wodnych
• nowoczesna gospodarka odpadami
• zarządzanie zasobami gleb i kopalin
• zapobieganie skutkom zjawisk klimatycznych
Wysokie walory przyrodniczo – krajobrazowe:
• ochrona bioróżnorodności
• dbałość o zachowanie dziedzictwa kulturowego
• wzmocnienie systemu ochrony przyrody
• ochrona krajobrazów
Gospodarka otwarta na współpracę:
• rozwój przedsiębiorczości
• współpraca gospodarcza
• badania na rzecz gospodarki
Silne branże:
• wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności firm
• wspieranie powstawania miejsc pracy
• rozwój wiodących branż gospodarki regionalnej
• poprawa klimatu inwestycyjnego
Region dostępny komunikacyjnie:
• rozwój infrastruktury komunikacyjnej
• rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej
• rozwój transportu zintegrowanego
Ceniona marka regionu:
• rozwój tożsamości regionalnej
• budowa wizerunku Zielonego Opolskiego
18
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•
•

rozwój silnych produktów turystycznych
nowoczesny marketing regionu

Strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy Popielów na lata 2016 - 2025
Cel główny: Poprawa warunków i zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego mieszkańcom Gminy
Popielów zagrożonych marginalizacją i wkluczeniom społecznym.
Cele szczegółowe:
•
•
•
•
•
•

Przeciwdziałanie bezrobociu i wykluczeniu społecznemu – włączenie osób i rodzin w
funkcjonowanie społeczeństwa
Wzmocnienie funkcji opiekuńczej i wychowawczej rodzin – zagwarantowanie
kompleksowego wsparcia rodzinom dysfunkcyjnym
Zagwarantowanie dostępu do usług pielęgnacyjnych, opiekuńczych i wspomagających
osobom w wieku starszym
Poprawa sytuacji zdrowotnej mieszkańców Gminy oraz umożliwianie mieszkańcom jak
najpełniejszego powrotu do zdrowia
Przeciwdziałanie uzależnieniom, w tym alkoholizmowi i narkomanii
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Wojewódzka Strategia w zakresie polityki Społecznej w Woj. Opolskim na lata 2016 – 2025
Wspieranie działań i rozwój instytucji służących zabezpieczeniu podstawowych potrzeb
mieszkańców województwa opolskiego, a także integracja społeczeństwa regionu poprzez
wzmocnienie aktywności mieszkańców i współdziałanie instytucji publicznych, komercyjnych oraz
organizacji pozarządowych
Cele strategiczne oraz cele operacyjne:
1. Aktywna i bezpieczna rodzina:
•
•
•

Cel oper. 1 Wzmocnienie funkcji opiekuńczej i wychowawczej rodzin
Cel oper. 2 Wzmocnienie systemu pieczy zastępczej oraz wsparcie dla usamodzielniających
się wychowanków
Cel oper. 3 Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego i socjalnego rodzin

2. Opolski model wsparcia i aktywizacji seniorów:
•
•
•

Cel oper. 1 Rozwój usług senioralnych
Cel oper. 2 Zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym
Cel oper. 3 Zwiększenie świadomości społecznej i zmiana postaw wobec problemów
starości i starzenia się

3. Opolskie bez barier:
•
•
•

Cel oper. 1. Ograniczenie poziomu ubóstwa i wykluczenia społecznego wśród osób
niepełnosprawnych
Cel oper. 2 Zwiększenie udziału sektora ekonomii społecznej w realizacji reintegracji
społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych
Cel oper. 3 Zmiana postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych, sprzyjająca
integracji społecznej
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4. Włączenie społeczne:
•
•
•

Cel oper. 1 Rozwój usług aktywizacji społecznej i zawodowej
Cel oper. 2 Partnerstwo i współpraca na rzecz włączenia społecznego
Cel oper. 3 Usprawnienie koordynacji działań na rzecz włączenia społecznego

5. Ekonomia społeczna drogą do integracji społecznej:
•
•
•

Cel oper. 1 Promocja ES
Cel oper. 2 System wsparcia PES
Cel oper. 3 Partnerstwo i otoczenie

3.4. Dokumenty lokalne
Cele dokumentów strategicznych na poziomie lokalnym, które są spójne z celami Strategii.
Tabela 5. Zestawienie celów z dokumentów lokalnych spójnych ze Strategią

Cel strategiczny
Strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy Popielów na lata 2016 - 2025

Poprawa warunków i zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego mieszkańcom Gminy Popielów
zagrożonych marginalizacją i wkluczeniom społecznym.
Cele szczegółowe:
•
•
•
•
•
•

Przeciwdziałanie bezrobociu i wykluczeniu społecznemu – włączenie osób i rodzin w
funkcjonowanie społeczeństwa
Wzmocnienie funkcji opiekuńczej i wychowawczej rodzin – zagwarantowanie
kompleksowego wsparcia rodzinom dysfunkcyjnym
Zagwarantowanie dostępu do usług pielęgnacyjnych, opiekuńczych i wspomagających
osobom w wieku starszym
Poprawa sytuacji zdrowotnej mieszkańców Gminy oraz umożliwianie mieszkańcom jak
najpełniejszego powrotu do zdrowia
Przeciwdziałanie uzależnieniom, w tym alkoholizmowi i narkomanii
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

4. Analiza stanu bieżącego
4.1. Położenie fizyczno-geograficzne
Gmina Popielów położona jest na Nizinie Śląskiej, w dolinie Odry i Stobrawy, na terenie województwa
opolskiego, w zachodniej części powiatu opolskiego. Gmina znajduje się na obszarze Stobrawskiego
Parku Krajobrazowego, a także obszaru Natura 2000, które łącznie stanowią ok. 80% powierzchni
gminy. 1

1

Źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Popielów – Edycja 2017.
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Tereny gminy zajmują dolną część zlewni Stobrawy położonej na północnym brzegu Odry. W nowym
podziale ekofizjograficznym Polski (Solon i in. 2018) jest to obszar Pradoliny Wrocławskiej i Równiny
Opolskiej. Niewielka część gminy w rejonie miejscowości Kurznie położone jest też na Równinie
Oleśnickiej.
Gmina Popielów graniczy od południowego-wschodu z gminą Dobrzeń Wielki, od południa z gminą
Dąbrowa, od zachodu z gminami powiatu brzeskiego: Lewinem Brzeskim, Skarbimierzem, Lubszą, a od
północy z gminami powiatu namysłowskiego: Świerczowem i Pokojem.

Rysunek 2. Lokalizacja gminy Popielów. 2

Centrum gminy Popielów oddalone jest od Centrum miasta Brzeg o 23,1 km (kierując się drogą nr 457
i 39). Do centrum Opola odległość ta wynosi 28,1 km (kierując się drogami nr 451 oraz 454). Z kolei
centrum Wrocławia oddalone jest od centralnej części gminy Popielów o 75,7 km (kierując się drogą
nr 457, 39 oraz 94). Odległość od granic gminy Popielów do granic miast wynosi kolejno:
•
•
•

do granic Brzegu – 10 km,
do granic Opola – 9,2 km,
do granic Wrocławia – 47,2 km.

2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie rzeczywistych odległości drogowych od poszczególnych miejscowości,
https://www.google.pl/maps/preview (dostęp: 31.05.2021 r.).
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Według regionalizacji fizycznogeograficznej J. Kondrackiego gmina Popielów jest częścią prowincji
Nizina Środkowoeuropejska (31), podprowincji Niziny Środkowopolskie (318), makroregionu Nizina
Śląska (318.5). Wyróżnia się trzy jednostki niższego rzędu - mezoregiony: Pradolina Wrocławska
(318.52), Równina Oleśnicka (318.56) oraz Równina Opolska (318.51).

Rysunek 3. Mezoregiony wg Kondrackiego na terenie gminy Popielów. 3

4.2. Powierzchnia ziemi
Gmina Popielów zajmuje powierzchnie 17 549 ha, z czego ponad 48% stanowią lasy i grunty leśne,
a użytki rolne ok. 45,23% ogólnej powierzchni gminy. Pozostałe formy użytkowania stanowią mniej niż
6% powierzchni gminy. Wśród użytków rolnych przeważają grunty orne, które stanowią ponad 63,78%
wszystkich gruntów użytkowanych rolniczo. Łąki i pastwiska stanowią ok. 31,39%.
Najbardziej aktualne dostępne dane dla całego obszaru gminy dotyczą 2014 roku, co nie pozwala na
dokładne zobrazowanie obecnej sytuacji.
Tabela 6. Powierzchnia wg kierunków wykorzystania. 4

Sposób użytkowania
Użytki rolne, w tym:
- Grunty orne
- Sady
- Łąki i pastwiska trwałe
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:
- Lasy
Grunty pod wodami
Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:
- Tereny mieszkaniowe
- Tereny przemysłowe

3

7 938
5 063
32
2 492
8 508
8 479
189
683
139
39

Powierzchnia [ha]

Źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Popielów – Edycja 2017.
BDL, dostęp 15.04.2022 r.

4 Źródło:
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Ogółem powierzchnia gruntów należących do Gminy Popielów na dzień 31.12.2020 r. wynosiła
367,7958 ha w tym 5:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

grunty rolne - 71,1500 ha,
grunty leśne - 9,4895 ha,
grunty mieszkaniowe - 4,4119 ha,
grunty przemysłowe - 5,0611 ha,
grunty rekreacyjno-wypoczynkowe - 19,9052 ha,
grunty pod drogami - 234,4840 ha,
grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych - 1,3044 ha,
grunty pod stawami - 2,6900 ha,
użytki kopalne - 0,4700 ha;
nieużytki - 4,0816 ha;
tereny różne - 3,1083 ha;
inne tereny zabudowane - 9,3338 ha;
niezabudowane zurbanizowane - 2,3060 ha,
grunty w wieczystym użytkowaniu Gminy Popielów - 0,0500 ha,
6 nieruchomości oddanych w trwały zarząd (6 szkół i przedszkoli w 22 budynkach
ewidencyjnych),
31 lokali mieszkalnych i 10 lokali socjalnych (w 32 budynkach ewidencyjnych),
pozostałe (byłe szkoły, ośrodki zdrowia, domy kultury, świetlice wiejskie, strażnice OSP i inne
- w 117 budynkach ewidencyjnych),
2 nieruchomości w których gmina posiada niewydzielone udziały w gruncie i budynkach w
Kurzniach (udział 1/2 w nieruchomości o pow.0,0600 ha i udział wynoszący 352/3000 w
nieruchomości o pow. 7,7900 ha).

Grunty oddane w wieczyste użytkowanie na dzień 31.12.2020 r.: 5,4791 ha.

4.3. Krajobraz 6
Obszar gminy to jeden z najniżej położonych i zróżnicowanych wysokościowo obszarów województwa
(średnio 150-170 m n.p.m.). Pod względem morfologicznym badany obszar ma charakter typowo
nizinny. Wysokości względne osiągają tu lokalnie maksymalne wartości rzędu 30–40 m, przeważają
jednak deniwelacje 5–15 m, a w dnach dolin rzek (szczególnie Odry i Stobrawy) dochodzą one jedynie
do 3 m. Obszar opracowania charakteryzuje się̨ łagodnym spadkiem terenu w kierunku zachodnim i
południowo-zachodnim. Średni spadek kształtuje się̨ w granicach 0,13%. Kierunek spadku terenu jest
zgodny z kierunkiem biegu rzek – Odry, Budkowiczanki, Brynicy i Stobrawy (w jej środkowym odcinku).
Na obszarze gminy Popielów wyróżnia się 4 rodzaje struktury rzeźby:
•

5
6

holoceńskie dna dolin rzecznych – występują wzdłuż rzek, które od czasu ostatniego
zlodowacenia posiadają potencjał akumulacyjny i erozyjny wykształcenia własnej doliny.
Na obszarze gminy Popielów przykładem są: Odra, Stobrawa i Budkowiczanka,

Źródło: Raport stanie Gminy Popielów za rok 2020

Źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Popielów – Edycja 2017.
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•

•

•

wysoczyzny morenowe oraz akumulacji wodnolodowcowęj zdenudowane – występują
w północnozachodniej części gminy. Rzeźba tego terenu jest łagodnie pagórkowata.
Dodatkowe lokalne urozmaicenie rzeźby powodują wydmy w gminie Popielów zaznaczające
się najsilniej na południe od Karłowic,
równiny teras akumulacyjnych i erozyjno-denudacyjnych – występują pomiędzy równolegle
położonymi dolinami rzek Stobrawa, Budkowiczanka, Brynica stanowiąc ich wododziały.
Rzeźba tych terenów jest równinna lub łagodnie falista,
równiny teras niskich, miejscami w pradolinach plejstoceńskie – występują w gminie Popielów
na południe i północ od Brynicy w jej końcowym biegu oraz w gminie Pokój na południe od
holoceńskiej doliny Stobrawy. Pod względem morfologicznym są niemal płaskie lub lekko
faliste.

Znaczna część obszaru gminy Popielów położona jest na obszarze o szczególnie wysokich walorach
fizjonomicznych krajobrazu zgodnie z zapisami dokumentu pn. „Waloryzacja krajobrazu naturalnego
województwa opolskiego wraz z programem czynnej i biernej ochrony” (dr Krzysztof Badora, mgr
Krystyna Badora, Opole 2006).

Rysunek 4. Waloryzacja krajobrazu naturalnego – teren gminy Popielów. 7

4.4. Stan ludności i demografia
Gmina Popielów liczy 7 877 mieszkańców, z czego 51,9% stanowią kobiety, a 48,1% mężczyźni. Średni
wiek mieszkańców wynosi 43,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców
Źródło: dr K. Badora, mgr K. Badora, Waloryzacja krajobrazu naturalnego województwa opolskiego wraz z
programem czynnej i biernej ochrony, RDOŚ, Opole 2006.
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województwa opolskiego (43,2) oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski
(41,9) 8,9.
Gęstość zaludnienia w gminie Popielów kształtuje się na poziomie 46 osób na 1 km. Największym
sołectwem pod względem liczby ludności jest siedziba administracji gminnej, czyli sołectwo Popielów,
w którym mieszka 1 968 mieszkańców. Do większych pod względem liczby ludności należą również
sołectwa Stare Siołkowice i Karłowice. W 2020 roku na obszarze gminy Popielów zarejestrowano 59
zameldowań oraz 64 wymeldowania w ruchu wewnętrznym, w wyniku czego saldo migracji
wewnętrznych jest ujemne i osiąga wartość -5. 10
Zgodnie z diagnozą dokonaną w projekcie Strategii rozwoju gminy Popielów wymiar społeczny (obok
środowiskowego i gospodarczego) stanowił jeden z wymiarów analizy stanowiącym punkt wyjścia do
oceny jakości życia, gdyż mieszkańcy gminy są jego kluczowym zasobem, oddziałującym zarówno na
gospodarkę, jak i środowisko naturalne. Dokonując diagnozy zwrócono uwagę na kluczowe
horyzontalne determinanty rozwoju gminy Popielów, którymi jest m.in.: depopulacja.
Gminę tworzy 12 sołectw: Kaniów, Karłowice, Kurznie, Kuźnica Katowska, Lubienia, Nowe Siołkowice,
Popielowska Kolonia, Popielów, Rybna, Stare Kolnie, Stare Siołkowice, Stobrawa. W 2020 roku gminę
zamieszkiwało 7877 osób11. Największym sołectwem pod względem liczby ludności jest siedziba
administracji gminnej, czyli Popielów, w którym w 2020 r. mieszkało 1968 osób. Do większych pod
względem liczby ludności sołectw należą również Stare Siołkowice - 1912 osób i Karłowice - 1252 osób.
Pozostałe sołectwa są wyraźnie mniejsze, gdzie liczba ludności waha się w przedziale 500 – 200
mieszkańców. Najmniejsze sołectwo – Kuźnicę Katowską – zamieszkiwało w 2020 r. 109 osób 12.

Źródło: Dane pozyskane z Urzędu Gminy w Popielowie (stan na 30.05.2021 r.).
Źródło: Dane GUS, Bank Danych Lokalnych. Stan na 31.12.2020 r.
10 Źródło: Dane pozyskane z Urzędu Gminy w Popielowie (stan na 30.05.2021 r.).
11 Źródło: Dane pozyskane z Urzędu Gminy w Popielowie - Urząd Stanu Cywilnego (stan na 31.12.2020 r.).
12 Źródło: Dane pozyskane z Urzędu Gminy w Popielowie - Urząd Stanu Cywilnego (stan na 31.12.2020 r.).
8
9
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Rysunek 5. Liczba ludności oraz powierzchnia sołectw gminy Popielów 13

61,6% mieszkańców gminy jest w wieku produkcyjnym, 15,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,9%
mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym. Dla gminy Popielów charakterystyczna jest regresywna
struktura wieku ludności tego obszaru cechująca się dużym udziałem osób starszych i małym udziałem
dzieci i młodzieży, przy jednoczesnym utrzymaniu się udziału ludności w wieku produkcyjnym na
podobnym poziomie. W gminie Popielów na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 62,2 osób
w wieku nieprodukcyjnym, co stanowi wartość mniejszą niż w skali województwa oraz kraju 14.
Współczynnik obciążenia demograficznego osobami starszymi kształtuje się w gminie Popielów na
poziomie 29 i jest wartością nieznacznie większą od wartości współczynnika dla województwa oraz
w skali kraju 15.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z Urzędu Gminy w Popielowie (stan na 31.12.2020).
Źródło: Dane GUS, Bank Danych Lokalnych, stan na 31.12.2020 r.
15 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, Bank Danych Lokalnych (stan na 31.12.2020 r.)
13
14
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Rysunek 6. Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym w roku 2020. 16.

Gmina Popielów charakteryzuje się ujemnym przyrostem naturalnym wynoszącym -8 17. Odpowiada to
przyrostowi naturalnemu -0,99 na 1000 mieszkańców gminy. Współczynnik dynamiki demograficznej,
czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,91 18 i jest znacznie większy od średniej
dla województwa (0,79) oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego
kraju (0,92). Prognoza ludności opracowana przez Główny Urząd Statystyczny na lata 2017-2030
zakłada, że liczba ludności w gminie Popielów będzie regularnie malała, do poziomu 7 392 osób w roku
2030, co oznacza spadek o 6% 19.

Rysunek 7. Prognoza liczby ludności gminy Popielów do 2030 r. 20

Przeprowadzona diagnoza demograficzna wskazuje na potrzebę wspierania wszelkich inicjatyw na
rzecz rozwoju gospodarczego gminy – tworzenia miejsc pracy oraz pobudzania lokalnej
przedsiębiorczości, podnoszenia jakości życia mieszkańców, w szczególności jakości usług publicznych,
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, Bank Danych Lokalnych (stan na 31.12.2020 r.)
Źródło: Dane GUS, Bank Danych Lokalnych (stan na 31.12.2019 r.).
18 Źródło: Dane GUS, Bank Danych Lokalnych (stan na 31.12.2019 r.).
19 Źródło: Prognoza ludności gmin na lata 2017-2030 (opracowanie eksperymentalne), GUS 2016 r.
20 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, Bank Danych Lokalnych, stan na 31.12.2020 r.
16
17
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aby poprawić subiektywnie postrzeganą atrakcyjność pozostania w miejscu dotychczasowego
zamieszkania w relacji do korzyści wynikających z migracji do innego regionu lub państw.

4.5. Infrastruktura techniczna
Gospodarka wodno-ściekowa
Obszar gminy Popielów jest niemal w 100% zwodociągowany. W skutek zakończonych w 2018 r.
przedsięwzięć polegających na budowie kanalizacji sanitarnej, aż 98,57% mieszkańców terenu
wyznaczonej Aglomeracji Popielów-Karłowice korzysta z sieci kanalizacji sanitarnej. Poza wyznaczonym
terenem Aglomeracji znajdują się miejscowości: Popielowska Kolonia, Kuźnica Katowska oraz część
ternu Popielowa tj. Wielopole i fragment Kabach. W miejscowości Lubienia z pozyskanych z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 środków również została wykonana sieć kanalizacji sanitarnej,
natomiast na pozostałym obszarze, ze względów ekonomicznych wynikających z dużego rozproszenia
zabudowy mieszkaniowej, niezasadna jest budowa sieci kanalizacyjnej. W miejscach tych dopuszczono
możliwość budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. W 2019 roku na terenie gminy znajdowało
się 117 zbiorników bezodpływowych oraz 67 oczyszczalni przydomowych.

Wysoki poziom zwodociągowania i skanalizowania gminy wskazuje się na konieczność modernizacji i
remontów sieci, w tym modernizacji oczyszczalni ścieków.
Zaopatrzenie w energię elektryczną
Przez obszar gminy przebiegają elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia 110 kV,
napowietrzna dwutorowa linia elektroenergetyczna 400 kV oraz napowietrzna jednotorowa linia 110
kV. Na terenie gminy Popielów zlokalizowany jest jeden główny punkt zasilający oraz trafostacje.
Długość sieci 15 kV przebiegającej przez teren gminy Popielów wynosi 103 km, w tym 89 km to linia
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napowietrzna, a 14 km to linia kablowa. Długość sieci 0,4 kV przebiegającej przez teren gminy Popielów
wynosi 100 km, w tym 93 km to linia napowietrzna, a 7 km to linia kablowa. 21
Zaopatrzenie w gaz
Gmina Popielów nie jest zgazyfikowana, ani też przez jej teren nie przebiegają gazociągi wysokoprężne.
Potrzeby mieszkańców w tym zakresie częściowo pokrywa gaz dostarczany odbiorcom z
poszczególnych wsi w butlach lub do zbiorników na gaz w przypadku gdy budynek ogrzewany jest
gazem płynnym. 22
Zaopatrzenie w energię cieplną
Na terenie gminy Popielów jest jedna kotłownia obsługująca sieć ciepłowniczą. Z kotłowni tej korzysta
Osiedle oraz część indywidualnych budynków w miejscowości Karłowice. W kotłowni zainstalowano
trzy kotły o mocy 1MW każdy, obecnie używany jest jeden kocioł pracujący na potrzeby 110
użytkowników. Pozostałe budynki na terenie gminy korzystają z lokalnych źródeł ciepła. W starych
zasobach przeważają indywidualne systemy zaopatrzenia w ciepło, najczęściej piece węglowe,
etażowe c.o. węglowe lub gazowe oraz w niewielkim stopniu ogrzewanie elektryczne (piece
akumulacyjne oraz wkłady grzejne do pieców kaflowych). Są to najczęściej kotły i piece przystosowane
do spalania węgla, drewna, gazu płynnego i oleju opałowego 23.
Gmina Popielów przystąpiła do realizacji programu wymian indywidualnych źródeł ciepła w
Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, Działanie 5.5 Ochrona
powietrza, na likwidację wysokoemisyjnego źródła ciepła i zmianę systemu ogrzewania na ekologiczne.
Chęć wymiany źródła ciepła na ekologiczne zadeklarowało 18 właścicieli budynków indywidualnych.
W ramach Programu Czyste Powietrze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, z którym gmina
ma podpisane Porozumienie, chęć wymiany kotłów lub termomodernizacją zgłasza ok. 15 właścicieli
miesięcznie. 24
Odnawialne źródła energii
Do jednych z możliwości pozyskiwania energii należą źródła odnawialne. Na terenie gminy Popielów
nie występują farmy wiatrowe, nie występują również prace pod przyszłe instalacje. Gmina leży w IV
strefie, niekorzystnej dla rozwoju energetyki wiatrowej, dodatkowo rozwój tej gałęzi ograniczony jest
występowaniem znacznej ilości terenów ochronnych. Teren gminy położony jest na obszarze, gdzie
usłonecznienie względne w ciągu roku waha się w granicach 30-32%, a roczna liczba godzin czasu
promieniowania słonecznego wynosi 1550 25. W ostatnim okresie znacznie wzrosło wykorzystanie
energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej, obecnie na terenie gminy na wielu budynkach
jednorodzinnych instalowane są panele fotowoltaiczne. W gminie Popielów energia słoneczna
wykorzystywana do przygotowania ciepłej wody użytkowej powinna stanowić jedno z głównych
alternatywnych źródeł energii. Nie można określić wykorzystywania pomp ciepła u osób
indywidualnych, gdyż gmina nie prowadzi ewidencji urządzeń. Jednakże gmina Popielów wykorzystuje
efektywnie pompy ciepła w modernizowanych obiektach stanowiących mienie gminy. Również
mieszkańcy coraz częściej wykorzystują to źródło ciepła w swoich nieruchomościach. Gmina korzysta
także z wodnych źródeł pozyskiwania energii. Na terenie gminy pracuje elektrownia wodna Popielów
na rzece Odra o mocy 1,4 MW. Planowana jest także budowa 2 kolejnych MEW (małych elektrowni
Źródło: Studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Popielów – Edycja 2017.
Źródło: Studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Popielów – Edycja 2017.
23 Źródło: Studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Popielów – Edycja 2017.
24 Źródło: Dane pozyskane z Urzędu Gminy w Popielowie (stan na 30.05.2021).
25 Źródło: Studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Popielów – Edycja 2017.
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wodnych): Stobrawa – rzeka Odra oraz Karłowice – rzeka Stobrawa o mocy do 1MW. Wśród
odnawialnych źródeł energii wysoki potencjał gminy Popielów ulokowany jest w biomasie, natomiast
brak potencjału występuje w gałęzi biogazu rolniczego, ponieważ na terenie gminy nie ma możliwości
budowania biogazowi rolniczych ze względu na rozdrobnioną strukturę gospodarstw. 26

