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Na podstawie art. 54 ust. 1 i art. 57 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 poz. 1029), 
odpowiadając na pismo nr SO.060.7.1.2022.AKB z 05.05.2022 r., w sprawie zaopiniowania 
projektu dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Gminy Popielów na lata 2021-2030” wraz z 
prognozą oddziaływania na środowisko informuję, że przedłożoną dokumentację opiniuję 
pozytywnie. 

„Strategia Rozwoju dla Gminy Popielów na lata 2021-2030” jest dokumentem 
strategicznym, koncentrującym się na prezentacji kluczowych ustaleń i planów, tworzących 
ramy oraz scenariusz rozwojowy dla gminy Popielów na najbliższe dziesięciolecie. W 
strategii przedstawiono cele, kierunki interwencji i działania, które są zadaniami zarówno o 
charakterze inwestycyjnym i nieinwestycyjnym, które ujmują ogół potrzeb wynikających z 
rozwoju społeczno-gospodarczego oraz rozwoju infrastruktury komunikacyjnej i technicznej, 
społecznej, funkcjonalno-przestrzennej gminy.

Na podstawie informacji dostępnych w RDOŚ w Opolu ustalono, iż na obszarze 
gminy Popielów znajdują się następujące formy ochrony przyrody:

 Obszar Natura 2000 Grądy Odrzańskie PLB20002,
 Obszar Natura 2000 Łąki w okolicach Karłowic nad Stobrawą PLH160012,
 Stobrawski Park Krajobrazowy, 
 pomniki przyrody,
 Użytek ekologiczny „Puchacz”,
 Użytek ekologiczny „Gęsi Staw”,
 stanowiska chronionych gatunków roślin i zwierząt, 
 projektowane rezerwaty przyrody: „Łąki Stobrawskie”, „Dolina Stobrawy”, 

„Ujście Nysy”, „Gęsi Staw”, „Dąbrowy Kuźnickie”.
 

W odniesieniu do występujących na terenie Gminy Popielów Obszaru Natura 2000 
Grądy Odrzańskie PLB20002, Obszaru Natura 2000 Łąki w okolicach Karłowic nad Stobrawą 
PLH160012 oraz Stobrawskiego Parku Krajobrazowego należy stwierdzić, że niektóre 
zadania wyznaczone w Strategii (takie jak: budowa, modernizacja i przebudowa dróg, 
chodników oraz infrastruktury okołodrogowej, uzbrojenie terenów inwestycyjnych, budowa i 
modernizacja infrastruktury kulturalnej oraz rozwój oferty kulturalnej), 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 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2022 poz. 1029). W treści Prognozy wskazano działania 



minimalizujące, ograniczające oraz kompensujące negatywny wpływ zaplanowanych działań 
na środowisko przyrodnicze i chronione gatunki roślin i zwierząt. 

W odniesieniu do projektowanych rezerwatów przyrody „Łąki Stobrawskie”, „Dolina 
Stobrawy”, „Ujście Nysy”, „Gęsi Staw”, „Dąbrowy Kuźnickie” oraz chronionych gatunków 
roślin i zwierząt należy stwierdzić, iż do czasu ustanowienia ochrony prawnej, na terenie 
planowanych rezerwatów i w ich otoczeniu, nie należy dokonywać zmian zagospodarowania 
i użytkowania terenów, mogących niekorzystnie wpłynąć na elementy środowiska, dla 
ochrony których rezerwaty mają być ustanowione. 

Ponadto, na obszarze gminy Popielów znajdują się płaty siedlisk przyrodniczych 
Natura 2000, wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. 
w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania 
Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub 
wyznaczenia jako obszary Natura 2000, tj.: 9170 - Grąd środkowoeuropejski i 
subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum), 91D0- Bory i lasy bagienne 
(Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-
Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne; 
91E0 - Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum 
albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe, 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-
jesionowe (Ficario-Ulmetum), 6510 - Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie 
(Arrhenatherion elatioris), 9110- Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum). Ww. siedliska 
występują na obszarze wspomnianych rezerwatów przyrody oraz obszarach leśnych gminy 
Popielów, w związku z tym działania wymienione w przedłożonym dokumencie pozostaną 
bez wpływu na wspomniane siedliska przyrodnicze ze względu na brak ingerencji w te 
obszary.

Na terenie objętym projektem dokumentu, znajdują się obszary o szczególnie 
wysokich walorach krajobrazowych (wg opracowania K. i K. Badora, Opole 2006 pt.: 
„Waloryzacja krajobrazu naturalnego województwa opolskiego wraz z programem czynnej i 
biernej ochrony”). Analizując przedmiotową dokumentację, stwierdza się obojętny wpływ 
przedłożonego dokumentu na walory fizjonomiczne krajobrazu ze względu na brak planów 
lokalizacji obiektów dysharmonizujących istniejącą przestrzeń, dzięki czemu krajobraz nie 
ulegnie przekształceniu. Działania inwestycyjne, polegające na rozbudowie infrastruktury 
ścieżek pieszo-rowerowych, budowie, modernizacji