4.6. Zabytki i dobra materialne
Teren gminy posiada bardzo wysokie walory krajobrazu kulturowego. Jego elementem są zarówno
poszczególne miejscowości jak i związany z działalnością człowieka krajobraz rolniczy. Było to
powodem włączenia dużej części gminy do Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. 27
Ważnym elementem dziedzictwa jest ukształtowana historycznie sieć parafialna kościoła rzymskokatolickiego i ewangelicko-augsburskiego. Na terenie gminy działa 11 kościołów parafialnych
i filialnych. Sześć z nich (2 w Popielowie, w Kurzniach, w Starych Siołkowicach, w Karłowicach
i ewangelicki w Lubieni) to zabytki wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.
Wszystkie obiekty stanowią ważne punkty dla społeczności wiejskiej, również dla architektonicznego
i krajobrazowego dziedzictwa wsi, w związku z czym są utrzymywane dobrym stanie i wysokiej
estetyce. 28
Wszystkie miejscowości gminy zachowały w dużej mierze historyczny układ ruralistyczny i wysycone są
zabytkowymi budynkami. Największa ilość zarejestrowanych zabytków znajduje się Karłowicach, gdzie
też znajduje się zamek, chyba najważniejszy tego typu obiekt w gminie. Historyczny układ miejscowości
i obecność starych budynków sprzyja osiedlaniu się we wsiach rzadkich lub/i ustępujących z krajobrazu
rolniczego zwierząt, takich jak np. bociany białe, jaskółki dymówki i nietoperze. Poza obecnością
siedlisk w budynkach istotnym elementem biocenotycznym miejscowości jest obecność terenów
zielonych: drzew przydrożnych, ogródków przydomowych oraz sąsiadujących z zagrodami trwałych
użytków zielonych. Stanowią one miejsce żerowania dla synantropijnej fauny jak również zwierząt
zasiedlających sąsiadujące tereny (np. ptaków i owadów). Obszar gminy, zwłaszcza dolina Odry była
zasiedlona przez ludzi od tysięcy lat, czego pozostałością jest wiele stanowisk archeologicznych. Są one
najczęściej ukryte pod powierzchnią ziemi i nie stanowią widocznego elementu krajobrazu
kulturowego. Najbardziej wyeksponowanym tego typu obiektem są ruiny średniowiecznego zamku
przy ujściu Budkowiczanki do Stobrawy. 29
Obszar gminy Popielów położony jest w strefie krajobrazu kulturowego, całkowicie ukształtowanego
przez człowieka. W jego obrębie powszechnie występują ekosystemy rolnicze (agrocenozy) intensywnie użytkowane oraz zabudowa gospodarska.
Obszar gminy Popielów, prawie w całości (bez fragmentu w zachodniej części) leży w obrębie
zabytkowego krajobrazu kulturowego o predyspozycjach parku kulturowego wyróżnionego przez
Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:
•
•

„Krajobraz osiedleńczy Doliny Odry" - wymagający ochrony i rewaloryzacji,
„Krajobraz Reliktów Puszczy Odrzańskiej" wymagający ochrony i rewaloryzacji.

26 Źródło: Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Popielów na lata
2012-2027. Załącznik do uchwały nr XX/136/2012z dnia 25.10.2012; Popielów, maj 2012 r.
27 Źródło: Inwentaryzacja przyrodnicza Gminy Popielów oraz zabezpieczenie, pielęgnacja i oznakowanie wskazanych
pomników przyrody i cennych przyrodniczo drzew
28 Źródło: Dane z Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Urzędu Gminy w Popielowie
29 Źródło: Inwentaryzacja przyrodnicza Gminy Popielów oraz zabezpieczenie, pielęgnacja i oznakowanie wskazanych
pomników przyrody i cennych przyrodniczo drzew
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Na terenie gminy Popielów znajduje się wiele zabytków stanowiących niezwykle cenne dziedzictwo
kulturowe budujące tożsamość regionu i jego mieszkańców. Na terenie gminy Popielów znajduje się
306 obiektów zabytkowych, w tym 10 obiektów i zespołów obiektów wpisanych do rejestru zabytków,
a także 21 stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków oraz 178 pozostałych
stanowisk archeologicznych. Obiekty zabytkowe nie występują we wszystkich wsiach gminy.
Dominująca ich część znajduje się :
•

•
•

•

- we wsi Popielów, gdzie ochronie podlegają 3 obiekty rejestrowe, 5 stanowisk
archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków i 92 obiekty wpisane do gminnej ewidencji
zabytków,
- w Karłowicach, gdzie chronione są 4 obiekty rejestrowe, 4 stanowiska archeologiczne
wpisane do rejestru zabytków i 28 obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków,
- w Starych Siołkowicach, gdzie ochronie podlegają 4 obiekty rejestrowe, 3 stanowiska
archeologiczne wpisane do rejestru zabytków i 57 obiektów wpisanych do gminnej ewidencji
zabytków,
- w Kurzniach, gdzie chroniony jest 1 obiekt rejestrowy i 17 obiektów wpisanych do gminnej
ewidencji zabytków.30

Rysunek 8. Ochrona zabytków. 31

Źródło: Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków województwa opolskiego – stan na
dzień 30 września 2020 r. Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków
31 Źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Popielów – Edycja 2017.
30

31

32

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Popielów na lata 2021-2030

4.7. Gospodarka odpadami
Od lipca 2013 r. gmina odpowiada za gospodarkę odpadami komunalnymi na swoim terenie. Istniejący
system gospodarki odpadami komunalnymi obejmuje odpady powstałe w gospodarstwach domowych
(nieruchomości zamieszkałe). Nieruchomości niezamieszkałe, w tym podmioty działalności
gospodarczej, jednostki organizacyjne gminy itp. Zawierają indywidualne umowy z podmiotami
wpisanymi do działalności regulowanej w celu odbioru od nich odpadów komunalnych. Systemem nie
jest objęta gospodarka odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi przez służbę zdrowia, jednostki
działalności gospodarczej, w tym małe zakłady usługowe i rzemieślnicze (indywidualne umowy na
odbiór odpadów) 32. Należy zauważyć, że już wcześniej na terenie gminy prowadzona była
uporządkowana gospodarka odpadami i mieszkańcy mieli możliwość selektywnego zbierania
odpadów, przekazywania odpadów wielkogabarytowych, niebezpiecznych, zużytego sprzętu
elektronicznego i elektrycznego. Od 2013 r. dodatkowo umożliwiono mieszkańcom zbiórkę odpadów
ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych. Odbiór poszczególnych rodzajów odpadów
komunalnych na terenie całej gminy odbywa się według harmonogramu zbiórek. Wprowadzone od
2013 r. przez gminę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniają niższe stawki
opłat dla liczniejszych gospodarstw domowych.
Odpady zmieszane z terenu gminy transportowane są do Regionalnej Instalacji Przetwarzania
Odpadów komunalnych MBP w Opolu, w której dokonuje się ich przetworzenia i wydzielenia frakcji
nadających się w całości lub części do odzysku.
W 2019 roku ilość odpadów komunalnych zebranych na przestrzeni roku wynosiła 3 030 ton. Z czego
2 879 ton pochodziło z gospodarstw domowych. 33
Dodatkowo w 2020 r. Gmina Popielów w ramach zadań wynikających z zakresu gospodarki odpadami
zrealizowała zadanie pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających
azbest – w 2020 roku”, w wyniku którego usunięto 70,55 Mg azbestu z 23 nieruchomości na terenie
gminy oraz zadanie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów,
opakowań po nawozach i typu Big Bag”, w wyniku którego odebrano od 24 producentów rolnych
z terenu gminy Popielów 24,855 Mg odpadów pochodzenia rolniczego.
W roku 2021 rozpoczęto budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Starych
Siołkowicach. Wcześniej mieszkańcy gminy Popielów mieli możliwość korzystania z punktu
zarządzanego przez gminę Dobrzeń Wielki, zlokalizowanego w Chróścicach, oddalonego od centrum
gminy o około 7 km. Dzięki powstałej infrastrukturze mieszkańcy będą mieli możliwość pozostawienia
w PSZOK odpadów zbieranych selektywnie, w szczególności: odpadów wielkogabarytowych,
budowlanych i poremontowych, odpadów zielonych, zużytych opon, elektrośmieci,
przeterminowanych leków.

4.8. Powietrze atmosferyczne
Jakość powietrza atmosferycznego 34
W 2021 roku GIOŚ Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu przeprowadził roczną ocenę
jakości powietrza z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi
oraz ze względu na ochronę roślin. Wyniki opublikowane zostały w raporcie wojewódzkim za rok 2020.

Źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Popielów – Edycja 2017.
Źródło: Statystyczne Vademecum Samorządowca Gminy Popielów, GUS, 2020 r.
34 Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie opolskim, raport wojewódzki za 2020 r., GIOŚ, Opole 2021 r.
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Celem corocznej oceny jakości powietrza wykonywanej przez GIOŚ jest uzyskanie informacji
o stężeniach zanieczyszczeń w zakresie umożliwiającym:
•

•

•

dokonanie klasyfikacji stref, w celu uzyskania danych niezbędnych do podjęcia decyzji
o potrzebie działań na rzecz poprawy jakości powietrza w strefie (opracowanie programów
ochrony powietrza)
uzyskanie informacji o przestrzennych rozkładach stężeń zanieczyszczeń na obszarze strefy,
w zakresie umożliwiającym wskazanie obszarów przekroczeń wartości kryterialnych oraz
określenie poziomów stężeń występujących na tych obszarach;
wskazanie prawdopodobnych przyczyn występowania ponadnormatywnych stężeń
zanieczyszczeń w określonych rejonach (w zakresie możliwym do uzyskania na podstawie
posiadanych informacji).

Ocena pod kątem ochrony zdrowia obejmuje: dwutlenek azotu NO2, dwutlenek siarki SO2, benzen C6H6,
ołów Pb, arsen As, nikiel Ni, kadm Cd, benzo(a)piren B(a)P, pył PM10, pył PM2,5, ozon O3, tlenek węgla
CO. Ocena dokonywana pod kątem spełnienia kryteriów odniesionych do ochrony roślin obejmuje:
dwutlenek siarki SO2, tlenki azotu NOx i ozon O3. Klasyfikacji stref dokonuje się dla każdego
zanieczyszczenia oddzielnie, na podstawie najwyższych stężeń (tzn. występujących w najbardziej
zanieczyszczonych rejonach) na obszarze aglomeracji lub innej strefy.
Podstawę klasyfikacji stref w oparciu o wyniki rocznej oceny jakości powietrza stanowią:
•
•
•
•

dopuszczalny poziom substancji w powietrzu,
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu powiększony o margines tolerancji,
poziom docelowy,
poziomy celów długoterminowych.

Wynikiem oceny, jest zaliczenie strefy do jednej z poniższych klas:
•
•

•

klasy A – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają odpowiednio
poziomów dopuszczalnych, albo poziomów docelowych,
klasy C – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne
powiększone o margines tolerancji, w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony –
poziomy dopuszczalne, albo poziomy docelowe,
klasa C1 - oznaczenie strefy pod kątem pyłu zawieszonego PM2,5 w przypadku braku
osiągnięcia poziomu określonego dla fazy II tj. 20 μg/m3;

W przypadku poziomu celu długoterminowego dla ozonu przyjęto następujące oznaczenie klas:
•
•

klasa D1 – jeżeli stężenia ozonu na terenie strefy nie przekraczają poziomu celu
długoterminowego,
klasa D2 – jeżeli stężenia ozonu na terenie strefy przekraczają poziom celu długoterminowego.

Zaliczenie strefy do określonej klasy zależy od stężeń zanieczyszczeń występujących na jej obszarze i
wiąże się z wymaganiami dotyczącymi działań na rzecz poprawy jakości powietrza lub na rzecz
utrzymania tej jakości.
W wyniku przeprowadzenia analizy jakości powietrza w 2020 roku, obszar gminy Popielów, należący
do strefy opolskiej, zakwalifikowano pod kątem ochrony zdrowia i ochrony roślin do klas
przedstawionych w poniższych tabelach.

33

34

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Popielów na lata 2021-2030

Tabela 7. Klasyfikacja strefy opolskiej z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia w 2020 rok.

Nazwa
strefy
Strefa
opolska
1)
2)

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy
NO2
SO2
CO H6C6 PM2,5
PM10 Pb BaP As Cd Ni O3
A
A
A
A
C11)
C
A
C
A
A
A
A2)
Dla pyłu PM2,5 – poziom dopuszczalny I faza, strefa opolska uzyskała klasę A
Dla ozonu – poziom celu długoterminowego, strefy uzyskały klasę D2

W roku 2020 przekroczenie obowiązujących standardów jakości powietrza ze względu na ochronę
zdrowia ludzi w strefie opolskiej dotyczyło trzech zanieczyszczeń: benzo(a)pirenu, pyłu zawieszonego
PM2,5 oraz pyłu zawieszonego PM10. Ponadto przekroczony został cel długoterminowy dla ozonu.
W przypadku pozostałych zanieczyszczeń, których stężenia nie przekroczyły obowiązujących w 2020
roku kryteriów ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi strefa opolska otrzymała klasę A.
Tabela 8. Klasyfikacja strefy opolskiej z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony roślin w 2020 roku

Nazwa
strefy
Strefa
opolska
1)

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy
NOX
SO2
O3
A
A
A1)
Dla ozonu – poziom celu długoterminowego strefa opolska uzyskała klasę D2

Ze względu na ochronę roślin strefa opolska została sklasyfikowana w klasie A dla wszystkich tych
trzech zanieczyszczeń. Jednak w strefie tej (a także w gminie Popielów) zostało przekroczone
obowiązujące dla ozonu kryterium poziomu celu długoterminowego ze względu na ochronę roślin
(klasa D2).

4.9. Klimat i adaptacja do zmian klimatu
Warunki klimatyczne 35
Gmina Popielów leży w obrębie doliny Odry i końcowym odcinku doliny Stobrawy. Jest to obszar
o najłagodniejszych warunkach klimatycznych w województwie opolskim, jak również w Polsce.
Średnia temperatura roczna wynosi 8,5ºC. Region ten charakteryzuje się wszystkimi cechami typowymi
dla przejściowej, oceaniczno-kontynentalnej odmiany klimatu umiarkowanego i odznacza się małym
zróżnicowaniem termicznym.
Lato w gminie Popielów trwa ponad 90 dni, a bezzimie powyżej 290 dni. Liczba dni w roku
z temperaturą poniżej 0ºC mieści się w przedziale od 60 do 75.
Pod względem opadów teren gminy nie należy do najzasobniejszych. Suma opadów rocznych waha się
między 600 a 700 mm, z czego na półrocze ciepłe (kwiecień – wrzesień) przypada około 400–420 mm
natomiast na półrocze chłodne (październik – marzec) około 200–250 mm. Liczba dni z opadem
śnieżnym należy do najniższych w Polsce. W styczniu notuje się od 8 do 12 dni z opadem,
a w miesiącach następnych liczba ta spada, zbliżając się w maju do zera. Średnia długość zalegania
pokrywy śnieżnej wynosi około 50 dni, a jej grubość średnio wacha się od 10 do 15 cm – maksymalnie
osiągając 50 cm. Zjawiska lodowe pojawiają się na Odrze w połowie stycznia i utrzymują się najdłużej

35

Źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Popielów – Edycja 2017.
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około 25 dni, jednak średnioroczny czas trwania zjawisk lodowych jest bardzo zmienny i trudny do
oszacowania. Średnia długość okresu bezprzymrozkowego wynosi poniżej 170 dni.
Przeważają wiatry z kierunków południowo - zachodniego (29,4%), zachodniego (23,5%),
południowego (17,1%) i północno-zachodniego (10,1%). Udział wiatrów północnych,
północnowschodnich, wschodnich i południowo-wschodnich wynosi łącznie 11,8% dni w roku. Średnia,
roczna prędkość wiatru na wysokości 10 m nad powierzchnią gruntu wynosi 2,5–3 m/s. Dni bez wiatru
stanowią 8,1% roku.
Korzystne warunki klimatyczne przejawiają się długością trwania sezonu wegetacyjnego. Należy on do
najdłuższych w Polsce i trwa około 240 dni, co stwarza bardzo korzystne warunki rozwojowe dla form
roślinnych i zwierząt. Szybsze rozpoczęcie sezonu wegetacyjnego i opóźnienie jego zakończenia
sprawiają, że teren jest korzystnym miejscem przystankowym dla migrujących ptaków.
Warunki klimatyczne na obszarze gminy Popielów są korzystne i średnio korzystne dla osadnictwa (na
terenach o wysokim poziomie wody gruntowej). Położenie wewnątrz dużego kompleksu leśnego
dodatkowo determinuje specyficzny mikroklimat, a wyróżniają go łagodniejsze zimy oraz cieplejsze
lata, w porównaniu do sąsiednich terenów otwartych.
Adaptacja do zmian klimatu
Zmiany klimatu i skutki tego procesu stały się największym globalnym wyzwaniem, przed którym stoi
obecnie ludzkość, problem ten dotyczy bezpośrednio lub też pośrednio wszystkich mieszkańców ziemi.
Zmieniający się klimat niesie ze sobą wzrost temperatury i zmiany profilu opadów, co ostatecznie ma
znaczący wpływ na systemy hydrologiczne i zasoby wodne. Zaburzenia poziomu temperatur wywołują
ekstremalne i niespotykane dotychczas na taką skalę zjawiska meteorologiczne i hydrologiczne.
Pojawiają się nieprzewidywalne fale upałów lub zimna, na niektórych terenach zauważa się cykliczne
zjawiska powodzi i suszy, co doprowadza do utraty plonów i żywności. Coraz częściej spotyka się nagłe
zjawiska pogodowe, takie jak niezwykle gwałtowne burze oraz huraganowy wiatr, ich intensywność
i siła niszczenia staje się coraz bardziej dotkliwa. Owe zjawiska mają bezpośredni i niekorzystny wpływ
na przyrodę, infrastrukturę, warunki życia mieszkańców oraz ich zdrowie. Niszczycielska siła żywiołów
ma bezpośredni wpływ na migracje ludzi z terenów zagrożonych anomaliami pogodowymi, a także
wzrosty cen surowców i produktów, tylko te z wielu innych efektów mają kolosalny wpływ na procesy
gospodarczo-społeczne. Wyzwaniem staje się zatem szeroko rozumiana adaptacja do zmian klimatu,
zarówno w wymiarze globalnym jak i lokalnym (gminnym).
Analiza zagrożeń klimatycznych w gminie Popielów wykazała, że należą do nich przede wszystkim:
•
•
•
•
•
•
•
•

wzrost liczby dni z temperaturą maksymalną powietrza,
częstsze występowanie fal gorąca i dni upalnych,
długotrwałe okresy bezopadowe w połączeniu z temp. maksymalną powyżej 25°C,
lokalne powodzie i podtopienia wskutek wylania m.in. rzeki Odry,
a także występowanie krótkich, lecz intensywnych opadów (lokalnych),
zmiany w poziomie wód gruntowych,
istotny poziom koncentracji zanieczyszczeń powietrza oraz występowanie smogu zimowego,
rosnąca liczba dni burzowych (w tym występowanie burz z gradem).

W celu skutecznego zarządzania kwestią zagrożeń klimatycznych na terenie gminy Popielów
zapewniającego mieszkańcom wysoką jakość życia w zaistniałych warunkach, niezbędnym staje się
rozwijanie zdolności adaptacyjnych gminy. Może zostać to zrealizowane poprzez działania edukacyjne
lokalnej społeczności w zakresie możliwości przygotowania i przystosowania ich do zmian
35
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klimatycznych (wykorzystanie założeń zawartych w strategiach opracowanych na poziomie kraju jak
i Unii Europejskiej).

4.10.

Wody 36

Na obszarze gminy Popielów występują dwa główne zbiorniki wód podziemnych (według klasyfikacji
A. Kleczkowskiego):
•

•

GZWP 323 Subzbiornik Stobrawy – obszar podlegający najwyższej ochronie (ONO). Jest to
trzeciorzędowy zbiornik zajmujący ogółem 180 km² powierzchni. Jego fragment przebiega
z południowegowschodu na północny-zachód przez środkową część gminy. Piaszczystożwirowe osady trzeciorzędowe występujące w obrębie zbiornika izolowane są utworami słabo
przepuszczalnymi o miąższości ok. 30 m. W związku z ponadnormatywną zawartością żelaza
i manganu jakość wód jest średnia. Szacunkowe zasoby dyspozycyjne zbiornika wynoszą
27 tys. m³/d;
GZWP 335 Krapkowice – Strzelce Opolskie – obszar podlegający wysokiej ochronie (OWO).
Jest to triasowy zbiornik wodonośny o średniej głębokości ujęć 100-600 m, jego fragment
obejmuje południową część gminy. Szacunkowe zasoby dyspozycyjne zbiornika wynoszą ok.
50 tys. m³/d.

Rysunek 9. Wody powierzchniowe i zasięg Głównych Zbiorników Wód Podziemnych.

Obszar gminy Popielów znajduje się w dorzeczu Odry i odznacza się dobrze rozwiniętą siecią wód
powierzchniowych. Głównym ciekiem odwadniającym teren gminy jest rzeka Odra, która dla
południowej części gminy stanowi zlewnię bezpośrednią. Natomiast centralna i północna część gminy
36

Źródło: Diagnoza, Popielów lipiec 2021
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odwadniana jest za pośrednictwem zlewni cząstkowych rzeki Stobrawy, zasilanej w wodę przez Potok
Smolnica (Czarna Woda), Kluczborską Strugę i Budkowiczankę z lewostronnymi jej dopływami: Brynicą
i Żydówką. Przez teren gminy przepływają jeszcze: ciek Polderowski, Fiszerka, Kamionka i Stara
Popielówka, które są dopływami w/w rzek.
Pomimo uregulowania największych rzek (Odry i Stobrawy) w ich dolinach występują zachowane
starorzecza i małe oczka wodne, zadrzewienia łęgowe i wilgotne łąki, co sprawia, że tereny te stanowią
ostoję chronionych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Wartość przyrodniczą dolin rzecznych
w gminie Popielów wyróżniono przez poddanie większej części dolin ochronie prawnej w formie parku
krajobrazowego.
Sieć hydrograficzną obszaru gminy uzupełniają mniejsze cieki oraz niewielkie zbiorniki wodne starorzecza oraz oczka powyrobiskowe. Na dużej części terenu gminy, ze względu na wysoki poziom
wód gruntowych, znajduje się także sieć rowów melioracyjnych, którymi zarządza Gminna Spółka
Wodna. Około 31,5% powierzchni gminy zostało zmelioralizowanych. Największe powierzchnie
zmeliorowane występują w sołectwie Popielów i Stare Siołkowice.
Tabela 9. Charakterystyka jednolitych części wód powierzchniowych.

Jednolita część wód powierzchniowych
(JCWP)
Europejski kod
JCWP
PLRW60002113337
PLRW6000191329
PLRW60001913289

Nazwa JCWP
Odra od Małej
Panwi do granic
Wrocławia
Stobrawa od Czarnej
Wody do Odry (do
ujścia)
Budkowiczanka od
Wiszni do Stobrawy

PLRW600019132889 Brynica od dopływu
spod Łubnian do
ujścia

Stan/potencjał
ekologiczny

Stan chemiczny

umiarkowany

poniżej dobrego

zły stan wód

zły

poniżej dobrego

zły stan wód

słaby

poniżej dobrego

zły stan wód

umiarkowany

poniżej dobrego

zły stan wód

Ocena

Zasoby bilansowe rzek w województwie opolskim określił Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu. Zasoby te w większości są niekorzystnie rozłożone w czasie i przestrzeni. Deficyt wód
występuje w okresie największego zapotrzebowania na wodę – w okresie wegetacyjnym, a okresy
nadmiaru wód, prowadzące do wezbrań i powodzi występują wczesną wiosną lub w lecie.
Ze względu na stopień przekształcenia antropogenicznego terenu gminy, wszystkie wody
powierzchniowe narażone są na zanieczyszczenia związane z wprowadzaniem do rzeki ścieków
komunalnych, zanieczyszczenia obszarowe spływające z wodami opadowymi z terenów użytkowanych
rolniczo, utwardzonych terenów komunikacyjnych. Wysoki stopień skanalizowania gminy oraz
funkcjonujące na jej terenie oczyszczalnie ścieków w znacznym stopniu niwelują ryzyko
zanieczyszczenia wód ściekami komunalnymi oraz zanieczyszczeniami pochodzącymi z terenów
komunikacyjnych. Obecnie największe zagrożenie dla wód powierzchniowych i podziemnych stanowi
działalność rolnicza, w szczególności zabiegi agrotechniczne z zastosowaniem środków ochrony roślin
i nawozów sztucznych, rozlewanie na pola gnojowicy, brak lub nieszczelne zbiorniki na obornik
i gnojowicę.
37
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Zagrożenie powodzią
Znaczna część obszaru gminy Popielów znajduje się w zasięgu zalewów powodziowych, przede
wszystkim przez wylewy rzeki Odry. Odra zaliczana jest do rzek o jednym z największych potencjałów
powodziowych, co potwierdza wskaźnik zmienności przepływów SWQ/WQ określony w przedziale
1:20 - 1:28 (w czasie powodzi w 1997r. wynosił 1:174). Ze względu na bilans wód niekorzystnie
rozłożony w czasie i przestrzeni, zagrożenie powodziowe stwarza również rzeka Stobrawa - szczególnie
dla miejscowości Karłowice, Stare Kolnie i Stobrawa.

Rysunek 10. Mapa zagrożenia powodziowego i podtopień na terenie gminy.

Ryzyko powodziowe występujące na terenie gminy Popielów obejmuje:
•
•
•
•

obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na
10 lat - powierzchnia ok. 934 ha (5,3% powierzchni gminy);
obszary na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100
lat – powierzchnia ok. 2094 ha (11,9% powierzchni gminy);
obszary, między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym o zasięgu jak obszary o wysokim
prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi;
obszary obejmujące tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału
przeciwpowodziowego - powierzchnia ok. 5440 ha (31% powierzchni gminy).
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4.11.

Gleby, zasoby naturalne (kopaliny) i tereny zdegradowane

Gleby
Warunki glebowe są na obszarze opracowania urozmaicone, z przewagą gleb słabej jakości. Najlepsze
gleby (II klasy bonitacyjnej) występują głównie w dolinie Odry. Wśród pokrywy glebowej dominują
gleby VI klasy (najsłabszej). Wśród użytków rolnych dominuje klasa IV oraz V. Kompleksy trwałych
użytków zielonych koncentrują się nad większymi ciekami wodnymi. Gleby madowe zalegają w dolinie
Odry, natomiast w pozostałej części gminy dominują gleby bielicowe. Największe obszarowo
kompleksy gleb dobrych i średnich występują w sołectwach: Rybna, Stobrawa, Kurznie, Popielów
i Stare Siołkowice. Sołectwami gdzie występują najsłabsze gleby są: Kuźnica Katowska, Kaniów,
Lubienie i Nowe Siołkowice. 37 W strukturze własnościowej występują przeważnie gospodarstwa
prywatne (382 na 385 gospodarstw ogółem). 38
Kopaliny 39
Gmina Popielów posiada stosunkowo niewielkie zasoby złóż surowców mineralnych. Ogółem na
terenie gminy występuje 5 złóż surowców mineralnych, w tym dwa są eksploatowane. Są to złoża
kruszywa naturalnego „Chróścice Siołkowice” i „Siołkowice 2”. Złoża te są udokumentowane
i posiadają numer ewidencyjny MIDAS.
W gminie Popielów ilość zasobów geologicznych w złożach kruszywa naturalnego wynosi 21 552 tys.
ton., a zasobów przemysłowych 1 325 tys. ton. Złoże surowców ilastych ceramiki budowlanej w
Popielowie o zasobach geologicznych 48 tys. ton było wykorzystywane na potrzeby sąsiedniej cegielni.
Tereny zdegradowane 40
Grunty zdegradowane i zdewastowane na skutek eksploatacji surowców zajmują w gminie 44,41 ha,
w tym aż 37,32 ha to grunty zdewastowane. Według ewidencji użytkowania gruntów użytki kopalne
zajmują:
•
•
•

Kurznie - 0,47 ha,
Nowe Siołkowice – 5,66 ha,
Popielów - 1,49 ha.

4.12.
Różnorodność biologiczna, rośliny i zwierzęta, obszary chronione, w tym
obszary Natura 2000
Gmina Popielów jest bogata w obszary o walorach przyrodniczych. Ponad 11 000 ha na terenie gminy
zajmuje Stobrawski Park Krajobrazowy, co stanowi ok. 70% powierzchni gminy. Na jego terenie
znajduje się bogate środowisko leśne, liczne oczka, cieki wodne i zadrzewienia śródpolne, ciekawe
i unikatowe w skali kraju okazy fauny (w tym 250 gatunków zwierząt prawnie chronionych) i flory
(w tym 49 gatunków roślin prawnie chronionych). Z punktu widzenia walorów przyrodniczych
ważniejszym aspektem administracyjnego położenie gminy jest jej lokalizacja w granicach

Źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Popielów – Edycja 2017.
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, Powszechny Spis Rolny 2010 r.
39
Źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Popielów – Edycja 2017.
40
Źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Popielów – Edycja 2017.
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obszarowych form ochrony przyrody. Ze względu na dużą wartość przyrodniczą terenów gminy na jej
obszarze ustanowiono szereg obszarowych form ochrony przyrody. 41
Łącznie, obszary chronione prawnie stanowią ok. 80% obszaru gminy (średnia dla woj. opolskiego to
27,1%). Lesistość Popielowa wynosi 46,9% (ok. 8 469 ha) 42, co stawia tę gminę wśród najbardziej
zalesionych gmin w województwie opolskim. Obszary chronione położone są w południowozachodniej i północnej części gminy (Stobrawski Park Krajobrazowy). Użytki ekologiczne zlokalizowane
są na terenie sołectwa Kuźnica Katowska i Stare Siołkowice, a jedyny park objęty ochroną
konserwatora zabytków znajduje się we wsi Karłowice.
Szata roślinna gminy Popielów w porównaniu z innymi obszarami województwa opolskiego
charakteryzuje się dużymi walorami florystycznymi. Bogactwo florystyczne gminy związane jest
różnorodnością siedlisk oraz ze znaczącym udziałem ekosystemów naturalnych i półnaturalnych
w ogólnej strukturze użytkowania gruntów. Występuje tu szereg gatunków i zbiorowisk rzadko
spotykanych w województwie, w tym chronionych i zagrożonych wyginięciem. Występowanie roślin
chronionych i rzadkich związane jest przede wszystkim z obecnością odpowiednich ekosystemów,
przede wszystkich obszarów wodno-błotnych i bogatych gatunkowo lasów liściastych.
Roślinnością potencjalną terenu gminy są lasy, a tereny otwarte: łąki, pastwiska i pola, powstały dzięki
wielowiekowej działalności człowieka. Wartość biocenotyczna użytków ornych jest obecnie niewielka
za sprawą rosnącej intensyfikacji i chemizacji rolnictwa. Skutkuje to spadkiem bioróżnorodności pól
uprawnych, niemal zupełnym zanikiem zbiorowisk segetalnych (chwastów). Pola pozostają jednak
ważnym siedliskiem rozrodczym dla niektórych gatunków (np. przepiórki) oraz ważnym żerowiskiem
zwierząt, zwłaszcza ptaków w okresie wiosny, jesieni i zimy. W przeciwieństwie do pól, trwałe użytki
zielone stanowią bardzo ważną ostoję bioróżnorodności: występują na nich gatunki ściśle z nimi
związane, których stan ochrony zależy od kontynuowania zagospodarowania, zwłaszcza gdy ma ono
ekstensywny charakter. Na łąkach występuje szereg rzadkich i chronionych gatunków roślin, są one
również siedliskiem lęgowym lub żerowiskiem dla wielu ptaków. 43

Źródło: Inwentaryzacja przyrodnicza Gminy Popielów oraz zabezpieczenie, pielęgnacja i oznakowanie
wskazanych pomników przyrody i cennych przyrodniczo drzew
42
Źródło: https://popielow.pl/334/494/przyroda.html#8 [dostęp 30.06.2021 r.].
41

Źródło: Inwentaryzacja przyrodnicza Gminy Popielów oraz zabezpieczenie, pielęgnacja i oznakowanie wskazanych
pomników przyrody i cennych przyrodniczo drzew
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Rysunek 11. Obszary chronione na terenie gminy Popielów. 44

Park krajobrazowy
Stobrawski Park Krajobrazowy [powołanie - Dz.Urz.Woj.Op. 1999r. nr 38, poz. 255], w gminie Popielów
obejmuje ok. 70% powierzchni gminy - wyłączona jest strefa najbardziej zurbanizowana w południowowschodniej części oraz intensywnie użytkowane grunty orne w okolicy Kurzni. Park powołano do
istnienia w celu zachowania najcenniejszych fragmentów przyrody naturalnej, walorów
krajobrazowych oraz dziedzictwa kulturowego części Niziny Śląskiej. Park odznacza się̨ wielkim
zróżnicowaniem biotopów, posiada bogatą florę ̨ (w tym 49 gatunków roślin prawnie chronionych) oraz
faunę ̨ (w tym 250 gatunków zwierząt prawnie chronionych).

44

Źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Popielów – Edycja 2017.
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Rysunek 12. Lokalizacja Parku krajobrazowego na terenie gminy Popielów. 45

Plan ochrony parku został ustanowiony rozporządzeniem Wojewody Opolskiego nr Nr 0151/P/8/07
z dnia 19 stycznia 2007 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Stobrawskiego Parku
Krajobrazowego [Dz.Urz.Woj.Op. nr 4, poz. 76].

45

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://sdi.gdos.gov.pl/wfs, dostęp 19.04.2022 r.
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Rysunek 13. Plan ochrony Stobrawskiego Parku Krajobrazowego 46

Użytek ekologiczny 47
Użytki ekologiczne to zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla
zachowania różnorodności biologicznej, należą do nich: naturalne zbiorniki wodne, śródpolne
i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej
roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska
rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt, i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub
miejsca sezonowego przebywania.
Prawie10 ha gminy Popielów jest zaklasyfikowane jako użytki ekologiczne (pozostałości ekosystemów,
mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej). Należą do nich:
•

„Gęsi Staw" – [powołanie - Dz. Urz. Woj. Op. 2003, nr 109 poz. 2304], obszar o powierzchni
3,14 ha, usytuowany w międzywalu Odry na południe do Wielopola. Ochroną objęto tu duże
dobrze zachowane śródleśne starorzecze wraz z przyległymi bagnami, które stanowi siedlisko
rzadkiej fauny i flory. Ochrona miejsc występowania chronionych i rzadkich gatunków roślin
i zwierząt takich jak: kotewka orzech wodny Trapa natans, grążel żółty Nuphar lutea, szczeżuja
Anodonta sp., zaskroniec Natrix natrix, a także zachowanie walorów krajobrazowych,

46

Źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Popielów – Edycja 2017.
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Źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Popielów – Edycja 2017.
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•

„Puchacz" – [powołanie - Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 4, poz. 28], łąka o powierzchni 6,55 ha
z pozostawionym naturalnej sukcesji płatem nieużytkowanej roślinności, która jest także
miejscem regularnego przebywania zwierzyny płowej, drobniejszych ssaków i ptaków. Obszar
ten jest usytuowany w sołectwie Kuźnica Katowska, w dolinie rzeki Budkowiczanki.

Rysunek 14. Lokalizacja użytków ekologicznych na terenie gminy Popielów. 48

Pomniki przyrody 49
Na terenie gminy Popielów objęto ochroną łącznie 36 obiektów przyrodniczych. Wśród pomników
przyrody znajduje się: 5 grup drzew, 2 aleje, 28 pojedynczych drzew pomnikowych i 1 głaz narzutowy.
Natura 2000 50
•

ostoja „ptasia” Natura 2000 „Grądy Odrzańskie” PLB020002, obszar objęty ochroną od 2004
roku [Dz.U. 2004r. nr 229, poz. 2313] obejmuje 70 kilometrowy odcinek doliny Odry między
Narokiem a Wrocławiem. Jest to ostoja ptasia o randze europejskiej E 57. Obszar w części
(ok. 25 km2 – 12,5%) leży w granicach gminy Popielów, a jego całkowita powierzchnia wynosi
ok. 200 km2. Obszar ten leży wzdłuż koryta Odry, stanowi podmokły kompleks łąk i lasów
pocięty licznymi ciekami i rowami. Obszar ma znaczenie dla gatunków z załącznika I Dyrektywy
ptasiej w okresie lęgowym: kania czarna Milvus migrant, kania ruda Milvus milvus, dzięcioł
zielonosiwy Picus canus, dzięcioł średni Dendrocopos medius, muchołówka białoszyja Ficedula

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://sdi.gdos.gov.pl/wfs, dostęp 19.04.2022 r.
Źródło: Centralny rejestr form ochrony przyrody, dostęp: 19.04.2022 r.
50 Źródło: Centralny rejestr form ochrony przyrody, dostęp: 19.04.2022 r.
48
49

44

45

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Popielów na lata 2021-2030

•

albicollis. W okresie przelotów jest to również ważna ostoja gęsi zbożowej Anser fabalis.
Szczególne znaczenie ma zachowanie istniejących jeszcze starodrzewów w wieku powyżej 100
lat i zasobów martwego drewna w lasach nadrzecznych,
ostoja „siedliskowa” Natura 2000 „Łąki w okolicach Karłowic nad Stobrawą” PLH160012, łąki
położone na prawym i lewym brzegu rzeki Stobrawy oraz po obu stronach drogi Kuźnica
Katowska - Karłowice - Popielów. Obszar w całości mieści się ̨ w granicach gminy Popielów,
a jego powierzchnia wynosi 9,33 km2. Obszar ten leży w sąsiedztwie zabudowań wsi Kuźnica
Katowska, Karłowice i Stare Kolnie, stanowi podmokły kompleks łąkowy użytków zaliczanych
do rzędu Molinietalia caeruleae położony w wyżłobionym przez Stobrawę̨ i jej dopływy
nieznacznym obniżeniu. Na obszarze ostoi szczególnej ochronie podlegają łąki trzęślicowe
i świeże oraz żerujące na występujących na nich roślinach motyle: czerwończyk nieparek,
modraszek nausitous i modraszek telejus. W czasie przyborów wiosennych mogą być
miejscami podtapiane przez Stobrawę, łąki zajmują znaczną powierzchnię kilkuset hektarów,
przy czym nie są jednolitym kompleksem lecz różnej wielkości płatami dzielonymi
wspomnianymi zadrzewieniami. W okresie kwitnienia rosnące tutaj gatunki odwiedzane są
przez liczne gatunki owadów, w tym chronionych i zagrożonych.

Rysunek 15. Lokalizacja obszarów Natura 2000 na terenie gminy Popielów. 51

51

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://sdi.gdos.gov.pl/wfs, dostęp 19.04.2022 r.
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Obszar cenny przyrodniczo 52
Ujście Nysy i Stobrawy Fragment nieżeglownego zakola rzeki Odry wraz z ujściowym odcinkiem
Stobrawy położony na zachód od wsi Stobrawa (gm. Popielów i Lubsza). Jest to mozaika typowych dla
dolin rzecznych ekosystemów leśnych, wodnych, łąkowych i zadrzewieniowych. Na obszarze
zachowały się jedne z najlepiej wykształconych starorzeczy. Bogactwo siedlisk i nisz ekologicznych
sprzyja dużej bioróżnorodności tego obszaru
Obszar chronionego krajobrazu 53
Bezpośrednio na terenie gminy Popielów nie występują Obszary Chronionego Krajobrazu. Natomiast
wokół gminy zlokalizowane są:
•

Lasy Stobrawsko-Turawskie

Obszar Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie są największym obszarem chronionego
krajobrazu w województwie opolskim położonym w mezoregionie Równina Opolska. Obszar ten
zajmuje część prawego dorzecza Odry na południe od Stobrawy i na północ od Garbu Tarnogórskiego,
suwając się na wschód wzdłuż biegu Małej Panwi. Powierzchnię terenu budują zwydmione piaski,
porośnięte przez Bory Stobrawskie. Przez środek obszaru przepływa Mała Panew, na której w Turawie
utworzono zbiornik Jezioro Turawskie - jeden z zasilających żeglugę na Odrze ale także wykorzystywany
do celów rekreacyjnych. Wschodnia część regionu (Obniżenie Małej Panwi) stanowi szlak
komunikacyjny ze wschodu na zachód.
•

Bory Niemodlińskie

Obszar Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie o powierzchni 4 9170,5 ha położony jest w obrębie
Równiny Niemodlińskiej gdzie przeważają tereny piaszczyste sandrowe i kemowe ze zlodowacenia
odrzańskiego. W związku z takim charakterem gruntów znaczną powierzchnię zajmuje kompleks leśny
Borów Niemodlińskich, w którym utworzono kilka rezerwatów przyrodniczych m.in. Przysiecz (3,1 ha)
ze starodrzewiem modrzewia sudeckiego, Blok (6,6 ha), ze starodrzewiem sosnowym, Jeleni Dwór
(3,5 ha) z lasem mieszanym. Ze względu na dużą lesistość region jest słabo zaludniony. Główną
miejscowością jest Niemodlin.

52
53

Źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Popielów – Edycja 2017.
Źródło: Centralny rejestr form ochrony przyrody, dostęp: 19.04.2022 r.
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Rysunek 16. Lokalizacja obszarów chronionego krajobrazu. 54

Korytarz ekologiczny.55,56
Szczególnie istotne z przyrodniczego punktu widzenia są korytarze ekologiczne i obszary węzłowe.
Największe znaczenie wszystkich korytarzy wynika ze stwarzania możliwości migracji organizmów, co
zapewnia bogactwo i jednorodność gatunkową, a poprzez to utrzymanie stabilności zbiorowisk
roślinnych i zgrupowań zwierząt. Korytarze umożliwiają wielokierunkowe migracje organizmów
pomiędzy obszarami węzłowymi, a także ułatwiają i ukierunkowują ruch mas powietrza (znaczenie
przewietrzające).
Mapa przebiegu korytarzy ekologicznych w Polsce powstała w wyniku realizacji dwóch etapów prac:
•

etap I - w 2005 r. na zlecenie Ministerstwa Środowiska opracowano mapę sieci korytarzy dla
obszarów Natura 2000 z uwzględnieniem potrzeb ochrony kluczowych gatunków dużych
ssaków,

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://sdi.gdos.gov.pl/wfs, dostęp 19.04.2022 r.
Źródło: korytarze.pl
56 Źródło: https://gis.openforestdata.pl/, dostęp 19.04.2022 r.
54
55
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•

etap II - w 2011 r. we współpracy z Pracownią na rzecz Wszystkich Istot (w ramach projektu ze
środków EEA/EOG) opracowano kompletną mapę korytarzy istotnych dla populacji dużych
ssaków leśnych oraz spójności siedlisk leśnych i wodno-błotnych w skali krajowej
i kontynentalnej.

Przez teren gminy Popielów przechodzą 4 korytarze ekologiczne.
Tabela 10. Korytarze ekologiczne występujące na terenie gminy Popielów. 57

Lp.

Strefa

1

Korytarz południowocentralny (KPdC)

Korytarz południowocentralny (KPdC)
Korytarz południowy
3
(KPd)
Korytarz południowo4
centralny (KPdC)
2

57

Typ
Korytarz główny międzynarodowy (G)
Korytarz uzupełniający krajowy (K)
Korytarz uzupełniający krajowy (K)
Korytarz uzupełniający krajowy (K)

Nazwa

Rodzaj
obszar
Bory Stobrawskie węzłowy
(OW)
korytarz
Las Lubszański
leśny (KOR)
Dolina Górnej
korytarz
Odry
rzeczny (KR)
Dolina Odry
korytarz
Środkowej
rzeczny (KR)

Kod
GKPdC-12
KPdC-12B
KPd-19
KPdC-19A

Źródło: https://gis.openforestdata.pl/, dostęp 19.04.2022 r.
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Rysunek 17. Lokalizacja korytarzy ekologicznych na terenie gminy Popielów. 58

Stanowiska chronionych gatunków roślin 59
Na terenie gminy Popielów zinwentaryzowano 170 stanowisk roślin należących do 26 gatunków
chronionych, 13 gatunków rzadkich i trzech taksonów inwazyjnych.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bagno zwyczajne (Ledum palustre)
Bobrek trójlistkowy (Menyanthes trifoliata)
Borówka bagienna (Pijanica) (Vaccinium uliginosum)
Centuria pospolita (C. zwyczajna) (Centaurium erythraea)
Ciemiężyk białokwiatowy (Vincetoxicum hirundinaria)
Czermień błotna (Calla palustris)
Czosnek kątowy (Allium angulosum)
Czosnek niedzwiedzi (Allium ursinum)
Czosnek wężowy (Allium scorodoprasum)
Długosz królewski (Osmunda regalis)
Dzięgiel litwor (Angelica archangelica subsp. litoralis)
Dzięgiel litwor (Angelica archangelica subsp. litoralis)
Gnieźnik leśny (Neottia nidus-avis)
Grzybienie białe (Nymphaea alba)
Grzybieńczyk wodny (Nymphoides peltata)
Jaskier rzeczny (Batrachium fluitans)
Jaskier wielki (Ranunculus lingua
Jezierza morska (Najas marina)
Kotewka orzech wodny (Trapa natans)
Kruszczyk (Epipactis sp.)
Kruszczyk siny (Epipactis purpurata)
Kruszczyk szerokolistny (Epipactis helleborine)
Kruszczyk szerokolistny (Epipactis helleborine)
Krwawnica wąskolistna (Lythrum hyssopifolia)
Krwawnik kichawiec (Achillea ptarmica)
Kryszczyk szerokolistny (Epipactis helleborine)
Łączeń baldaszkowy (Butomus umbellatus)
Nasięźrzał pospolity (Ophioglossum vulgatum)
Niecierpek gruczołowaty (Impatiens glandulifera)
Okrężnica bagienna (Hottonia palustris)
Osoka aleosowata (Stratiotes aloides)
Paprotka zwyczajna (Polypodium vulgare)
Pływacz średni, p. pośredni (Utricularia intermedia)
Podrzeń żebrowiec (Blechnum spicant)
Pomocnik baldaszkowy (Chimaphila umbellata)
Przetacznik długolistny (Veronica longifolia)
Przytulia północna (Galium boreale)
Rdestnica alpejska (Potamogeton alpinus)

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://sdi.gdos.gov.pl/wfs, dostęp 19.04.2022 r.
Źródło: Inwentaryzacja przyrodnicza Gminy Popielów oraz zabezpieczenie, pielęgnacja i oznakowanie wskazanych
pomników przyrody i cennych przyrodniczo drzew
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rdestowiec (Reynoutria sp.)
Rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia)
Róża francuska (Rosa gallica)
Rutewka wąskolistna (Thalictrum lucidum)
Rutewka żółta (Thalictrum flavum)
Salwinia pływająca (Salvinia natans)
Sierpik barwierski (Serratula tinctoria)
Sitowie korzenioczepne (Scirpus radicans)
Stokłosa prosta (Bromus erectus)
Szafirek miękolistny (Muscari comosum)
Szczodrzeniec rozesłany (Chamaecytisus ratisbonensis)
Szczodrzyk czerniejący (Lembotropis nigricans)
Śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis)
Tojeść bukietowa (Lysimachia thyrsiflora)
Turzyca nitkowata (Carex lasiocarpa)
Turzyca wczesna (Carex praecox)
Włosienicznik (Jaskier)
Włosienicznik (Jaskier)
Wolffia bezkorzeniowa (Wolffia arrhiza)
Zimowit jesienny (Colchicum autumnale)
Żurawina błotna (Oxycoccus palustris)

Na szczególną uwagę spośród wyżej wymienionych roślin zasługuje czosnek kątowy, chroniony
gatunek charakterystyczny łąk selernicowych, który występuje w gminie w dolinie Odry i Stobrawy na
aż 10 stanowiskach osiągając na części z nich wielotysięczną liczebność. Z kolei trzy inne
z występujących w gminie gatunków roślin naczyniowych: grzybieńczyk wodny, szafirek miękkolistny
i krwawnica wąskolistna ma status krytycznie zagrożonych w województwie Opolskim
Głównym zagrożeniem dla ochrony rzadkich gatunków roślin są w gminie Popielów opadające
zwierciadło wód gruntowych oraz zmiany w sposobie zagospodarowania terenu, w szczególności
intensyfikacja gospodarki łąkarskiej oraz zaorywanie łąk i przekształcanie ich w pola kukurydzy.
Poza chronionym i rzadkimi gatunkami roślin składnikiem lokalnej flory są na obszarze Gminy również
rośliny uznawane za inwazyjne i stanowiące zagrożenie dla rodzimych gatunków. Najliczniejsze
stanowiska ma kolczatka klapowana (Echinocystis lobata), która stanowi trwały element nadrzecznych
zbiorowisk welonowych na brzegach Odry i Stobrawy. Mimo dużego potencjału inwazyjnego gatunek
ten nie tworzy jednak na inwentaryzowanym obszarze jednogatunkowych skupień. Z niemal zupełnym
wypieraniem innych gatunków roślin mamy do czynienia w przypadku dwóch pozostałych
stwierdzanych w gminie Popielów roślin inwazyjnych: niecierpka gruczołowatego (Impatiens
glandulifera) i rdestowców (Reynoutria sp.). Większość stanowisk pierwszego z ww. gatunków znajduje
się w lasach łęgowych, w pobliżu dróg leśnych lub w miejscach niedawnych zrębów. Rdestowce
występują z kolei w pasie nadrzecznym, głównie nad Odrą.

50

51

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Popielów na lata 2021-2030

Siedliska cenne przyrodniczo 60
Na terenie gminy Popielów znajduje się 11 typów chronionych siedlisk występujących w 207 płatach.
Siedliska te zajmują łącznej powierzchni 1 239 ha, co stanowi 7,1% obszaru gminy.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis) – kod 2330
Starorzecza i drobne naturalne zbiorniki wodne – kod 3150-2
Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) – kod 6410
Łąki selernicowe (Cnidion dubii) – kod 6440
Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) – kod 6510
Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum) – kod 9110
Grąd środkowoeuropejski (Galio-Carpinetum) – kod 9170-1
Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae) – 9190
Bory i lasy bagienne – kod 91D0
Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) – kod 91F0
Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae,
Alnenion glutinoso-incanae) – kod 91E0 91

Większość siedlisk zlokalizowana jest w dolinach rzecznych i obejmuje siedliska nadrzecznych lasów
liściastych i łąk, jak również niewielkie ale liczne starorzecza. Siedliska te, jak również zlokalizowane
w obniżeniach terenu w krajobrazu eolicznym bory bagienne, są siedliskami zależnymi od wód
(okresowych zalewów lub płytko zalegających wód gruntowych). Zmiany klimatyczne, których nasilenie
można obserwować w ostatnich latach sprawiają, że wiele z tych siedlisk podlega niekorzystnym
zmianom spowodowanym pogłębiającym się deficytem wody. Innymi zagrożeniami dla siedlisk są
również przekształcenia w sposobie zagospodarowania, w szczególności intensyfikacja gospodarki
rolnej i leśnej.
Grzyby 61
Na terenie gminy Popielów stwierdzono 2 gatunki rzadkich lub chronionych grzybów.
•
•

Mąkla tarniowa (Evernia prunastri) – CzLG-OP – NT
Ozorek dębowy (Fistulina hepatica) – ochrona gatunkowa (częściowa).

Ich stanowiska zostały odnalezione podczas oględzin pomnikowych drzew.
Stanowiska i siedliska chronionych gatunków zwierząt 62
Bezkręgowce 63
Najcenniejszymi elementami fauny bezkręgowej obszaru gminy Popielów są owady, w tym przede
wszystkim związane z siedliskami łąkowymi motyle oraz zasiedlające lasy i stare drzewa chrząszcze.
Chrząszcze występujące na terenie gminy Popielów:
•

Biegacz pomarszczony (Carabus intricatus)

Źródło: Inwentaryzacja przyrodnicza Gminy Popielów oraz zabezpieczenie, pielęgnacja i oznakowanie wskazanych
pomników przyrody i cennych przyrodniczo drzew
61 Źródło: Inwentaryzacja przyrodnicza Gminy Popielów oraz zabezpieczenie, pielęgnacja i oznakowanie wskazanych
pomników przyrody i cennych przyrodniczo drzew
62 Źródło: Inwentaryzacja przyrodnicza Gminy Popielów oraz zabezpieczenie, pielęgnacja i oznakowanie wskazanych
pomników przyrody i cennych przyrodniczo drzew
63 Źródło: Inwentaryzacja przyrodnicza Gminy Popielów oraz zabezpieczenie, pielęgnacja i oznakowanie wskazanych
pomników przyrody i cennych przyrodniczo drzew
60
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•
•
•
•
•
•

Biegacz skórzasty (Carabus coriaceus)
Biegacz Ulrichia (Carabus ulrichii)
Jelonek rogacz (Lucanus cervus)
Kozioróg dębosz (Cerambyx cerdo)
Pachnica dębowa (Osmoderma eremita)
Kałużnica czarna (Hydrophilus aterrimus)

Motyle występujące na terenie gminy Popielów:
•
•
•

Czerwończyk nieparek (Lycaena dispar)
Modraszek nausitous (Phengaris nausithous)
Modraszek telejus (Phengaris teleius)

Ważki występujące na terenie gminy Popielów:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lecicha białoznaczna (Orthetrum albistylum)
Oczobarwnica mniejsza (Erythromma viridulum)
Pałatka południowa (Lestes barbarus)
Smaglec ogonokleszcz(Onychogomphus forcipatus)
Szablak południowy (Sympetrum meridionale)
Szafranka czerwona (Crocothemis erythraea)
Trzepla zielona (Ophiogomphus cecilia)
Zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis)
Żagniczka wiosenna (Brachytron pratense)
Żagnica południowa (Aeshna affinis)

Ryby i minogi64
Chroniona i rzadka ichtiofauna gminy Popielów obejmuje zarówno gatunki rzeczne jak i te związane ze
zbiornikami wodnymi. Na szczególną uwagę zasługuję 7 wymienionych niżej gatunków rzadkich lub/i
chronionych.
•
•
•
•
•
•
•

Śliz (Barbatula barbatula)
Różanka (Rhodeus amarus)
Piskorz (Misgurnus fossilis)
Minóg strumieniowy (Lampetra planeri)
Koza (Cobitis taenia)
Kiełb białopłetwy (Gobio albipinnatus)
Boleń (Aspius aspius)

Bioróżnorodności siedlisk wodnych zagraża obecność dwóch gatunków ryb inwazyjnych: sumika
karłowatego (Ameiurus nebulosus) i czebaczeka amurskiego (Pseudorasbora parva).
Płazy i gady 65
Herpetofauna występująca na terenie gminy Popielów:
•

Traszka grzebieniasta (Triturus cristatus)

Źródło: Inwentaryzacja przyrodnicza Gminy Popielów oraz zabezpieczenie, pielęgnacja i oznakowanie wskazanych
pomników przyrody i cennych przyrodniczo drzew
65 Źródło: Inwentaryzacja przyrodnicza Gminy Popielów oraz zabezpieczenie, pielęgnacja i oznakowanie wskazanych
pomników przyrody i cennych przyrodniczo drzew
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•
•
•

Kumak nizinny (Bombina bombina)
Grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus)
Rzekotka drzewna (Hyla arborea)

Ptaki 66
W gminie Popielów stwierdzono 493 stanowiska 47 rzadkich gatunków ptaków. Część z ptaków
lęgowych w gminie Popielów należy do tzw. gatunków strefowych. W pobliżu gniazd tych ptaków
wyznacza w drodze decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska obszar z czasowym lub
całorocznym zakazem działalności człowieka i zakazem wstępu. W gminie znajduje się aż 10 takich stref
a dwie kolejne są w trakcie powoływania.
Gatunki strefowe:
•
•
•
•
•

Bielik (Haliaeetus albicilla)
Kania ruda (Milvus milvus)
Kania czarna (Milvus migrans)
Orlik krzykliwy (Clanga pomarina)
Bocian czarny (Ciconia nigra)

Pozostałe rzadkie gatunki ptaków:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Błotniak stawowy (Circus aeruginosus) –
Bocian biały (Ciconia ciconia)
Czajka (Vanellus vanellus)
Czapla siwa (Ardea cinerea)
Derkacz (Crex crex)
Dudek (Upupa epops)
Dzięcioł czarny (Dryocopus martius)
Dzięcioł średni (Dendrocopos medius)
Dzięcioł zielonosiwy (Picus canus)
Dzięcioł zielony (Picus viridis)
Gąsiorek (Lanius collurio)
Gil (Pyrrhula pyrrhula) –
Jarzębatka (Sylvia nisoria)
Jastrząb (Accipiter gentilis)
Kobuz (Falco subbuteo)
Krętogłów (Jynx torquilla)
Krogulec (Accipiter nisus)
Kropiatka (Porzana porzana) –
Kruk (Corvus corax)
Kszyk (Gallinago gallinago)
Kuropatwa (Perdix perdix)
Lerka (Lullula arborea)
Łabędź niemy (Cygnus olor)
Muchołówka białoszyja (Ficedula albicollis)
Myszołów (Buteo buteo)

Źródło: Inwentaryzacja przyrodnicza Gminy Popielów oraz zabezpieczenie, pielęgnacja i oznakowanie wskazanych
pomników przyrody i cennych przyrodniczo drzew
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ortolan (Emberiza hortulana)
Pliszka górska (Motacilla cinerea)
Pokląskwa (Saxicola rubetra)
Przepiórka (Coturnix coturnix)
Puszczyk (Strix aluco)
Samotnik (Tringa ochropus)
Siniak (Columba oenas)
Słonka (Scolopax rusticola)
Srokosz (Lanius excubitor)
Świergotek łąkowy (Anthus pratensis)
Trzmielojad (Pernis apivorus)
Turkawka (Streptopelia turtur)
Uszatka (Asio otus)
Wrona siwa (Corvus cornix)
Zimorodek (Alcedo atthis)
Żuraw (Grus grus)

Ssaki 67
Zgrupowanie ssaków gminy Popielów obejmuje szereg gatunków rzadkich w skali kraju i regionu lub/i
podlegających szczególnej ochronie w Unii Europejskiej. Są to zarówno gatunki ziemnowodne jak i ssaki
leśne.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bóbr (Castor fiber)
Wydra (Lutra lutra)
Wilk (Canis lupus)
Ryś (Lynx lynx)
Popielica (Glis glis) –
Badylarka pospolita (Micromys minutus)
Karczownik ziemnowodny (Arvicola amphibius)
Kret europejski (Talpa europaea)
Myszarka zaroślowa (Apodemus sylvaticus)
Orzesznica leszczynowa (Muscardinus avellanarius)
Ryjówka aksamitna (Sorex araneus)
Ryjówka malutka (Sorex minutus)
Zębiełek karliczek (Crocidura suaveolens)
Nocek duży (Myotis Myotis)
Karlik drobny (Pipistrellus pygmaeus)
Karlik malutki (Pipistrellus pipistrellus)
Karlik większy (Pipistrellus nathusii)
Mopek zachodni (Barbastella barbastellus)
Gacek brunatny (Plecotus auritus)
Nocki (Myotis spp.)

Źródło: Inwentaryzacja przyrodnicza Gminy Popielów oraz zabezpieczenie, pielęgnacja i oznakowanie wskazanych
pomników przyrody i cennych przyrodniczo drzew
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4.13.

Promieniowanie elektromagnetyczne

Do źródeł niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego, mającego negatywny wpływ na
środowisko, zalicza się linie elektroenergetyczne przesyłowe, stacje elektroenergetyczne, stacje
radiowe i telewizyjne, stacje bazowe telefonii komórkowej, urządzenia diagnostyczne oraz niektóre
urządzenia przemysłowe.
Stacje telefonii komórkowej są obecnie najbardziej rozpowszechnionym rodzajem obiektów
radiokomunikacyjnych. W otoczeniu typowych stacji bazowych telefonii komórkowych pola
elektromagnetyczne o wartościach wyższych od dopuszczalnych występują nie dalej niż kilkadziesiąt
metrów od samych anten i na wysokości ich zainstalowania.
Linie i stacje elektroenergetyczne są źródłami pól elektrycznych i magnetycznych o częstotliwości
50 Hz. Istotny wpływ na środowisko mają napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciach
znamionowych od 110 kV. Poziomy pól elektrycznych i magnetycznych występujących w otoczeniu linii
wysokiego napięcia są zależne od konstrukcji linii, napięć oraz prądów znamionowych. Natężenie pól,
elektrycznego i magnetycznego, maleje szybko wraz ze wzrostem odległości od linii
elektroenergetycznych.
Przez teren gminy Popielów przebiegają elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia
110 kV relacji:
•
•
•

Dobrzeń – Hermanowice (o dł. 17 876 m);
Dobrzeń – Siołkowice (o dł. 5 510 m);
Siołkowice – Pawłów (o dł. 26 697 m);

stanowiące własność TAURON Dystrybucja S.A. zaopatrujące mieszkańców gminy w energię
elektryczną. 68
Ponadto przez teren gminy Popielów przebiegają następujące linie napowietrzne:
•

•

dwutorowa linia elektroenergetyczna 400 kV o relacji Dobrzeń – Pasikurowice, Dobrzeń –
Trębaczew (własność PSE Operator S.A.): jest to linia przesyłowa nie zaopatrująca
bezpośrednio mieszkańców gminy w energię elektryczną;
jednotorowa linia 110 kV (odgałęzienie od linii Dobrzeń – Hermanowice do GPZ Rogalice, która
jest własnością PKP Energetyka Sp. z o.o.): linia ta stanowi zasilenie dla trakcji kolejowej
Wrocław-Opole. 69

Na terenie gminy zlokalizowany jest jeden główny punkt zasilający oraz trafostacje. Sieć średniego
napięcia na terenie gminy jest zasilana w układzie normalnym z GPZ Siołkowice oraz GPZ Pokój. Długość
sieci 15 kV przebiegającej przez teren gminy Popielów wynosi 103 km, w tym 89 km to linia
napowietrzna, a 14 km to linia kablowa. Długość sieci 0,4 kV przebiegającej przez teren gminy Popielów
wynosi 100 km, w tym 93 km to linia napowietrzna, a 7 km to linia kablowa. 70
Na terenie gminy znajduje się 8 nadajników różnych operatów. Po 3 z nich znajdują się na terenie
Popielowa oraz Karłowic. Pozostałe 2 zlokalizowane są w Stobrawie. Na terenie gminy Popielów działa

68

Źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Popielów – Edycja 2017.

69

Źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Popielów – Edycja 2017.

70

Źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Popielów – Edycja 2017.
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prywatny operator Internetu radiowego, ponadto w trakcie realizacji jest również infrastruktura
światłowodowa. 71
Wzrost postępu technicznego, rosnący zakres zastosowań energii elektromagnetycznej, wprowadzenie
nowych urządzeń do eksploatacji powoduje, iż w ciągu ostatnich lat znacznie wzrosła liczba urządzeń
emitujących elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujące – powodując tym samym wzrost
„zanieczyszczeń elektromagnetycznych”. 72
Monitoring poł elektromagnetycznych w środowisku prowadzony jest przez Inspekcję Ochrony
Środowiska w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) od 2008 r. w sposób ujednolicony
dla całego kraju. Celem pomiarów jest ocena średniego poziomu pół elektromagnetycznych
w środowisku w miejscach dostępnych dla ludności.
Na terenie gminy Popielów nie prowadzono pomiarów poziomów PEM w ramach Państwowego
Monitoringu Środowiska. Pomimo ciągłego rozwoju technologii wykorzystującej pola
elektromagnetyczne, zagęszczania się lokalizacji instalacji będących źródłem pól
elektromagnetycznych, jest bardzo mało podobne, aby wystąpiły poziomy PEM naruszające normy
określone rozporządzeniem. Nowe stacje telefonii komórkowej lokalizowane są w taki sposób aby
zasięgiem pokryć tereny jeszcze nim nie objęte. Na terenie gminy nie planuje się także lokalizacji żadnej
infrastruktury, gdzie mogłyby być wykorzystywane technologie, które mogłyby stanowić zagrożenie ze
względu na ponadnormatywny poziom PEM.
W polskim systemie elektroenergetycznym dominują sieci napowietrzne, które w przeciwieństwie do
sieci kablowych są silnie narażone na awarie spowodowane silnymi wiatrami i nadmiernym
oblodzeniem. Występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych typu huragany, intensywne burze
itp. może doprowadzić do zwiększenia ryzyka uszkodzenia linii przesyłowych i dystrybucyjnych, a zatem
ograniczenia w dostarczaniu energii elektrycznej do odbiorców. Najważniejsze zjawiska wpływające na
ryzyko zniszczeń sieci przesyłowych i dystrybucyjnych to występowanie burz, w tym burz śnieżnych,
szadź katastrofalna i silny wiatr. 73
Dla produkcji energii kluczowe znaczenie ma dostępność wody dla potrzeb chłodzenia. Pobór wody dla
tych celów stanowi 70 % całkowitych poborów wody w Polsce. W warunkach dużej zmienności opadów
skrajne sytuacje (powodzie i susze) i wzrost niestacjonarności przepływów mogą zakłócić dostępność
niezbędnych ilości wody, która wykorzystywana jest na cele chłodzenia. Może to spowodować
obniżenie sprawności tradycyjnych elektrowni z chłodzeniem w obiegu otwartym oraz obniżenie ilości
energii produkowanych przez te instalacje. 74

4.14.

Hałas

Zagadnienie hałasu zewnętrznego na obszarze gminy Popielów, ale także całego województwa
opolskiego stanowi istotny problem, lecz dotychczas kompleksowo nierozpoznany. Dźwięki
pochodzące z powyższych źródeł tworzą klimat akustyczny środowiska i odpowiadają za uciążliwość
hałasu oraz jego negatywny wpływ za zdrowie i życie ludności. Na klimat akustyczny gminy Popielów
jak i całego województwa opolskiego wpływa w głównej mierze hałas komunikacyjny, a w szczególności
hałas drogowy. Spowodowane jest to ciągłym wzrostem natężenia ruchu, zwłaszcza udział transportu
ciężkiego, złym stanem technicznym pojazdów, stanem technicznym nawierzchni dróg, jej rodzaju,

Źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Popielów – Edycja 2017.
Źródło: Program ochrony środowiska dla gminy Popielów na lata 2016 – 2020 z perspektywą do roku 2024
73 Źródło: Program ochrony środowiska dla gminy Popielów na lata 2016 – 2020 z perspektywą do roku 2024
74 Źródło: Program ochrony środowiska dla gminy Popielów na lata 2016 – 2020 z perspektywą do roku 2024
71
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organizacji ruchu drogowego oraz rodzaju zabudowy wzdłuż szlaków komunikacyjnych generujących
największe stężenie hałasu.
Na terenie województwa opolskiego monitoring stanu akustycznego w środowisku prowadzi
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu. Według ustawy Prawo ochrony środowiska
pomiary hałasu prowadzone są również przez zarządców dróg i linii kolejowych oraz niektóre
starostwa. Na terenie gminy Popielów nie były prowadzone pomiary hałasu.
Główną uciążliwość akustyczną gminy Popielów stanowią istniejące ciągi komunikacyjne,
w szczególności drogi wojewódzkie nr 457, 458 i 462 oraz linia kolejowa nr 277.

4.14.1.

Hałas drogowy

Do najbardziej uciążliwych źródeł hałasu w środowisku należy komunikacja drogowa, która emituje
około 80 % wszystkich hałasów rozprzestrzeniających się na terenach osadniczych. Na poziom hałasu
drogowego mają przede wszystkim wpływ: natężenie ruchu komunikacyjnego, udział transportu
ciężkiego w strumieniu ruchu, prędkość ruchu pojazdów, stan techniczny pojazdów, odległość
zabudowy mieszkaniowej, stan i rodzaj nawierzchni, płynność ruchu i sposób eksploatacji pojazdów.
Ogółem w gminie Popielów znajdują się 184 km dróg publicznych, z czego 88 km to drogi gminne,
ponad 70 km- drogi powiatowe, a 25 km - drogi wojewódzkie. Główne szlaki komunikacyjne stanowią
drogi wojewódzkie przebiegające przez teren gminy. Należą do nich 75:
•
•
•

75

DW nr 457 Brzeg – Dobrzeń Wielki;
DW nr 458 Obórki – Czeska Wieś – Lewin Brzeski – Skorogoszcz – Popielów;
DW nr 462 Stobrawa – Kopanie – Łosiów – Krzyżowice.

Źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Popielów – Edycja 2017.
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Rysunek 18. Siec komunikacyjna w gminie Popielów. 76

Stan dróg na terenie gminy Popielów jest zróżnicowany. Częściowo wyremontowane są drogi
wojewódzkie, ich stan jest średni lub dobry. Stan większości dróg powiatowych jest zły i nie wszystkie
posiadają utwardzoną nawierzchnię. W ostatnich latach poczyniono jednak kilka inwestycji drogowych,
które nieco poprawiły stan infrastruktury dróg powiatowych.
Drogi na terenie gminy Popielów - zarówno gminne, powiatowe jak i wojewódzkie wymagają dalszych
inwestycji polegających na utrzymaniu bądź poprawie ich stanu. Konieczne są także remonty
i przebudowy dróg, szczególnie tych o znaczeniu ponadgminnym.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu w ostatnich latach (2014, 2015, 2018) nie
przeprowadzał pomiarów oceniających hałas komunikacyjny w otoczeniu dróg wojewódzkich na
terenie gminy. Jednakże, ze względu na rosnące natężenie ruchu, można się spodziewać przekroczeń
dopuszczalnych poziomów natężenia hałasu w bezpośrednim sąsiedztwie dróg wojewódzkich,
w szczególności drogi nr 457 relacji Brzeg -Dobrzeń Wlk. tj. na terenach zabudowanych wsi Siołkowice
Stare, Popielów, Stare Kolnie i Stobrawa. Natomiast na drogach powiatowych i gminnych, ze względu
na niewielkie natężenie ruchu, poziom hałasu nie będzie przekraczał ustawowych norm, a pogorszenie
klimatu akustycznego ma charakter jedynie lokalny.
Przeprowadzona diagnoza wskazuje na potrzebę wspierania wszelkich inicjatyw na rzecz poprawy
stanu dróg. Stan dróg ma istotne znaczenie dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, dostępu do usług
76

Źródło: Strategia rozwoju gminy Popielów na lata 2021-2030.
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oraz bezpieczeństwa ich użytkowników. Dla poprawy bezpieczeństwa ważne jest także kontynuowanie
rozbudowy ścieżek pieszo-rowerowych i przebudowy skrzyżowań, przede wszystkim wzdłuż drogi
wojewódzkiej nr 457, a także powiatowych w Popielowie i Karłowicach.

4.14.2.

Hałas kolejowy

Komunikację kolejową na terenie gminy zapewnia przebiegająca przez jej obszar linia kolejowa nr 277
relacji Opole Groszowice – Wrocław Brochów. Na terenie gminy znajdują się dwie stacje kolejowe:
Popielów i Karłowice. Obecnie dostępne są regionalne połączenia kolejowe realizowane przez
przedsiębiorstwo „Polregio” obejmujące przejazdy w kierunku Opola oraz Wrocławia, a także
połączenia powrotne 77.
Długość linii kolejowej nr 277 to ok. 90 km. Pociąg na tej trasie osiąga co prawda spore prędkości maksymalne 160 km/h, jednak należy zaznaczyć, iż występują spowolnienia do 40 km/h. Bezsprzecznie
wpływa to na jakość i długość podróży. 78
Na terenie gminy Popielów nie badano poziomu hałasu, ale badania wykonane na tego typu liniach
wykazywały przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu dla pory nocnej w odległości do 460 m
od skraju torów i dla pory dziennej w odległości 250 m od skraju torów. 79
Stan infrastruktury kolejowej na ternie gminy jest w bardzo złym stanie i wymaga gruntowej
modernizacji. Planowane są przyszłe prace na linii kolejowej Wrocław – Opole przez Siechnice, Jelcz,
Popielów (C-E 30). Głównym celem projektu jest skrócenie czasu podróży i transportu ładunków,
poprawa punktualności oraz zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu kolejowym.
Przeprowadzona diagnoza wskazuje na potrzebę wspierania wszelkich inicjatyw na rzecz poprawy
stanu infrastruktury kolejowej ponieważ może mieć bezpośredni wpływ na ruch turystyczny w gminie
Popielów.

Źródło: https://polregio.pl/pl/rozklad-jazdy-i-mapa-polaczen/rozklad-jazdy/ (stan na 31.05.2021 r.).
Źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Popielów – Edycja 2017.
79 Źródło: Program ochrony środowiska dla gminy Popielów na lata 2016 – 2020 z perspektywą do roku 2024
77
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Rysunek 19. Sieć połączeń komunikacyjnych (autobusowych i kolejowych) w gminie Popielów. 80

4.14.3.

Hałas przemysłowy

Na terenie gminy Popielów funkcjonują firmy, warsztaty, podmioty gospodarcze, jednostki handlu
detalicznego, których działalność kształtuje klimat akustyczny terenów bezpośrednio z nimi
sąsiadujących. Ze względu na coraz nowsze technologie oraz zaostrzające się przepisy prawne,
dotyczące norm emisji oraz dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku, hałas związany
z przemysłem na terenie gminy nie jest uciążliwy.

4.15.

Historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi

Przez historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi rozumie się zanieczyszczenie powierzchni ziemi,
które zaistniało przed dniem 30 kwietnia 2007 r. lub wynika z działalności, która została zakończona
przed dniem 30 kwietnia 2007 r., a także szkodę w środowisku w powierzchni ziemi w rozumieniu art. 6
pkt 11 lit. c ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 2187), która została spowodowana przez emisję lub zdarzenie, od którego upłynęło
więcej niż 30 lat.
Rejestr historycznych zanieczyszczeń oraz rejestr bezpośrednich zagrożeń i szkód w środowisku, które
wystąpiły na terenie kraju, jest prowadzony przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
Prowadzenie i nadzorowanie spraw dotyczących działań remediacyjnych (naprawczych) powierzono
Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska.

80

Źródło: Strategia rozwoju gminy Popielów na lata 2021-2030.

60

61

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Popielów na lata 2021-2030

Na podstawie rejestru prowadzonego przez GDOŚ na terenie gminy Popielów nie stwierdzono
występowania miejsc historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

5. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji
projektowanego dokumentu (w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody)

Projekt Strategii w części diagnostycznej wskazuje najważniejsze zagrożenia i problemy ochrony
środowiska. Przedstawione poniżej zdiagnozowane problemy mają wyłącznie charakter informacyjny,
a ich celem jest ukierunkowanie działań w taki sposób aby je zminimalizować bądź wyeliminować.
Wskazane problemy stanowiły podstawę do wyznaczenia w Strategii rozwoju Gminy Popielów na lata
2021-2030 odpowiednich celów i kierunków działań, których realizacja przyczyni się do poprawy
środowiska.
Do najważniejszych problemów ochrony środowiska na terenie gminy można zaliczyć: emisję
zanieczyszczeń powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu, których
głównym źródłem jest spalanie paliw stałych w indywidualnych systemach grzewczych oraz wzmożony
ruch samochodowy.
Ważnym wyzwaniem dla gminy jest także zapewnienie zrównoważonego rozwoju w różnych aspektach
ze szczególnym uwzględnieniem zachowania ciągłości istniejącego systemu obszarów cennych
przyrodniczo w powiązaniu z korytarzami ekologicznymi oraz z dotychczasowym układem zieleni.
Istotnym zadaniem dla ochrony bioróżnorodności jest m.in. optymalne użytkowanie terenów
biologicznie czynnych, w tym zieleni urządzonej.
Innym niekorzystnym zjawiskiem dotyczącym ornitofauny i chirofauny gminnej jest ocieplanie
budynków. W czasie przeprowadzania prac termomodernizacyjnych budynków likwidowane mogły
być miejsca, w których gniazdują ptaki (np. jerzyki, wróble) i nietoperze. Potencjalnymi miejscami
bytowania ptaków są przede wszystkim szczeliny pomiędzy płytami betonowymi oraz otwory
wentylacyjne pod krawędzią dachu. Przed podjęciem jakichkolwiek prac remontowych, należy
sprawdzić czy otwory w stropodachach, na strychach, w szczelinach między płytami, przestrzenie pod
parapetami, balkonami, itp., które stanowią siedliska podlegające ochronie prawnej, nie są zajęte przez
chronione ptaki lub nietoperze. Generalnie wszelkie prace związane z termomodernizacją powinny być
prowadzone po zakończeniu sezonu lęgowego.
Zagrożeniem dla wód powierzchniowych może być ładunek zanieczyszczeń niesiony przez spływające
wody - spływy związków biogennych z pól. Gospodarka wodna, w tym poprawa jakości wód
powierzchniowych, należą do problemów, które należy rozwiązywać we współpracy z innymi gminami,
położonymi w obrębie zlewni. Należy działania dla poprawy retencji wód z uwagi na możliwość
pogłębiania się stepowienia terenu. Problemem jest zagospodarowanie wód opadowych,
roztopowych, w taki sposób, aby jak największa ich ilość nie trafiała bezpośrednio do rzek, ale do
gruntu i była rozprowadzana po terenie nieruchomości przez jej właściciela bądź zarządcę.
Niepożądane z punktu widzenia ochrony środowiska oraz zdrowia i życia ludzi może być także
niewystarczająca świadomość społeczna w zakresie ochrony środowiska.
Poniżej przedstawiono główne problemy ochrony środowiska.
Problemy w zakresie adaptacji do zmian klimatu:
•
•

wzrost liczby dni z temperaturą maksymalną powietrza,
częstsze występowanie fal gorąca i dni upalnych,
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•
•
•
•
•

długotrwałe okresy bezopadowe w połączeniu z temp. maksymalną powyżej 25°C,
lokalne powodzie i podtopienia wskutek wylania m.in. rzeki Odry, a także występowanie
krótkich, lecz intensywnych opadów (lokalnych),
zmiany w poziomie wód gruntowych,
istotny poziom koncentracji zanieczyszczeń powietrza oraz występowanie smogu zimowego,
rosnąca liczba dni burzowych (w tym występowanie burz z gradem).

Problemy w zakresie klęsk żywiołowych (zdarzenia ekstremalne):
•
•
•

wystąpienie suszy w okresie wiosennym,
zalewanie obszarów doli rzeki Odry, Stobrawy i Budkowiczanki w okresie letnim,
napowietrzne linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia.

Problemy w zakresie jakości powietrza:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

opalanie indywidualnych palenisk domowych paliwem o niskiej jakości,
zdecydowana dominacja węgla kamiennego w strukturze zużytego paliwa,
niska świadomość ekologiczna mieszkańców, szczególnie w zakresie spalania odpadów
w piecach domowych,
narażenie społeczeństwa na choroby cywilizacyjne związane z zanieczyszczeniem powietrza,
zanieczyszczenie powietrza powodowane przez emisję z komunikacji oraz niską emisję,
zanieczyszczenie powietrza ozonem, B(a)P oraz pyłem zawieszonym PM10 oraz PM2,5 głównie
pochodzącymi z niskiej emisji,
zbyt mały udział OZE,
niewystarczająca infrastruktura pieszo-rowerowa,
zły stan nawierzchni infrastruktury drogowej,
brak stacji pomiarowych na terenie gminy,
wzrost natężenia komunikacyjnego.

Problemy w zakresie wody:
•
•
•
•
•
•
•

zły stan wód powierzchniowych i podziemnych,
nieosiągnięcie celów środowiskowych RDW dla JCWPrz
obszarowe źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych stanowiące głównie
zanieczyszczenia spływające z pól,
przenikanie do wód powierzchniowych zanieczyszczeń z terenów zurbanizowanych,
konieczność modernizacji i remontów sieci wodno-kanalizacyjnej, w tym modernizacji
oczyszczalni ścieków,
niska świadomość ekologiczna mieszkańców,
wzrost powierzchni nieprzepuszczalnych (ulic, chodników, parkingów, dachów budynków).

Problemy w zakresie powierzchni ziemi (w tym gleb):
•
•
•

słabej jakości gleby,
występowanie antropogenicznych źródeł zanieczyszczeń - emisja z transportu,
niska świadomość proekologiczna: zabiegi agrotechniczne z zastosowaniem środków ochrony
roślin i nawozów sztucznych, rozlewanie na pola gnojowicy, brak lub nieszczelne zbiorniki na
obornik i gnojowicę.
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Problemy w zakresie ochrony ludności:
•
•
•
•
•
•

problemy społeczne - zjawisko ubóstwa, bezrobocia i alkoholizmu,
duży poziom wydatków ma pomoc społeczną,
starzejące się społeczeństwo,
ujemny przyrost naturalny,
niska świadomość ekologiczna mieszkańców,
ujemne saldo migracji wewnętrznych.

Problemy w zakresie zasobów przyrodniczych (Natura 2000, korytarze ekologiczne, rośliny, zwierzęta,
siedliska cenne przyrodniczo, obszaru chronione, różnorodność biologiczna, zwierzęta i rośliny)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wzrastająca presja zabudowy na tereny cenne przyrodniczo,
przekształcanie środowiska związane z działalnością człowieka,
część powierzchni gminy objęta obszarowymi formami ochrony przyrody, co istotnie może
wpływać na możliwość podejmowania dodatkowych działań inwestycyjnych,
zmiany klimatu powodujące zanikanie siedlisk, wysychanie, zmniejszenie zdolności
retencyjnych gleb,
wkraczanie gatunków obcych i inwazyjnych,
zanieczyszczenie wód,
intensyfikacja turystyki,
intensyfikacja zabudowy rekreacyjnej,
presja urbanistyczna na obszary cenne przyrodniczo, która powoduje fragmentację środowisk,
wzmożony ruch samochodowy.

Problemy w zakresie zagrożenia hałasem:
•
•
•
•
•

wzrost natężenia ruchu komunikacyjnego,
wzrost ilości pojazdów mechanicznych,
przeważający transport indywidualny,
pogarszający się stan infrastruktury drogowej,
usytuowanie budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej w bezpośrednim
sąsiedztwie dróg.

Problemy związane z promieniowaniem elektromagnetycznym:
•
•
•

brak na terenie gminy punktów pomiarowych PEM monitorowanych przez Wojewódzki
Inspektor Ochrony Środowiska,
ciągły rozwój nowych technologii bezprzewodowej transmisji danych, rosnąca liczba źródeł
promieniowania PEM,
brak nadzoru nad instalacjami amatorskimi anten i innych urządzeń mogących wpływać
lokalnie na poziom PEM.

Problemy w zakresie zabytków i dóbr materialnych: Nie zidentyfikowano.
Problemy w zakresie krajobrazu: Nie zidentyfikowano.
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6. Ocena potencjalnych zmian stanu środowiska przy braku realizacji zadań
zaplanowanych w projekcie strategii
Nadrzędnym celem (misją) Strategii Rozwoju Gminy Popielów na lata 2021-2030 jest sprawienie by
gmina Popielów była gminą przyjazną, aktywną i bezpieczną – otwartą na ludzi i świat. Strategia opiera
się na III filarach – celach strategicznych – (I) środowisko i adaptacja do zmian klimatu, (II) warunki
i komfort życia mieszkańców, (III) konkurencyjność i efektywność gospodarki, z czego pierwszy z nich
ściśle nawiązuje do sfery środowiskowej, a ich realizacja ma na celu poprawę jakości elementów
środowiska przyrodniczego. Działania opisane w ocenianym projekcie Strategii należy uznać za prośrodowiskowe, stanowią one spójną całość i konsekwentnie realizują cele określone w dokumentach
strategicznych międzynarodowych, krajowych, regionalnych, jak i lokalnych.
Odstąpienie od wdrażania zapisów Strategii oznaczać będzie odstąpienie od obowiązku realizacji
strategicznych celów ochrony środowiska w kontekście szerszej perspektywy postrzegania tej
problematyki. W przypadku braku realizacji Startegii, przeprowadzona analiza i ocena istniejącego
stanu środowiska pozwala wykazać, że może nastąpić pogorszenie stanu środowiska. Brak ich realizacji
lub realizacja częściowa spowoduje, że założone cele nie zostaną osiągnięte.
Analizując potencjalne zmiany stanu środowiska, które mogłyby wystąpić w przypadku
niezrealizowania działań wymienionych w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Popielów na lata 20212030 przewiduje się następujące skutki:
•

•
•

•

•
•

•
•
•

•

brak realizacji działań związanych z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz ich
kontrolą (ruch komunikacyjny, indywidualne źródła ciepła) spowoduje dalszą degradację jego
jakości i będzie negatywnie oddziaływać na ludzi, zwierzęta, rośliny, klimat i środowisko jako
całość,
brak działań infrastrukturalnych, w szczególności z zakresu infrastruktury drogowej wpłynie na
zwiększenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza,
brak rozbudowy sieci kanalizacyjnej spowoduje wzrost ilości odprowadzanych ścieków
bytowych do wód oraz do gleby, co negatywnie wpłynie na jakość wód powierzchniowych
i podziemnych, jak również na poziom zanieczyszczenia gleby, a w konsekwencji również na
bioróżnorodność, rośliny i zwierzęta,
zaniechanie działań związanych z gazyfikacją, z przebudową obiektów użyteczności publicznej,
termomodernizacją i wykorzystaniem niskoemisyjnych źródeł ciepła przyczyni się do większej
emisji spalin i pyłów, a w konsekwencji wpłynie na znaczne pogorszenie stanu powietrza
atmosferycznego i wzrost niskiej emisji,
brak działań związanych z ochroną wód powierzchniowych i podziemnych pogorszy ich obecny
stan i uniemożliwi osiągnięcie zakładanych dla tychże wód celów środowiskowych,
brak realizacji działań związanych z edukacją ekologiczną, czy też z promocją selektywnej
zbiórki odpadów przyczyni się do pogorszenia stanu środowiska, ponieważ brak świadomości
społeczeństwa jest często jedną z głównych przyczyn pogarszania się stanu środowiska,
brak podejmowania działań z zakresu ochrony przed zmianami klimatycznymi,
brak ochrony siedlisk i środowiska przyrodniczego może powodować ich fragmentację,
brak ochrony najcenniejszych przyrodniczo siedlisk spowodować może zubożenie zasobów
biologicznych, a postępująca degradacja ekosystemów może doprowadzić do
nieodwracalnych zmian, które mogą zajść w środowisku przyrodniczym,
brak działań ochronnych w zakresie ochrony bioróżnorodności może doprowadzić do
bezpowrotnej utraty terenów zielonych (parków, zadrzewień i zakrzewień),
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•

•
•

brak właściwego planowania przestrzennego wpłynie na wzrost liczby konfliktów na linii
funkcja terenu – środowisko przyrodnicze – społeczeństwo oraz uniemożliwi spójne
kształtowanie przestrzeni,
brak działań związanych z ochroną krajobrazu wpłynie negatywnie na walory krajobrazowe
gminy, a co za tym idzie na jakość życia mieszkańców,
brak prowadzenia działań edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska a tym samym niska
świadomość ekologiczna mieszkańców wpłynie na prowadzenie nieefektywnych
energetycznie działań, wzrost ilości zanieczyszczeń emitowanych do środowiska.

Ponadto brak realizacji celów projektu Strategii Rozwoju Gminy Popielów na lata 2021-2030
spowoduje, że osiągnięcie harmonii pomiędzy rozwojem gospodarczym, społecznym
i przestrzennośrodowiskowym będzie praktycznie niemożliwe. Ponadto zaniechanie realizacji tychże
celów może powodować niesprawność całego systemu lokalnej polityki ekologicznej. Utrudni to
również realizację założonych celów, które są spójne ze strategicznymi dokumentami szczebla
lokalnego, regionalnego, krajowego i międzynarodowego. W związku z powyższym realizacja działań
Strategii Rozwoju Gminy Popielów na lata 2021-2030 wydaje się być pożądana i konieczna.
Brak realizacji działań przedstawionych w projekcie Strategii przyczyniać się będzie do utrwalania oraz
występowania negatywnych tendencji w środowisku, zwłaszcza w zakresie: zdrowia mieszkańców,
jakości powietrza, jakości wód podziemnych i powierzchniowych, czy zagrożenia dla obszarów objętych
ochroną prawną. Niezrealizowanie ustaleń dokumentu wywołać może jedynie skutki negatywne.

7. Przewidywane znaczące oddziaływanie na środowisko skutków realizacji zadań
określonych w projekcie strategii
Prognoza oddziaływania na środowisko opracowywana dla polityk, strategii, planów lub programów
jest opracowywana w szczegółowości adekwatnej do szczegółowości ocenianego projektu dokumentu.
Niniejszy dokument w sposób kompleksowy ujmuje korzyści i zagrożenia wynikające z realizacji
Strategii Rozwoju Gminy Popielów na lata 2021-2030.
Niektóre zadania wyznaczone w Strategii mogą kwalifikować się, jako przedsięwzięcia mogące zawsze
znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839), dla których
konieczne może być przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko na zasadach
określonych w Ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373,
2389). W ramach omawianej procedury prowadzona będzie wówczas szczegółowa ocena
oddziaływania zadań pod kątem środowiskowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach.
Analizując poszczególne kierunki działań, ocenie oddziaływania na środowisko nie zostały poddane
działania, z którymi nie wiążą się jakiekolwiek prace, polegające na budowie nowej lub przebudowie
istniejącej infrastruktury tzn. takie, które mają charakter nieinwestycyjny i w żaden sposób nie mogą
wpływać negatywnie na poszczególne komponenty środowiska. Działania te przede wszystkim będą
niosły pozytywny długofalowy efekt dla wszystkich elementów środowiska. Do takich działań można
zaliczyć:
•
•

1.2.2. Pomoc i wsparcie mieszkańców w procesie likwidacji lub wymiany niskoemisyjnych
źródeł ciepła
1.2.3. Promocja i wsparcie rozwiązań z zakresu ekologicznych źródeł ciepła
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.3.1. Wsparcie segregacji odpadów u źródła
1.3.2. Informacja i edukacja na rzecz wsparcia selektywnej zbiórki odpadów
1.4.1. Promocja lokalnych walorów turystycznych
1.4.2. Ochrona bioróżnorodności Stobrawskiego Parku Krajobrazowego oraz terenów Natura
2000
1.4.4 Ochrona zasobów wód podziemnych i powierzchniowych
2.1.2. Promocja, edukacja i działania prozdrowotne
2.2.1. Ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego w gminie
2.2.2. Promocja tradycji lokalnych
2.3.1. Rozwiązania wspierające osoby starsze, samotne i potrzebujące wsparcia oraz placówki
im pomagające
2.3.2. Promocja inicjatyw adresowanych do osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem
2.3.3. Wsparcie wyposażenia OSP
2.3.4. Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków zjawisk ekstremalnych
2.4.1. Działania wspierające edukację przedszkolną
2.4.2. Działania wspierające edukację szkolną
2.4.3. Działania wspierające kształcenie ustawiczne
2.4.4. Wspieranie inicjatyw edukacyjnych
2.5.1. Działania integrujące i rozwijające społeczność lokalną
2.5.2. Wsparcie rozwoju zainteresowań
2.5.3. Pomoc w wymianie międzynarodowej
2.5.4. Finansowanie aktywności lokalnej - fundusz sołecki
2.5.5. Pomoc w pozyskiwaniu środków zewnętrznych
3.1.2. Wykorzystanie żyznych zasobów glebowych na terenie gminy Popielów
3.1.3. Wspieranie rozwoju lokalnego rolnictwa i rybactwa oraz przetwórstwa rolnospożywczego
3.1.4. Gmina dobrze skomunikowana
3.2.1. Promocja i edukacja na rzecz przedsiębiorczości
3.2.2. Promocja oferty inwestycyjnej
3.3.1. Pielęgnacja i ochrona przestrzeni publicznej
3.3.2. Aktualizacja planów zagospodarowania przestrzennego
3.4.1. Infrastruktura na rzecz dostępności
3.4.2. Kompetentna i zmotywowana kadra administracyjna
3.4.3. Wzmocnienie współpracy i komunikacji z mieszkańcami

Pozostałe planowane działania o charakterze inwestycyjny przeanalizowano, biorąc pod uwagę każdy
z komponentów środowiska. Istotnym elementem, jest fakt, że do Strategii zostały wpisane jedynie
ogólne kierunki działań, nie natomiast konkretne zadania inwestycyjne, zatem wskazane działania do
realizacji nie mają jeszcze sprecyzowanej lokalizacji, ani skali i dopiero na etapie projektowania, gdzie
określone zostaną zarówno lokalizacja, jak i szczegółowy zakres i rozmiar prac, będzie możliwe
jednoznaczne określenie ich oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z powyższym w dalszej części Prognozy przedstawiono potencjalne oddziaływania oraz
dokonano oceny skutków realizacji działań inwestycyjnych określonych w Strategii.
Oznaczenia:
•

wpływu realizacji danego kierunku rozwoju na poszczególne komponenty środowiskowe:
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+
+/0

•

oddziaływanie pozytywne
oddziaływanie negatywne
oddziaływanie o charakterze zarówno pozytywnym, jak i negatywnym
brak oddziaływania
oddziaływanie występuje tylko na etapie budowy
charakter oddziaływania:

B bezpośrednie

Sk skumulowane

D długoterminowe

P pośrednie

K krótkoterminowe

St stałe

W wtórne

Ś średnioterminowe

C chwilowe

•
5
4
3
2
1

ocena oddziaływania
zdecydowanie pozytywny
pozytywny
neutralny
umiarkowanie negatywny
negatywny
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Powietrze

Powierzchnia ziemi

Krajobraz

0

+

+

+

+

+

+/-

+/-

P, W, Śr, B, P, W, W, D,
D
D, St,
St

+/+/+/- 0
1.1.2. Budowa, modernizacja i
B, P,
przebudowa dróg, chodników oraz B, P, W, B, P, W,
W, Śr,
infrastruktury okołodrogowej
Śr, D
Śr, D
1.1. Baza
D
infrastrukturalna i
+/+/+/- 0
turystyczna
1.1.3. Tworzenie przestrzeni wraz
B, P,
z infrastrukturą na potrzeby
B, P, W, B, P, W,
W, Śr,
turystyki i rekreacji
Śr, D
D, St,
D
0
+
0
0
1.1.4. Budowa miejsc postojowych
B, P, W,
i infrastruktury alternatywnych
D, St
form transportu

1.2.
Zeroemisyjność

1.2.1. Termomodernizacja i
poprawa efektywności
energetycznej obiektów
publicznych
1.2.4. Tworzenie i wspieranie
infrastruktury alternatywnych

+
W, D, St
0

+/-

+

0

B, W, D, W, D,
St
St
+/+
0
B, W, Ś, W, D,

+
P, W,
B, P, P, W, P, W, P, W, P, D, B, D, B, D,
Ś, D,
St
St
W, Ś, D Śr, Dł Śr, Dł Śr, Dł St,
St
+
+
+
+
+
+/- +/+
P, W,
B, P, P, W, P, W, P, W, P, D, B, D, B, D,
Ś, D,
St
St
W, Ś, D Śr, Dł Śr, Dł Śr, Dł St,
St
+
+/- +/+
+
+
+
+/B, P, B, P, B, P,
B, P, D,
B, D, B, D, B, D, P, D,
W, Śr, W, Śr, W, Śr,
St
St
St
St
St
D
D
D
+
+/- +/- +/+
+
+
+/B, P, B, P, B, P,
B, P, D,
P, D, P, D, P, D, P, D,
W, Śr, W, Śr, W, Śr,
St
St
St
St
St
D
D
D
+
+/+
+
+
+/+
+
B, P,
B, P, B, P, B, P,
B, P, D,
W, D, W, D,
B, P,
W, D,
W, D, W, K, W, D,
D, St
St
St
St
St
St D, St St
+
+/+
+
+
+/+
+
B, P, B, P, P, W, P, W, B, W, B, P, B, D, P, W,

+
P, W,
Ś, D,
St
+
P, W,
Ś, D,
St
+
P, W,
Ś, D,
St
+

+
P, W,
Ś, D,
St
+
P, W,
Ś, D,
St
+
P, W,
Ś, D,
St
0

P, D,
St t
+

+

Dobra materialne

Woda

+/-

Zabytki

Rośliny

+/-

Zasoby naturalne

Zwierzęta

+

Klimat

Ludzie

1.1.1. Rozbudowa infrastruktury
ścieżek pieszo-rowerowych

Korytarze ekologiczne

Kierunki działań

Cenne siedliska
przyrodnicze

Cele
operacyjne

Różnorodność
biologiczna

Komponenty środowiska

+
P, W,
Ś, D,
St
+
P, W,
Ś, D,
St
+
P, W,
Ś, D,
St
+
P, W,
Ś, D,
St
+

P, D, B, P, B, P,
St D, St D, St
+
P, D,

0

+
B, P,
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Tabela 11. Macierz oddziaływań kierunków działać Strategii rozwoju gminy Popielów na lata 2021-2030 na poszczególne komponenty środowiska.

Formy ochrony
przyrody, w tym
Natura 2000

68

4

4

4

4

4
4
68

napędów
1.3. Gospodarka o 1.3.3. Rozbudowa infrastruktury
obiegu
wspierającą selektywną zbiórkę
zamkniętym
odpadów
1.4.
Bioróżnorodność i
ochrona
środowiska
naturalnego

1.4.3. Rozbudowa i modernizacja
oczyszczalni ścieków oraz
infrastruktury wodnokanalizacyjnej

+
W, D, St
+
W, D, St

0

B, P, W, W, D,
K, S, D St
+/-

+

B, P, D, W, D,
St
St

0

Dobra materialne

Zabytki

Zasoby naturalne

Klimat

Krajobraz

Powierzchnia ziemi

Powietrze

Woda

+

Rośliny

+/-

Zwierzęta

St

Ludzie

D

Korytarze ekologiczne

Kierunki działań

Cenne siedliska
przyrodnicze

Cele
operacyjne

Różnorodność
biologiczna

Komponenty środowiska

W, D, W, D, Ś, D Ś, D D, St W, K, St D, St St
D, St
St
St
D, St
+
+/- +/+
+
+
+
+
+
+
+
B, P, B, P, B, P,
P, W, W, D, P, D, P, W, P, W, P, W, P, W, P, W,
W, D, W, Śr, W, Śr,
St D, St D, St D, St D, St D, St
D, St St
St
D
D
+
+
+
+
0
+
+
+
+
+
+
B, P, B, P,
B, P, D,
B, P,
W, D, W, D,
D, St
St
St
St

2.1.1. Modernizacja ośrodków
+
+/+
0
+
+/- +/+
zdrowia oraz wsparcie rozwiązań
2.1. Dostępność
B, P, B, P,
umożliwiających dostęp
B, P, D, W, D,
B, P, D,
W, D,
służby zdrowia
W, D, St
W, Śr, W, Śr,
społeczności lokalnej do
St
St
St
St
D
D
specjalistycznej opieki zdrowotnej
0
0
0
0
+
+/- +/+
2.2. Kultura i
2.2.3. Budowa i modernizacja
B, P, B, P, B, P,
dziedzictwo
infrastruktury kulturalnej oraz
P, W,
W, D, W, Śr, W, Śr,
kulturowe
rozwój oferty kulturalnej
D, St
St
D
D
+/+/+/- +/+
+/- +/+
3.1. Gospodarka 3.1.1. Uzbrojenie terenów
P, B, P, B, B, P, B, P, B, P,
P, B, W,
P, W,
lokalna i rolnictwo inwestycyjnych
B, W, Ś,
W, Ś, W, W, D, W, Śr, W, Śr,
Ś, D, St
D, St
D, St Ś, D, St
D
D

B, W, B, W,
P, W, P, W, P, W, P, W,
Ś, D, Ś, D,
D, St D, St D, St D, St
St
St
+

+/-

+

+

+

+

+/-

+

+

+

+

+/- +/- +/+
B, P, B, P,
P, W,
P, W, P, D,
W, Ś, W, Ś,
D, St
D, St St
D
D

0

5

4

+

P, W, B, W, B, D, P, W, P, W, P, W, P, W,
D, St D, St St D, St D, St D, St D, St
+

5

+

P, W, B, W, B, D, P, W, P, D, P, W, P, W,
D, St D, St St D, St St D, St D, St
+
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Formy ochrony
przyrody, w tym
Natura 2000

69

4

+
P, W,
D, St

3
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Wyniki oceny wykonanej w powyższym zestawieniu wskazują, iż realizacja działań zawartych
w Strategii, będzie wpływała pozytywnie na środowisko. W zasadzie nie zdefiniowano zadań, których
realizacja powodowałaby jedynie negatywne oddziaływania (nawet w odniesieniu do poszczególnych
komponentów środowiska). W nielicznych przypadkach w odniesieniu do poszczególnych
komponentów środowiska zdefiniowano zarówno oddziaływania pozytywne, jak i negatywne jednakże w każdym z tych przypadków ocena ogólna dla danego zadania wskazywała na oddziaływanie
pozytywne. Stwierdzone prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnych oddziaływań jest
w większości związane z realizacją poszczególnych zadań inwestycyjnych - np. budowa ścieżek pieszorowerowych, budowa chodników i dróg, czy termomodernizacja budynków, i dotyczą oddziaływań
bezpośrednich związanych z fazą realizacji niniejszej inwestycji, są to często oddziaływania
krótkotrwałe. Zakres ewentualnych oddziaływań uzależniony będzie przede wszystkim od charakteru
planowanej inwestycji, jej lokalizacji (w stosunku do terenów wrażliwych i cennych przyrodniczo) oraz
parametrów, które będą ją charakteryzowały. Przeprowadzona ocena nie wykazała możliwości
wystąpienia znacząco negatywnych oddziaływań w odniesieniu do obszarów chronionych.

7.1. Oddziaływanie na obszary chronione, w tym Obszary Natura 2000 oraz
różnorodność biologiczną, rośliny i zwierzęta
Środowisko naturalne jest bardzo istotnym elementem ogólnej struktury funkcjonalnoprzestrzennej
gminy. Dodatkowo, obszary naturalne pełnią obecnie coraz więcej funkcji. Od funkcji mitygacyjnoadaptacyjnych w obliczu zmian klimatu, przez środowisko życia wielu cennych przyrodniczo zwierząt
i roślin, po funkcję rekreacyjną.
Obszary chronione znajdujące się na terenie gminy stanowią miejsca, na których ograniczone jest
prowadzenie nowych inwestycji. Zagrożeniem dla obszarów chronionych jest m.in. zanieczyszczenie
wód, gleb i powietrza, zbyt intensywna turystyka, rozprzestrzenianie zabudowy i infrastruktury czy
nadmierna eksploatacja zasobów naturalnych. Ponadto zgodnie z we wskazywanymi zapisami art. 33,
ust. 1 ustawy o ochronie przyrody na obszarach tych zabronione są działania wpływające negatywnie
na obszary najcenniejsze przyrodniczo. Stąd wprowadzanie nowych inwestycji jest na tych obszarach
ograniczone.
W Strategii zostały wpisane jedynie ogólne kierunki działań, nie sprecyzowano lokalizacji inwestycji,
zakresu i rozmiaru prac, w związku z tym trudno precyzyjnie określić ich oddziaływanie na poszczególne
formy ochrony przyrody. Dokładna analiza wpływu wyniknie z oceny oddziaływania na środowisko
przeprowadzonej na etapie projektowania prac inwestycyjnych. Jeśli dojdzie do realizacji
przedsięwzięć o określonym negatywnym znaczącym oddziaływaniu na środowisko, będą one poddane
także odpowiedniej procedurze oceny oddziaływania.
Realizacja zapisów Strategii Rozwoju Gminy Popielów w przypadku typowych działań inwestycyjnych
w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, infrastruktury technicznej, infrastruktury drogowej,
gospodarki wodami, modernizacji budynków może powodować wystąpienie negatywnych,
bezpośrednich, chwilowych oddziaływań na środowisko przyrodnicze przez co nie będą prowadzić do
znaczących zmian w środowisku i użytkowaniu obszarów objętych systemem NATURA 2000 i innych
obszarów chronionych, w tym na różnorodność biologiczną, faunę i florę.
Prace budowlane mogą wpływać bezpośrednio i negatywnie na bioróżnorodność poprzez: możliwe
zniszczenie siedlisk roślin i zwierząt, zmiany stosunków gruntowo-wodnych, tworzenie barier
w migracji zwierząt, zmianę warunków siedliskowych oraz wycinkę drzew i krzewów. Będą to jednak
oddziaływania chwilowe. Negatywne oddziaływanie na środowisko inwestycji, szczególnie tych
związanych z rozbudową sieci kanalizacyjnej oraz sieci drogowej można ograniczyć do racjonalnego
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poziomu poprzez dobrze przemyślany wybór lokalizacji, ponieważ skala wywoływanych przez nie
przekształceń środowiska zależeć będzie w znacznym stopniu od lokalnych uwarunkowań. Ponadto, na
wykonawcach poszczególnych inwestycji, spoczywa obowiązek przeprowadzenia osobnych procedur
oddziaływania na środowisko, w ramach których ustalone zostaną działania mające na celu ochronę
siedlisk wraz z zasobami przyrody na nich występującymi. Szerokość strefy oddziaływania drogi na
strukturę, skład i kluczowe procesy ekologiczne kształtujące dane siedlisko uzależniona jest od zasięgu
zmian stosunków wodnych, dyspersji biogenów, zanieczyszczeń i wrażliwości siedlisk.
W perspektywie długoterminowej działania związane z budową systemów kanalizacyjnych będą miały
stały, pozytywny wpływ na bioróżnorodność zwłaszcza organizmów żyjących w glebie i w wodzie.
Racjonalna gospodarka wodno-ściekowa zmniejsza udział zanieczyszczeń bezpośrednio kierowanych
do wód i do ziemi, co w konsekwencji zwiększy zasobność i jakość gleb oraz poprawi stan wód
powierzchniowych i podziemnych na terenie gminy.
Rozwiązania błękitno-zielonej infrastruktury, które wchodzą w zakres działań prowadzonych w ramach
celu 1.4. Bioróżnorodność i ochrona środowiska naturalnego będą wzmacniać system przyrodniczy
regionu, tworzyć powiązania pomiędzy różnymi elementami tego systemu, a przede wszystkim tworzyć
siedliska dla gatunków roślin i zwierząt. Jest to szczególnie ważne z punktu widzenia „Unijnej strategii
na rzecz bioróżnorodności 2030. Przywracanie przyrody do naszego życia”, w której położono nacisk
na ochronę zapylaczy. Wspomniane rozwiązanie bazujące na naturze, mogą służyć ochronie zapylaczy
w mieście.
Z uwagi na występowanie chronionych gatunków roślin, objętych ochroną na mocy rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. 2014 r.
poz. 1409) i grzybów objętych ochroną na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. 2014 r. poz. 1408), należy przed
wykonaniem prac inwestycyjnych przeprowadzić inwentaryzację przyrodniczą w zakresie
występowania chronionych gatunków zwierząt. Wycinkę drzew należy poprzedzić inwentaryzacją
dendrologiczną. Prace należy realizować pod nadzorem zapewnienie nadzoru przyrodniczego.
Przed rozpoczęciem prac związanych z termomodernizacją budynków zarządca powinien wykonać
ekspertyzę przyrodniczą stwierdzającą obecność lub brak chronionych gatunków ptaków i nietoperzy
w danym obiekcie budowlanym. Ekspertyzę powinna wykonać osoba merytorycznie związana
z ornitologią (ptaki) i chiropterologią (nietoperze). W przypadku konieczności zniszczenia podczas prac
budowlanych siedlisk ptaków objętych ochroną, należy uzyskać zezwolenie Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska, przy jednoczesnym zapewnieniu zastępczych miejsc lęgowych np.: poprzez
zawieszenie budek lęgowych dla ptaków i budek lub schronów dla nietoperzy. Poza tym termin i sposób
wykonania prac należy dostosować do okresów lęgowych zwierząt.
Ocenia się, że wyznaczone w projekcie Strategii zadania nie będą mieć znaczącego negatywnego
wpływu na formy ochrony przyrody, bioróżnorodność, zwierzęta i rośliny.

7.2. Ludzie
Działania realizowane w ramach Strategii, w perspektywie średnio i długoterminowej, wpłyną
pozytywnie na zdrowie ludności, jakość oraz komfort ich życia. Jednym z ważnych elementów będzie
rozwój infrastruktury technicznej (dróg, sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej). Pozytywny wpływ na
środowisko będą miały także działania związane z innymi działaniami w obszarze infrastruktury
i gospodarki oraz edukacja. Podjęcie ww. działań pozwoli na zaspokojenie potrzeb mieszkańców,
a także zmniejszy negatywny wpływ na środowisko, zarówno w sposób pośredni i bezpośredni.
Oddziaływaniami negatywnymi dla mieszkańców, znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie obszarów
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objętych inwestycjami, będą prace remontowo-budowlane. Będzie to związane z użyciem maszyn
i urządzeń budowlanych (emisja hałasu, pyłu i wibracji) oraz utrudnieniami komunikacyjnymi.
Oddziaływania te będą bezpośrednie, krótkotrwałe i odwracalne, jak również ustaną po zakończeniu
robót.
Ocenia się, że wyznaczone w projekcie Strategii zadania nie będą mieć znaczącego negatywnego
wpływu na ochronę zdrowia ludzi.

7.3. Zasoby naturalne
Z dokonanej analizy wynika, że na etapie realizacji zadań typowo inwestycyjnych wyznaczonych
w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Popielów będą wykorzystywane zasoby naturalne tj. woda, gleba,
zasoby kopalin. Największe zużycie surowców naturalnych będą generowały inwestycje związane z
budową/przebudową infrastruktury drogowej, dlatego działania te mogą wiązać się z krótkotrwałym
negatywnym i bezpośrednim oddziaływaniem na ten komponent środowiska. Nieuniknionym
negatywnym oddziaływaniem na zasoby naturalne będzie trwałe zajęcie terenów biologicznie
czynnych pod realizację zaplanowanych zadań infrastrukturalnych. Wielkość zapotrzebowania będzie
wynikała jednak z rodzaju inwestycji i zastosowanej technologii. Na etapie sporządzania niniejszej
Prognozy nie jest możliwe oszacowanie wielkości zużytych zasobów, jednak mając na względzie lokalny
charakter zaplanowanych inwestycji oraz stosowane rozwiązania proekologiczne nie przewiduje się
znaczącego oddziaływania na ten komponent środowiska. Pozytywnym długoterminowym i
skumulowanym oddziaływaniem będzie minimalizacja zużycia zasobów naturalnych (w szczególności
węgla, wody, paliw energetycznych) poprzez realizacje zadań związanych z ochroną powietrza i
klimatu, do których należą m.in. działania tj. termomodernizacja budynków, zmiana sposobu
ogrzewania budynków, poprawa mobilności itp.
Ocenia się, że wyznaczone w projekcie Strategii zadania nie będą mieć znaczącego negatywnego
wpływu na zasoby naturalne.

7.4. Powietrze atmosferyczne
Oceniono, że wyznaczone w projekcie Strategii działania nie będą mieć znaczącego negatywnego
wpływu na jakość powietrza atmosferycznego. Ograniczając emisję zanieczyszczeń, także niską, która
jest najważniejszym problemem, spowoduje się również zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w ramach
oddziaływania ponadlokalnego. Planowane działania zmierzające do zmniejszenia niskiej emisji i jej
uciążliwości będą zdecydowanie pozytywnie oddziaływać na poszczególne komponenty środowiska.
Pozytywny, bezpośredni i stały wpływ na powietrze atmosferyczne i klimat będą miały zadania typowo
inwestycyjne tj. termomodernizacja obiektów oraz przebudowa infrastruktury drogowej. Głównym
zagrożeniem powietrza atmosferycznego jest niska emisja z instalacji grzewczych budynków.
Termomodernizacja budynków pozwoli na znaczące ograniczenie zużycia materiału opałowego
niezbędnego do ogrzania obiektu. W konsekwencji wpłynie to na redukcję emisji szkodliwych
zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Przeprowadzone prace termomodernizacyjne
budynków, dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na energię cieplną, minimalizują emisję
zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł spalania energetycznego. W okresie realizacji przedsięwzięć
będą miały miejsce uciążliwości związane z emisją do powietrza substancji z procesu spalania paliw
w silnikach maszyn budowlanych i pojazdów transportowych, prac montażowych. Powyższe emisje
będą miały charakter okresowy i odwracalny, a uciążliwości z nimi związane ustaną wraz
z zakończeniem prac budowlanych.
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Ocenia się, że wyznaczone w projekcie Strategii zadania nie będą mieć znaczącego negatywnego
wpływu na powietrze atmosferyczne.

7.5. Klimat i adaptacja do zmian klimatu
W skali gminy, w której nie ma zlokalizowanych żadnych dużych emitentów zanieczyszczeń, wpływ na
klimat są znikome. Istotna jest jednak adaptacja do postępujących zmian klimatu oraz minimalizowanie
nawet tymczasowych źródeł zanieczyszczeń mogących negatywnie oddziaływać na różne elementy
środowiska. Projekt Strategii obejmuje cel operacyjny odnoszący się do kwestii środowiskowych,
a także szereg kierunków działań pomagających w adaptacji do zmian klimatu.
Skutki zmian klimatu, zwłaszcza wzrost temperatury, częstotliwości i nasilenia zjawisk ekstremalnych,
występujące w ostatnich kilku dekadach pogłębiają się i z tego względu stały się przedmiotem
zainteresowania rządów i społeczności międzynarodowej. Wyniki badań naukowych jednoznacznie
wskazują, że zjawiska powodowane przez zmiany klimatu stanowią zagrożenie dla społecznego
i gospodarczego rozwoju w tym także dla Polski. Wysiłki na rzecz dostosowania się do skutków zmian
klimatu powinny być zatem podejmowane jednocześnie z realizowanymi przez Polskę działaniami
ograniczającymi emisję gazów cieplarnianych. „Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów
wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” został opracowany z myślą
o zapewnieniu warunków stabilnego rozwoju społeczno-gospodarczego w obliczu ryzyka związanego
ze zmianą klimatu, ale również z myślą o wykorzystaniu pozytywnego wpływu, jakie niosą działania
adaptacyjne mogące mieć wpływ nie tylko na stan polskiego środowiska, ale również na wzrost
gospodarczy. Realizacja ustaleń niektórych zaproponowanych działań może mieć wpływ na
mikroklimat.
Zmiany klimatu będą miały różnorodny wpływ na sektor energetyczny, uwzględniając w szczególności
prognozowane wahanie średniej temperatury. Konieczne będzie dostosowanie systemu
energetycznego do warunków zapotrzebowania zarówno na energię elektryczną, jak i cieplną, m.in.
poprzez wdrożenie stabilnych niskoemisyjnych źródeł energii. Ochrona różnorodności biologicznej i
gospodarka leśna w kontekście zmian klimatu jest niezmiernie ważnym zagadnieniem, ponieważ
problem utraty bioróżnorodności narasta wraz z postępującymi zmianami klimatu.
Działania ujęte w Strategii w odniesieniu do zmian klimatu charakteryzują się zarówno
oddziaływaniami pozytywnymi, negatywnymi jak i neutralnymi. Działanie obejmujące rozwuj
infrastruktury, budowę i modernizację dróg, rozbudowę sieci wiążą się z emisją pyłów, zanieczyszczeń
i ewentualnym zanieczyszczeniem gleb i wód. Należy jednak pamiętać, że negatywne oddziaływania są
tymczasowe, występują w okresie przeprowadzania robót. W dłuższej perspektywie przyczyniają się
pozytywnie do adaptacji do zmian klimatycznych, ponieważ sprzyjają zwartej zabudowie, zapobiegają
antropopresji, a rozwój sieci kanalizacyjnej pozwoli zlikwidować indywidualne, czasem nieszczelne,
szamba. Ponadto działania w zakresie wymiany indywidualnych źródeł ciepła na ogrzewanie
niskoemisyjne pozytywnie wpłynie na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza i lepsze
przystosowanie do wyzwań związanych ze zmianami klimatu. Ponadto działania dotyczące edukacji
mogą pozytywnie przyczynić się do zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców i ich
aktywizacji w działania prośrodowiskowe, jak i wdrażanie zrównoważonych rozwiązań. Oprócz tego
działania zachęcające promujące pojazdy z alternatywnym napędem pozwoli na ograniczenie emisji
spalin. Natomiast działania związane z rozwojem terenów inwestycyjnych poprzez ich uzbrojenie może
się wiązać z tym czasowym negatywnym oddziaływaniem na środowisko i klimat spowodowany
realizacją inwestycji i robotami budowalnymi, jednak negatywne aspekty mogą być minimalizowane
za pomocą zaproponowanych w dalszej części dokumentu rozwiązań.
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Ocenia się, że wyznaczone w projekcie Strategii zadania nie będą mieć znaczącego negatywnego
wpływu na klimat i adaptację do zmian klimatu.

7.6. Wody
Działania zaplanowane do realizacji w ramach projektu Strategii Rozwoju Gminy Popielów nie będą
wywierały znaczącego wpływu na stan wód powierzchniowych i podziemnych. W czasie realizacji
działań może dojść do chwilowego zaburzenia stosunków wodnych, jednak długotrwały efekt
inwestycji przyniesie korzyści zarówno dla stanu wód jak i komfortu życia mieszkańców gminy.
Stwierdza się, że wyznaczone w projekcie Strategii zadania nie będą mieć znaczącego wpływu na jakość
i ilość wód powierzchniowych i podziemnych, w tym jednolite części wód.
Podczas prowadzenia prac związanych z budową sieci kanalizacyjno-wodociągowej, czy gazyfikacji
może zajść konieczność odwadniania wykopu. W takich przypadkach woda gruntowa zostanie
odprowadzona przez odpompowanie do najbliższego cieku wodnego. Odpompowywanie będzie
krótkotrwałe - odbywać się będzie tylko podczas układania rur i nie spowoduje trwałego obniżenia
poziomu wód gruntowych, zatem nie wystąpi negatywne oddziaływanie na środowisko wodne.
Biorąc pod uwagę charakter obszaru i jego pustynnienie, jak również duże zagrożenie powodziowe,
podczas wszelkich prac, które mogłyby w jakikolwiek sposób oddziaływać negatywnie na stan wód
powierzchniowych oraz podziemnych, zostaną wprowadzone procedury, które zminimalizują wpływ
prowadzonych prac na stan i jakość wód. Realizacja planowanych przedsięwzięć w sposób bezpośredni
przyczyni się do poprawy jakości wód, natomiast wszelkie negatywne działania będą miały charakter
krótkotrwały i zakończą się z momentem zakończenia prac budowlanych. Ponadto budowa sieci
kanalizacyjnej i podłączenie do niej posesji wyeliminuje konieczność eksploatacji zbiorników
bezodpływowych i w efekcie rozwiązany zostanie problem nielegalnych zrzutów zanieczyszczonych
ścieków z szamb bezpośrednio do wód, zmniejszając tym samym poziom ich zanieczyszczenia.
W związku z istniejącym dużym zagrożeniem powodziowym, jak również suszą i związanym z nią
pustynnieniem, w Strategii ujęto również działania, które mają za zadanie ograniczyć skutki tych klęsk
żywiołowych. Wśród takich przedsięwzięć należy wymienić działanie 1.4.4. Ochrona zasobów wód
podziemnych i powierzchniowych, którego celem jest zachowanie naturalnej zdolności retencyjnej
gruntów, podjęcie działań w zakresie rozwoju niebieskiej i zielonej infrastruktury oraz promocja
i wsparcie działań w zakresie retencji. Wszystkie te planowane kierunki rozwoju mają za zadanie
zminimalizować zagrożenie ww. klęskami żywiołowymi i przyczynić się do poprawy stanu wód
w Gminie.
Obszar gminy Popielów leży w dorzeczu Odry. Z godnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. poz. 1967), ocena wpływu na stan
wód powierzchniowych rzecznych wiąże się z oceną ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych.
Wśród znaczących przyczyn nieosiągnięcia celów środowiskowych dla wód powierzchniowych
zidentyfikowano rolnictwo, gospodarkę komunalną, przemysł, niską emisję, nierozpoznaną presję
i hydromorfologię. Zgodnie z ww. Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
w przypadku wód podziemnych stwierdzono, że w największym stopniu zagrożone są wody gruntowe,
których zwierciadło występuje na głębokości mniejszej niż 5 m, znajdujące się w obrębie aglomeracji
miejsko-przemysłowych oraz terenów rolniczych intensywnie użytkowanych. Jednak to intensywna
działalność górnicza miała największy wpływ na ocenę wybranych JCWPd, jako zagrożonych
nieosiągnięciem celów środowiskowych. Z uwagi na fakt, że na terenie gminy nie występuje działalność
górnicza, zagrożenie dla nieosiągnięcia celów środowiskowych dla wód podziemnych jest minimalne.
Ponadto biorąc pod uwagę zapisy Strategii, planowane zadania w bardzo dużym stopniu przyczyniają
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się do zmniejszenia możliwości nieosiągnięcia celów środowiskowych. Działanie, polegające na
rozbudowie sieci kanalizacyjnej w znaczący sposób przyczyni się do poprawy jakości gospodarki wodnej
gminy. Z kolei poprzez wspieranie tworzenia gospodarstw ekologicznych oraz promocję żywności
ekologicznej, tradycyjnej, regionalnej polepszeniu ulegnie poziom wiedzy społeczeństwa z zakresu
rolnictwa, co pozytywnie wpłynie na stosowane praktyki przyczyniając się do poprawy jakości wód.
Ocenia się, że wyznaczone w projekcie Strategii zadania nie będą mieć znaczącego negatywnego
wpływu na wody powierzchniowe i podziemne.

7.7. Powierzchnia ziemi i krajobraz
Wśród kierunków działań przewidzianych w Strategii znajdują się takie, które będą wiązać się
z naruszeniem istniejącej struktury gruntów oraz wprowadzeniem zmian krótkookresowych lub
długookresowych w krajobrazie naturalnym, w efekcie czego przewiduje się wystąpienie oddziaływań
negatywnych oraz pozytywnych. Należą do nich zadania tj.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.1.1. Rozbudowa infrastruktury ścieżek pieszo-rowerowych
1.1.2. Budowa, modernizacja i przebudowa dróg, chodników oraz infrastruktury
okołodrogowej
1.1.3. Tworzenie przestrzeni wraz z infrastrukturą na potrzeby turystyki i rekreacji
1.1.4. Budowa miejsc postojowych i infrastruktury alternatywnych form transportu
1.2.1. Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej obiektów publicznych
1.2.4. Tworzenie i wspieranie infrastruktury alternatywnych napędów
1.3.3. Rozbudowa infrastruktury wspierającą selektywną zbiórkę odpadów
1.4.3. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz infrastruktury wodnokanalizacyjnej
2.1.1. Modernizacja ośrodków zdrowia oraz wsparcie rozwiązań umożliwiających dostęp
społeczności lokalnej do specjalistycznej opieki zdrowotnej
2.2.3. Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej oraz rozwój oferty kulturalnej
3.1.1. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych

Zgodnie z zaleceniami CM/Rec(2008)3 Komitetu Ministrów w sprawie wytycznych dotyczących
wdrażania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej „Każde działanie lub projekt powinien być zgodny ze
standardami jakości krajobrazu. W szczególności powinny poprawić jakość krajobrazu, a przynajmniej
nie doprowadzić do jej pogorszenia. Wpływ projektów na krajobraz, niezależnie od ich skali, powinien
być oceniony, a przepisy i instrumenty odpowiadające tym skutkom powinny być sprecyzowane. Każde
działanie lub projekt powinien nie tylko odpowiadać cechom miejsca, ale także być do nich
dostosowany”.
Inwestycje budowlane w sposób trwały wpiszą się w krajobraz, dlatego istotny jest wybór lokalizacji
oraz odpowiedniej technologii z zachowaniem ustaleń miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Budowa nowych dróg może potencjalnie negatywnie wpłynąć na krajobraz z uwagi na
pojawienie się nowej formy w przestrzeni. Niemniej jednak z uwagi na powierzchniowych charakter
dróg nie stanowią one dominanty krajobrazowej, a ich przebieg jest w większości dostosowany do
lokalnego ukształtowania terenu.
Na krajobraz oddziaływać będą głównie działania o charakterze inwestycyjnym. Inwestycje polegające
na budowie dróg, budowie, modernizacji i termomodernizacji obiektów, rozbudowie infrastruktury
wodno-ściekowej, budowę ścieżki rowerowej, powodują stałą zmianę w krajobrazie. Rodzaj
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oddziaływania (pozytywny bądź negatywny) jest uzależniony od lokalizacji danej inwestycji
i otaczającego je terenu. Właściwie zaprojektowany i zlokalizowany w przestrzeni nie powinien
negatywnie oddziaływać na środowisko.
Na etapie realizacji inwestycji drogowych negatywne chwilowe oddziaływanie może wystąpić z uwagi
na prowadzone wykopy, przemieszczanie mas ziemnych, prace „wysokich” maszyn tj. żurawie, dźwigi,
które mogą być widoczne z dużych odległości. Część z tych czynników można zminimalizować poprzez
stosowanie działań ograniczających, a część zupełnie wyeliminować poprzez wdrożenie
odpowiedniego systemu edukacji ekologicznej i prowadzenie działań naprawczo-prewencyjnych.
Istotą jest więc zaplanowanie takich działań ochronnych, które ograniczą zjawisko degradacji
powierzchni ziemi i przywrócą stan zgodny ze standardami w tym zakresie.
Kierunki rozwoju zaplanowane w Strategii nie powinny mieć bezpośredniego wpływu na glebę, ani
poziom jej zanieczyszczenia, ponieważ wszystkie planowane zadania, jeżeli w ogóle będą w jakikolwiek
sposób negatywnie oddziaływały na środowisko, będzie to oddziaływanie krótkotrwałe i ograniczy się
jedynie do czasu, w którym będą prowadzone prace budowlane. Należy podkreślić, że wszystkie roboty
budowlane, czy to związane z rozbudową kanalizacji, wodociągów, czy też z modernizacją i budową
dróg i chodników będą odbywały się z należytą starannością, ograniczając do niezbędnego minimum
poziom pylenia i emisji spalin z maszyn i pojazdów, wykorzystywanych podczas prac budowlanych.
W celu niedopuszczenia do skażenia środowiska gruntowego i wodnego, tankowanie maszyn
i urządzeń oraz ich serwisowanie i bieżące naprawy będą odbywać się na zabezpieczonym terenie.
Ponadto prowadzenie prac budowlanych w sposób zorganizowany z zachowaniem porządku,
w szczególności jeśli chodzi o miejsca magazynowania odpadów, zapobiegnie zanieczyszczeniu
powierzchni ziemi.
Ocenia się, że wyznaczone w projekcie Strategii zadania nie będą mieć znaczącego negatywnego
wpływu na powierzchnię ziemi i krajobraz.

7.8. Zabytki oraz dobra materialne
W analizowanej Strategii nie identyfikuje się przedsięwzięć ani kierunków działań, które w wymiarze
strategicznym mogłyby oddziaływać negatywnie na dziedzictwo kulturowe. Negatywne oddziaływania
na zabytki mogą ewentualnie wystąpić na etapie realizacji przedsięwzięć, co jednak nie wynika z samej
natury działań, lecz może być konsekwencją znaczących błędów projektowych lub zaniedbań na placu
budowy wynikających np. z braku właściwego nadzoru (budowlanego lub archeologicznego) lub np.
z błędnego doboru rozwiązań estetycznych dla modernizacji.
W projekcie Strategii znajduje się wiele zapisów zapowiadających oddziaływanie pozytywne – chodzi
to przede wszystkim o kierunki działań w ramach celu operacyjnego 2.2. Kultura i dziedzictwo
kulturowe. Działania wyznaczone w projekcie Strategii mają w większości neutralne lub pozytywne
oddziaływanie na dobra materialne i zabytki. Zadania inwestycyjne w zakresie infrastruktury
komunikacyjnej bezpośrednio wpłyną pozytywnie na występujące w bliskim sąsiedztwie tych terenów
zabytki nieruchome, poprzez minimalizację występowania drgań spowodowanych złym stanem
technicznym nawierzchni lub szlaku. Prowadzenie założonych działań infrastrukturalnych
w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów zabytkowych (zabytków nieruchomych, stanowisk
archeologicznych) będzie wymagało od inwestora uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków postępowania i właściwego zabezpieczenia na etapie wykonywania robót budowlanych.
Negatywne, bezpośrednie i chwilowe oddziaływania na zabytki oraz dobra materialne mogą wystąpić
jedynie na etapie realizacji zadań inwestycyjnych lub wówczas, gdy działanie dotyczyć będzie obiektów
objętych ochroną kulturową lub historyczną. Negatywne oddziaływanie może wiązać się ze
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zniszczeniem obiektu zabytkowego lub naruszeniem jego pierwotnego stanu. W chwili przygotowania
niniejszego opracowania brak jest możliwości stwierdzenia, które z zadań inwestycyjnych będą
prowadzone w pobliżu obiektów chronionych i czy ich zakres prac spowoduje zniszczenie lub
degradację danego obiektu historycznego. Konsekwencją realizacji zadań inwestycyjnych będzie
dbałość o walory historyczno-kulturowe poprzez zastosowanie takich rozwiązań projektowych, aby
środowisko kulturowe nie zostało zdegradowane.
Ocenia się, że wyznaczone w projekcie Strategii zadania nie będą mieć znaczącego negatywnego
wpływu na zabytki i dobra materialne.

8. Prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań transgranicznych
Projekt Strategii rozwoju gminy Popielów na lata 2021-2030 dotyczy obszaru gminy, która
zlokalizowana jest w znacznej odległości od granic Państwa. Przez co realizacja celów i działań Strategii
będzie miała tylko lokalny wpływ. W większości przypadków jakiekolwiek niekorzystne oddziaływanie
na środowisko może pojawić się jedynie na etapie prowadzenia prac budowlanych. Oddziaływanie to
jednak będzie krótkotrwałe i ustanie wraz z zakończeniem prac. Strategia nie przewiduje realizacji
inwestycji, które na etapie eksploatacji będą źródłem nowych, uciążliwych i znacznych emisji do
środowiska.
W związku z powyższym i z uwagi na charakter ocenianego dokumentu nie przewiduje się
transgranicznego oddziaływania jego ustaleń na środowisko w krajach sąsiednich oraz ze względu na
skalę i rodzaj zaplanowanych działań nie przewiduje się oddziaływania skumulowanego.

9. Proponowane rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczenie lub
kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko
w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszarów natura 2000
Analiza oddziaływań celów operacyjnych i przypisanych im kierunków działań na poszczególne
komponenty środowiska nie wykazała, aby jakikolwiek cel oddziaływał na jakikolwiek komponent
znacząco negatywnie. Jak wynika z przeprowadzonej w prognozie oceny oddziaływania na środowisko,
negatywne oddziaływanie na środowisko mogą mieć jedynie działania inwestycyjne, szczególnie te
związane z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej, budową i modernizacją obiektów czy modernizacją
i rozbudową ciągów komunikacyjnych, jednak negatywne oddziaływanie planowanych przedsięwzięć
ogranicza się jedynie do momentu prowadzenia prac budowlanych i to na tym etapie najważniejsze
jest, żeby oddziaływanie w możliwie najwyższym stopniu zminimalizować. Wszystkie prace budowlane
w ramach planowanych inwestycji powinny być prowadzone w sposób efektywny tak, aby ich
ewentualne negatywne oddziaływanie było możliwie krótkotrwałe.
Podczas podejmowania nowych działań inwestycyjnych należy brać pod uwagę lokalizację form
ochrony przyrody, zakazy i nakazy wynikające z aktów prawa miejscowego, uchwał powołujących dane
formy ochrony przyrody lub planów zadań ochronnych i planów ochrony ww. obszarów. Każdorazowe
podjęcie działań inwestycyjnych wymaga przeprowadzenia postępowania określającego wpływ na
środowisko w drodze odrębnej procedury (decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach).
Do ogólnych działań ograniczających oddziaływanie zalicza się:
•
•
•

prawidłowe zabezpieczenie techniczne sprzętu i placu budowy, w tym zwłaszcza w miejscach
styku z ekosystemami szczególnie wrażliwymi na zmiany warunków siedliskowych;
stosowanie odpowiednich technologii, materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych;
maskowanie elementów dysharmonijnych dla krajobrazu;
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•

odpowiedni wybór lokalizacji inwestycji, uwzględniając zapisy dokumentów lokalnych oraz
dokumentów wyższego szczebla.

W przypadku gdy całkowite uniknięcie danego oddziaływania jest niemożliwe i istnieje
niebezpieczeństwo nieodwracalnego zniszczenia szczególnie cennych elementów przyrody, konieczne
jest podjęcie odpowiednio wcześniej działań kompensacyjnych. Należy m.in. zapewnić odtworzenie
zniszczonych siedlisk w miejscach zastępczych, sztuczne zasilanie osłabionych populacji; tworzenie
alternatywnych połączeń przyrodniczych i różnorodnych tras migracji zwierząt.
Minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko możliwa jest również m.in. poprzez prowadzenie
świadomej polityki przestrzennej popartej stosownymi zapisami w dokumentach prawa lokalnego oraz
zachowanie walorów przyrodniczych gminy.
Dodatkowo dla przedsięwzięć, zaliczanych do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę istnieje obowiązek uzyskania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. W przedmiotowej decyzji
organ właściwy do jej wydania określi działania mające na celu zapobieganie bądź minimalizację
negatywnego wpływu na środowisko w fazie budowy jak i eksploatacji.
Działania związane z rozwojem turystyki i promocją turystyczną gminy przyniesie pozytywny efekt
społeczny i ekonomiczny, pozwoli m.in. na wyeksponowanie walorów przyrodniczych, zachęci do
korzystania z istniejącej infrastruktury turystycznej oraz umożliwi aktywne kreowanie postaw turystów
jako współodpowiedzialnych za stan przyrody i środowiska. Jednocześnie skutkiem tych działań może
być zwiększenie obciążenia szlaków turystycznych i zaplecza turystycznego. Stąd tak ważną kwestią
jest rozwój i modernizacji infrastruktury turystycznej – pozwoli to na skanalizowanie i uregulowanie
strumienia ruchu turystycznego w obrębie wyznaczonych szlaków i obiektów do tego
przystosowanych.
Poniżej zebrano propozycje działań mających na celu zapobieganie i/lub łagodzenie negatywnego
oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska.
Ochrona różnorodności biologicznej, w tym rośliny, zwierzęta, obszary chronione, siedliska cenne
przyrodniczo oraz korytarze ekologiczne
•

•

•

W miejscach, gdzie prace budowlane będą prowadzone w pobliżu drzew i krzewów, zostaną
one odpowiednio zabezpieczone, a prace prowadzone w obrębie ich sytemu korzeniowego
będą prowadzone z najwyższą starannością (w razie potrzeby przy użyciu sprzętu
manualnego), aby wyeliminować możliwość uszkodzeń, będących przyczyną obumarcia roślin.
Wszystkie prace, które będą zlokalizowane w pobliżu siedlisk ptaków, powinny być
prowadzone w terminach ustalonych w taki sposób, aby nie pokrywały się z ich sezonem
lęgowym.
Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej w celu wykazania obecności ptaków siedlisk
nietoperzy na terenie objętym inwestycją. Inwentaryzacja przyrodnicza poprzedzi również
inwestycje polegające na termomodernizacjach i modernizacjach budynków, budowie
gazociągu, sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, czy budowie dróg. Podczas inwentaryzacji
szczegółowej kontroli powinny zostać poddane miejsca najczęściej wykorzystywane przez
zwierzęta – szczeliny, otwory i puste przestrzenie wewnątrz budynku i w elewacji. W przypadku
potwierdzenia występowania zwierząt, ich kryjówki należy zabezpieczyć w sposób
umożliwiający ich opuszczenie i uniemożliwiający ponowne zasiedlenie (np. poprzez
wykorzystanie odpowiednio zamontowanych siatek). Po zakończeniu prac należy odtworzyć
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•
•

schronienia tych zwierząt w postaci szczelin i otworów, bądź też zainstalowanć skrzynki
dobrane odpowiednio do gatunku zwierząt.
Wykorzystanie rozwiązań technologicznych umożliwiających zachowanie istniejących
stosunków wodnych.
Ograniczenie na etapie planowania i wykonawstwa wycinki drzew i krzewów oraz naruszania
cennych siedlisk. Ewentualna konieczna do przeprowadzenia wycinka drzew, czy krzewów
powinna zostać uzgodniona z właściwym organem ochrony przyrody.

Jeżeli planowane przedsięwzięcia będą zlokalizowane na obszarze Natura 2000, jak i innych obszarach
chronionych, przy prowadzeniu prac budowlanych należy wdrożyć szczególne środki ostrożności,
jednak niezależnie od lokalizacji danego przedsięwzięcia (nawet jeśli będzie to obszar inny niż Natura
2000) zaleca się wykorzystanie wszystkich dostępne narzędzi, które pozwolą na maksymalne
ograniczanie i zapobieganie negatywnemu oddziaływaniu na środowisko. Ponadto wszelkie
przedsięwzięcia wynikające ze Strategii powinny być przeprowadzone zgodnie z przepisami
dotyczącymi gospodarowania na obszarach objętych prawną formą ochrony przyrody w celu
zachowanie zgodności z przyjętymi dla tych form ochrony dokumentów planistycznych (m.in. planów
ochrony, planów zadań ochronnych).
Ochrona powietrza atmosferycznego
•

•
•

•

•

W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania na powietrze atmosferyczne w miejscach
pylenia będzie stosowane okresowe zraszanie fragmentów gruntów i dróg, po których będą
poruszały się pojazdy i maszyny budowlane.
Obszary, na których będą prowadzone roboty budowlane, zostaną odgrodzone od pozostałej
części obszaru, żeby ograniczyć obszar oddziaływania do niezbędnego minimum.
W celu zmniejszenie emisji spalin, jak również w celu ograniczenia poziomu hałasu, sprzęt,
pojazdy i maszyny budowlane będą sprawne technicznie i będą spełniały wszelkie normy dla
środowiska.
Wykonawcy wybierani do realizacji poszczególnych zadań powinni używać nowoczesnego
sprzętu i wykazać się dbałością o prawidłową eksploatację i właściwą konserwację sprzętu
i środków transportu. Takie zapisy mogą znaleźć się na odpowiednich etapach procedur
przetargowych.
Na etapie eksploatacji - prowadzenie monitoringu powietrza.

Ochrona powierzchni ziemi i wód
•

•

•
•

•

W celu niedopuszczenia do skażenia środowiska gruntowego i wodnego, tankowanie maszyn
i urządzeń oraz ich serwisowanie i bieżące naprawy będą odbywać się na zabezpieczonym
terenie.
W projekcie i wykonawstwie należy minimalizować zakres robót powodujących zdejmowanie
warstw próchniczych gleby, a także zaplanować wykorzystanie nadmiarów ziemi pochodzącej
z wykopów.
Opracowanie procedury na wypadek wystąpienia awarii na placu budowy, by nie doprowadzić
do zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego.
Prowadzenie prac budowlanych w sposób zorganizowany z zachowaniem porządku,
w szczególności jeśli chodzi o miejsca magazynowania odpadów, zapobiegnie zanieczyszczeniu
powierzchni ziemi.
W opisach technicznych projektów budowlanych należy zaplanować miejsca przeznaczone do
składowania substancji podatnych na migrację wodną.
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•
•

Na etapie projektowania należy rozważać koncepcje organizacji placu budowy i jego zaplecza
z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni.
Po zakończeniu prac budowlanych, w razie konieczności, należy przeprowadzać rekultywację.

Ochrona ludzi, zabytków i dobra materialnego
W celu zminimalizowania negatywnego oddziaływanie na dane komponenty środowiska w trakcie
realizacji działań przedstawionych w Strategii należy skupić się na podjęciu działań dążących do
ograniczenia hałasu i drgań, które mogą wystać w szczególności podczas realizacji działań
inwestycyjnych. Należy jednak wspomnieć, iż oddziaływania te będą miały charakter krótkoterminowy
i lokalny. Jako działania graniczące hałas i drgania proponuje się:
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Ograniczenie prac związanych z wykorzystaniem głośnego sprzętu, do pory dziennej między
7:00 a 20:00.
W miejscach szczególnie wrażliwych obok zabudowy mieszkaniowej należy ograniczyć
prędkość pojazdów dowożących materiały budowlane ze względu na drgania przenoszące się
na konstrukcje budynków oraz wpływ na klimat akustyczny otoczenia.
Projektanci powinni zwrócić uwagę na propozycję lokalizacji baz zaplecza technicznego
budowy tak, aby planować je możliwe z dala od okien budynków mieszkalnych.
Na terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej należy tak planować roboty budowlane
w ramach poszczególnych zadań by prowadzić prace związane z emisją hałasu w tym samym
czasie tylko po jednej stronie budynku, aby w mieszkaniu były pomieszczenia nienarażone na
emisję hałasu.
Organizacja pracy, ograniczająca liczbę osób i czas ekspozycji na hałas.
Stosowanie harmonogramów prac, ograniczających narażenie na hałas.
Stosowanie tzw. cichych nawierzchni.
Ograniczenie do minimum strefy bezpośredniej ingerencji w środowisko,
Racjonalna gospodarka materiałami i minimalizacja powstawania odpadów.
Sprawne przeprowadzenie prac.
Ograniczenie do niezbędnego minimum usuwania drzew i krzewów będących w kolizji
z planowaną inwestycją.
Dobór gatunków roślin pełniących rolę dźwiękochronną dostosowanych do wymogów
siedliska.

Realizacja pozostałych działań proponowanych w ramach Programu (o charakterze nieinwestycyjnym)
nie wymaga rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą
negatywnych oddziaływań na środowisko.

10. Propozycje rozwiązań alternatywnych
Zgodnie z 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. z 2021 r. poz. 2373, 2389), prognoza powinna przedstawiać
rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz
z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo
wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających
z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.
Projekt Strategii Rozwoju Gminy Popielów na lata 2021-2030 jest uporządkowanym zbiorem działań
zmierzających do zrównoważonego i trwałego rozwoju gminy, opracowanym pod kątem osiągnięcia
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zakładanych celów. Przedstawiony w projekcie Strategii pakiet działań stanowi spójną koncepcję
opartą o szczegółową diagnozę potrzeb i problemów.
Warianty alternatywne mogą być związane z:
•
•
•

wyborem innej lokalizacji (warianty lokalizacji),
wyborem innego sposobu prowadzenia inwestycji (warianty konstrukcyjne i technologiczne,
warianty organizacyjne),
brakiem realizacji Strategii (tzw. wariant „0”).

Należy jednak pamiętać, że wybór wariantu „0” będzie wiązać się z pewnymi konsekwencjami,
ponieważ brak realizacji zadań przedstawionych w Strategii spowoduje, że osiągnięcie harmonii
pomiędzy rozwojem gospodarczym, społecznym i przestrzennośrodowiskowym będzie praktycznie
niemożliwe. Ponadto zaniechanie realizacji tychże celów może powodować niesprawność całego
systemu lokalnej polityki ekologicznej. Krótko mówiąc stan środowiska może ulec pogorszeniu.
Rozważając pozostałe możliwe warianty alternatywne oraz biorąc pod uwagę strategiczny charakter,
zarówno Projektu Strategii, jak i samej prognozy oraz fakt, że projekt Strategii przedstawia wyłącznie
poszczególne cele i kierunki działań bez szczegółowych informacji co do wyznaczonych w nim zadań,
na typ etapie nie można jeszcze precyzyjnie określić rozwiązań alternatywnych dla poszczególnych
działań zaproponowanych w Strategii.
Projekt Strategii jest dokumentem o średnim stopniu szczegółowości, wyznaczone działania często nie
są osadzone w konkretnej lokalizacji. Należy jednak zauważyć, że o oddziaływaniu na środowisko
decyduje nie tylko lokalizacja, ale również rozwiązania techniczne, organizacyjne i skala
przedsięwzięcia. Przedmiotowy dokument nie określa rozwiązań technicznych, które pozwoliłby na
przeprowadzenie skutecznej analizy wariantów alternatywnych w odniesieniu do planowanych
przedsięwzięć. Do tego należy uwzględnić zmieniające się uwarunkowania finansowe, jak i postęp
techniczny, który może spowodować radykalną zmianę podejścia do określonego zagadnienia.
Z powyższych względów rozwiązania alternatywne będą pojawiały się sukcesywnie w miarę
zmieniających się uwarunkowań finansowych, koncepcyjnych i prawnych. Ze względu na duży poziom
ogólności, szczegółowe rozwiązania w tym zakresie będą wprowadzane na etapie realizacji działań
inwestycyjnych wynikających z dokumentu. Precyzyjne rozwiązania alternatywne powinny być
wskazane na etapie procedury oddziaływania na środowisko poszczególnych projektów,
w szczególności dla działań o najwyższym potencjalnym oddziaływaniu na środowisko.
Ponadto, proces wdrażania Strategii wymaga kontroli, której najważniejszym elementem jest ocena
realizacji działań z punktu widzenia osiągania założonych celów. Wdrażanie Strategii Rozwoju Gminy
Popielów na lata 2021-2030 będzie podlegało regularnej ocenie. Rada Gminy przyjmuje uchwałą
Strategię Rozwoju Gminy Popielów i zgodnie z jej zapisami prowadzony będzie monitoring realizacji
Strategii.
Jeśli do tego dodać konieczny etap procedur planistyczno-lokalizacyjnych z przypisanymi im
procedurami oceny oddziaływania na środowisko, to można być przekonanym, że zostaną
przedstawione wszystkie istotne okoliczności pozwalające na wybór optymalnych rozwiązań łączących
aspekty rozwojowe, ekologiczne i dotyczące jakości życia mieszkańców.
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11. Napotkane trudności wynikające z niedostatków techniki lub luk we współczesnej
wiedzy
Jako podstawową trudność przy ocenie oddziaływania ustaleń Strategii Rozwoju Gminy Popielów na
lata 2021-2030 uznaje się charakter dokumentu, który co zrozumiałe, opisuje działania w sposób
ogólny. W ramach działań przewidzianych do realizacji znajdują się zadania mogące posiadać charakter
inwestycyjno-budowlany. Na obecnym etapie nie są znane rozwiązania techniczne planowane do
zastosowania w ramach tych działań/przedsięwzięć, w związku z tym trudno oceniać w sposób
jednoznaczny jakie oddziaływania na środowisko, zwłaszcza na etapie realizacji, mogą wywołać. Jednak
z uwagi na cel w jakim sporządzane są strategie rozwoju gmin, zakłada się, że oddziaływanie
planowanych działań/przedsięwzięć na środowisko będzie pozytywne, długookresowe i stałe na
poszczególne elementy środowiska oraz na środowisko jako całość.
Ponadto należy podkreślić, że prognozę zgodnie z art. 52 ust.1 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, o udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska i ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373, 2389) sporządzono
stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny oraz dostosowano do zawartości i stopnia
szczegółowości projektowanego dokumentu.

12. Przewidywane metody analizy skutków realizacji postanowień projektowanego
dokumentu
W procesie wdrażania kluczowym elementem jest proces realizacji założeń, a w związku z tym
konieczne są czynności związane zmonitorowaniem przebiegu oraz ewaluacja. Poprzez gromadzenie
i analizę danych, wprowadzony zostanie system stałej kontroli i oceny efektów realizacji ustaleń
Strategii. Takie podejście pozwala wyeliminować ewentualne nieprawidłowości oraz w przypadku ich
wystąpienia zapobiegać negatywnym skutkom. Proces ten polegać będzie na systematycznym
zbieraniu i analizowaniu informacji ilościowych oraz jakościowych na temat stanu realizacji w aspekcie
rzeczowym, a także finansowym. Poprzez monitoring możliwe będzie uzyskanie informacji zwrotnych
na temat skuteczności i wydajności wdrażanej Strategii oraz dokonanie oceny zgodności realizacji
projektów z założonymi wcześniej celami.
Proces monitoringu będzie się opierał na:
•
•

analizie stopnia osiągnięcia mierzalnych i weryfikowalnych efektów wykonalności celów;
analizie wydatkowania środków finansowych na poszczególne przedsięwzięcia.

Wnioski z analiz będą wykorzystywane w bieżącej pracy Urzędu Gminy w Popielowie oraz w procesie
aktualizacji Strategii.
Podstawą analizy winno być porównanie stanu środowiska przed wprowadzeniem działań i oraz po ich
zakończeniu. Poniżej w zestawieniu tabelarycznym zaprezentowane zostały wskaźniki proponowane
do zastosowania w celu monitorowania skutków realizacji postanowień zawartych w projekcie
Strategii Rozwoju Gminy Popielów na lata 2021-2030.

82

83

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Popielów na lata 2021-2030

Tabela 12. Wskaźniki proponowane do zastosowania w celu monitorowania skutków realizacji postanowień projektowanego
Strategii Rozwoju Gminy Popielów na lata 2021-2030.

Cele operacyjne
1.1 Baza infrastrukturalna i
turystyczna

1.2. Zeroemisyjność

1.3. Gospodarka o obiegu
zamkniętym
1.4. Bioróżnorodność i ochrona
środowiska naturalnego

2.1. Dostępność służby zdrowia
2.2. Kultura i dziedzictwo
kulturowe

2.3. Bezpieczeństwo i system
wsparcia dla wszystkich grup
społecznych
2.4. Jakość i dostępność edukacji
2.5. Integracja i inicjatywy
społeczne

Wskaźnik
Długość wybudowanych ścieżek pieszo-rowerowych
Długość wybudowanych, zmodernizowanych i
przebudowanych dróg oraz chodników
Liczba wybudowanych, zmodernizowanych lub
przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej
/rekreacyjnej
Liczba miejsc postojowych
Liczba zarejestrowanych pojazdów z alternatywnym napędem
Wartość otrzymanego wsparcia
Liczba obiektów poddanych termomodernizacji
Liczba zlikwidowanych źródeł ciepła
Liczba wymienionych/zmodernizowanych źródeł ciepła
Liczba gospodarstw domowych korzystających z OZE
Liczba punktów infrastruktury z alternatywnymi napędami
Liczba odpadów zebranych selektywnie w relacji do ogółu
odpadów
Liczba dzikich wysypisk
Liczba osób korzystających z infrastruktury PSZOK
Liczba wzmianek w mediach na temat walorów turystycznych
gminy
Wartość inwestycji na rzecz ochrony
Poziom przepustowości oczyszczalni
Liczba mieszkańców posiadająca dostęp do zmodernizowanej
sieci kanalizacyjnej/ wodociągowej
Wartość inwestycji na rzecz ochrony zasobów wód
podziemnych i powierzchniowych
Liczba inwestycji zmodernizowanych przy wsparciu gminy
Liczba akcji prozdrowotnych koordynowanych przez gminę lub
jej jednostki organizacyjne
Liczba inwestycji polegających na restauracji obiektów
zabytkowych (przy wsparciu gminy lub innego wsparcia
zewnętrznego)
Liczba osób odwiedzających odrestaurowane zabytki
Liczba projektów/ działań związanych z promocją tradycji
Lokalnych
Liczba wspartych obiektów infrastruktury kulturalnej
Liczba osób korzystających z nowej i zmodernizowanej
infrastruktury kulturalnej
Liczba wspartych placówek
Liczba beneficjentów pomocy
Liczba zakupionego sprzętu ratowniczo-gaśniczego
Liczba interwencji/udzielonej pomocy poszkodowanym
Liczba podmiotów korzystających ze wsparcia
Liczba beneficjentów pomocy
Liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych
Liczba osób uczestniczących w inicjatywach
Liczba członków klubów sportowych
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Cele operacyjne

3.1 Gospodarka lokalna i
rolnictwo

3.2. Promocja przedsiębiorstw i
postaw przedsiębiorczych
3.3. Świadoma i aktywna polityka
przestrzenna
3.4. Kompetentna i dostępna
administracja

Wskaźnik
Liczba osób uczestnicząca w prowadzonych działaniach
Liczba inicjatyw finansowanych ze środków zewnętrznych
Wielkość wsparcia pozyskanego w ramach projektów
Powierzchnia uzbrojonego terenu inwestycyjnego
Powierzchnia z przeznaczeniem na uprawy i hodowle
ekologiczne
Liczba lokalnych producentów oferujących lokalnie produkty
Liczba produktów tradycyjnych
Liczba pasażerów korzystających z komunikacji publicznej w
porównaniu do liczby mieszkańców
Liczba nowych połączeń komunikacyjnych
Liczba biorących udział w przedsięwzięciach
Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych
Liczba zrewitalizowanych obiektów
Liczba aktualnych MPZP
Liczba obiektów i przestrzeni publicznych, spełniających
wymogi dostępności
Liczba szkoleń i kursów, w których brali udział pracownicy
urzędu
Liczba osób korzystających z systemu komunikacji

13. Podsumowanie i wnioski
•

•

•
•

•
•

•

Informacje zawarte w niniejszej prognozie oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 52 ust.1
ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska i ocenach oddziaływania na
środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373, 2389), zostały opracowane stosownie do stanu
współczesnej wiedzy i metod oceny oraz dostosowane są do zawartości i stopnia
szczegółowości projektowanego dokumentu, a także etapu przyjęcia tego dokumentu.
Prognoza nie jest dokumentem rozstrzygającym o realizacji zamierzeń inwestycyjnych
mogących wynikać z ustaleń projektu Strategii Rozwoju Gminy Popielów na lata 2021-2030,
a jedynie przedstawia prawdopodobne skutki, jakie może nieść za sobą realizacja zapisów
dokumentu, dla poszczególnych komponentów środowiska oraz środowiska jako całości.
Strategia Rozwoju Gminy Popielów jest zgodna ze strategicznymi dokumentami
obowiązującymi na szczeblu międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym.
Przeprowadzone w ramach niniejszej Prognozy analizy zgodności celów Strategii z celami
nadrzędnych
dokumentów
strategicznych
oraz
podstawowych
dokumentów
opracowywanych na szczeblu regionalnym, wskazują na znaczną ich spójność.
Strategia umożliwia identyfikację skutków środowiskowych oraz potencjalnych zmian
warunków życia mieszkańców gminy w wyniku realizacji ustaleń dokumentu.
Projektowana Strategia określa obszary problemowe w zakresie rozwoju społecznego,
gospodarczego oraz ochrony środowiska na terenie gminy Popielów oraz wyznacza cele
i kierunki interwencji mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz środowiska.
Cele strategiczne rozwoju gminy powodować będą stosunkowo niewielkie oddziaływania, i to
zarówno w aspekcie pozytywnym, jak i negatywnym. W zdecydowanej większości oceniono, iż
realizacja zamierzonych celów wpłynie pozytywnie na analizowane komponenty
środowiska.
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•

•

•

•

•
•
•

W odniesieniu do obszarów Natura 2000 nie zidentyfikowano znacząco negatywnych
oddziaływań, które naruszałyby cel czy przedmiot ochrony ww. obszarów, bądź też spójność
czy integralność sieci i tym samym wykluczyły możliwość realizacji celów
Niektóre zadania zaplanowane do realizacji w ramach projektowanej Strategii mogą wywierać
negatywny wpływ na środowisko. Oddziaływanie to może być chwilowe, na etapie prac
budowlanych i modernizacyjnych.
Zidentyfikowane potencjalne negatywne oddziaływania powinny być ograniczane lub
eliminowane poprzez prowadzenie działań minimalizujących zarówno na etapie projektowania
inwestycji, jak i jej realizacji.
Podczas podejmowania działań inwestycyjnych należy brać pod uwagę lokalizację form
ochrony przyrody, zakazy i nakazy wynikające z aktów prawa miejscowego, uchwał
powołujących dane formy ochrony przyrody lub planów zadań ochronnych i planów ochrony
ww. obszarów.
Każdorazowe podjęcie działań inwestycyjnych wymaga przeprowadzenia postępowania
określającego wpływ na środowisko w drodze odrębnej procedury.
Brak ryzyka transmisji zanieczyszczeń poza granice kraju.
Brak realizacji projektu Strategii stanowi dla gminy scenariusz niekorzystny środowiskowo,
ekonomicznie i społecznie, sprzyjający m.in. pogłębianiu problemów w obszarze ochrony
środowiska.

14. Streszczenie w języku niespecjalistycznym
Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko do projektu „Strategia Rozwoju
Gminy Popielów na lata 2021-2030”. Opracowanie zostało wykonane w oparciu o art. 46 oraz art. 47
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U. 2021 poz. 247).
Głównym celem prognozy jest ustalenie czy zapisy projektu Strategii nie naruszają zasad prawidłowego
funkcjonowania środowiska przyrodniczego a cele ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju są
spójne z celami i priorytetami zaplanowanymi w dokumentach wyższego szczebla. Prognoza ma za
zadanie także ułatwić identyfikację możliwych do określenia skutków środowiskowych
spowodowanych realizacją postanowień ocenianego dokumentu oraz określić, czy istnieje
prawdopodobieństwo powstawania w przyszłości konfliktów i zagrożeń w środowisku.
Prognoza ponadto określa i analizuje:
•
•

•

istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji
projektowanego dokumentu;
istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego
dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym
i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich
te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu;
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•

przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie,
wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe
i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na środowisko.

Przy sporządzaniu Prognozy zastosowano metody statystyczne i porównawcze, analizy i oceny
dostosowane do stanu współczesnej wiedzy. Zespół autorski oraz Kierownik Zespołu Autorskiego
kierował się swoją wiedzą i doświadczeniem stosownie do stanu wiedzy współczesnej.
W projekcie Strategii Rozwoju Gminy Popielów na lata 2021-2030 na podstawie diagnozy wyznaczono
cele Strategii i kierunki działań.
W ramach tworzenia dokumentu prowadzona była szczegółowa ocena oddziaływania zadań pod kątem
środowiskowym. Zadania inwestycyjne nie mają określonego zakresu, sposobu i charakteru
prowadzenia prac, w związku z czym podanie konkretnych oddziaływań jest dosyć trudne
i problematyczne. Zgodnie z powyższym w niniejszej Prognozie przedstawiono potencjalne
oddziaływania, zidentyfikowane na podstawie oceny oddziaływania dla innych przedsięwzięć
o zbliżonym zakresie. Zatem w ramach oceny skutków realizacji projektu Strategii Rozwoju Gminy
Popielów na etapie opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko przedstawiono potencjalne oddziaływanie bezpośrednie pośrednie,
wtórne, skumulowane, stałe/długoterminowe, chwilowe/krótkoterminowe, pozytywne, negatywne
i neutralne na następujące komponenty środowiska wykorzystując metodę macierzy interakcji:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obszary chronione oraz pozostałe formy ochrony przyrody, w tym obszary NATURA 2000;
Różnorodność Biologiczna;
Cenne przyrodniczo siedliska
Korytarze ekologiczne
Ludzie;
Rośliny;
Zwierzęta;
Powietrze;
Klimat;
Klimat akustyczny;
Wody (w tym JCW);
Powierzchnia ziemi;
Krajobraz;
Zasoby naturalne;
Zabytki.

W przypadku gminy Popielów istnieje niewielkie prawdopodobieństwo bezpośredniego lub
pośredniego ryzyka oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo. Należy jednak nadmienić, iż stopień,
zakres oraz skutek oddziaływania (negatywny, pozytywny, neutralny) będzie mógł zostać oceniony
z chwilą ustalenia dokładnego zakresu oraz rodzaju prowadzonych przedsięwzięć. W zależności od ich
rodzaju może zostać nałożony obowiązkiem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
która może zakończyć się wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub odmową jej
wydania, z uwagi na znaczne negatywne oddziaływania.
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Projekt Strategii Rozwoju Gminy Popielów jest dokumentem o charakterze ogólnym i nie wskazuje
zakresu ani szczegółów technicznych poszczególnych inwestycji. Należy mieć na uwadze uwzględnianie
zasad ochrony środowiska podczas projektowania i planowania poszczególnych działań
inwestycyjnych.
Przedstawione przedsięwzięcia będą miały charakter lokalny, tzn. będą one terytorialnie realizowane
w obrębie gminy.
W związku z powyższym przedsięwzięcia te charakteryzować się będą ograniczonym przestrzennie
oddziaływaniem na środowisko. Ponadto, w przypadku takich przedsięwzięć, jak budowa sieci
kanalizacji sanitarnej czy budowa dróg, główne oddziaływanie na środowisko występuje w fazie
realizacji przedsięwzięcia i ma ono również czasowo ograniczony charakter. Zadania inwestycyjne
są zazwyczaj realizowane w obrębie terenów zmienionych antropogenicznie, tj. w bezpośrednim
sąsiedztwie zabudowy.
Do negatywnych oddziaływań na środowisko podczas realizacji inwestycyjnych można zaliczyć:
•
•
•
•
•
•
•

zmiany stosunków gruntowo-wodnych;
zmianę warunków siedliskowych;
tworzenie barier w migracji zwierząt;
wycinkę roślinności;
użycie maszyn i urządzeń budowlanych (emisja hałasu, pyłu i wibracji);
naruszenie pierwotnego stanu obiektów zabytkowych;
zajęcie terenów pod realizację zaplanowanych zadań infrastrukturalnych.

Pozytywne skutki realizacji planowanych zadań:
•
•
•
•
•
•

pozytywny wpływ na bioróżnorodność;
zapewnienie stabilności siedlisk przyrodniczych;
mniejszy udział zanieczyszczeń bezpośrednio kierowanych do wód, ziemi i powietrza;
poprawa stanu środowiska i jego elementów, w perspektywie długoterminowej;
zminimalizowanie negatywnego oddziaływania podtopień i suszy;
minimalizacja zużycia zasobów naturalnych.

Negatywne oddziaływanie na środowisko inwestycji, szczególnie tych związanych m.in. z rozbudową
sieci wodno-kanalizacyjnej czy modernizacją i rozbudową ciągów komunikacyjnych można ograniczyć
do racjonalnego poziomu poprzez dobrze przemyślany wybór lokalizacji, ponieważ skala
wywoływanych przez nie przekształceń środowiska zależeć będzie w znacznym stopniu od lokalnych
uwarunkowań.
Wykaz inwestycji zamieszczonych w Strategii Rozwoju Gminy Popielów powinien być realizowany
zgodnie z zaleceniami wynikającymi z wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (dotyczy
inwestycji, które rozpoczęły się w latach poprzednich i są kontynuowane). Podczas podejmowania
nowych działań inwestycyjnych należy brać pod uwagę lokalizację form ochrony przyrody, zakazy
i nakazy wynikające z aktów prawa miejscowego, uchwał powołujących dane formy ochrony przyrody
lub planów zadań ochronnych i planów ochrony ww. obszarów. Każdorazowe podjęcie działań
inwestycyjnych wymaga przeprowadzenia postępowania określającego wpływ na środowisko
w drodze odrębnej procedury (decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach).
87

88

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Popielów na lata 2021-2030

Do ogólnych działań ograniczających oddziaływanie należą:
•

•
•
•

w czasie realizacji inwestycji prawidłowe zabezpieczenie techniczne sprzętu i placu budowy,
w tym zwłaszcza w miejscach styku z ekosystemami szczególnie wrażliwymi na zmiany
warunków siedliskowych,
stosowanie odpowiednich technologii, materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych,
maskowanie elementów dysharmonijnych dla krajobrazu,
odpowiedni wybór lokalizacji inwestycji, uwzględniając zapisy dokumentów lokalnych oraz
dokumentów wyższego szczebla.

W przypadku gdy całkowite uniknięcie danego oddziaływania jest niemożliwe i istnieje
niebezpieczeństwo nieodwracalnego zniszczenia szczególnie cennych elementów przyrody, konieczne
jest podjęcie odpowiednio wcześniej działań kompensacyjnych. Należy m.in. zapewnić odtworzenie
zniszczonych siedlisk w miejscach zastępczych, sztuczne zasilanie osłabionych populacji; tworzenie
alternatywnych połączeń przyrodniczych i różnorodnych tras migracji zwierząt.
W kolejnych rozdziałach omówione zostały oddziaływania transgraniczne oraz rozwiązania
alternatywne. W przypadku projektu Strategii Rozwoju Gminy Popielów, kierunki działań, które
odznaczają się dużym stopniem ogólności, przez co brak jest możliwości precyzyjnego określenia
rozwiązań alternatywnych dla wskazanych działań.
Wszystkie działania zaproponowane do realizacji w ramach Strategii z założenia mają na celu poprawę
jakości życia mieszkańców, a także stanu środowiska i tym samym pozytywnie wpływać będą na
zdrowie człowieka jak i adaptację do zmian klimatu.
Skala przedsięwzięć zaproponowanych do realizacji w ramach dokumentu ma charakter regionalny
i ewentualne negatywne oddziaływanie tych przedsięwzięć będzie miało zasięg lokalny. Na etapie
prognozy stwierdzono, że realizacja projektu Strategii Rozwoju Gminy Popielów nie wskazuje
możliwości negatywnego transgranicznego oddziaływania na środowisko, mogącego objąć terytorium
innych państw.
Przewidywane oddziaływanie działań zawartych w projekcie Strategii na wybrane elementy
środowiska oddziaływania w formie opisowej zawarto w rozdziale 7. Przeanalizowano: przedsięwzięcia
mogące znacząco oddziaływać na środowisko, obszary chronione oraz pozostałe formy ochrony
przyrody, oddziaływanie na różnorodność biologiczną, rośliny i zwierzęta oraz siedliska cenne
przyrodnicza, jak i korytarze ekologiczne, ludzi, zasoby naturalne (w tym i na gleby), powietrze
atmosferyczne, klimat, wody, powietrznię ziemi i krajobraz, zabytki oraz dobra materialne.
Kolejnym etapem przeprowadzenia prognozy oddziaływania na środowisko była analiza rozwiązań
mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań
na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu oraz zaproponowano
sposoby monitorowania realizacji Strategii Rozwoju.
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Załącznik nr 1 – Oświadczenie Kierownika Zespołu Autorskiego Prognozy
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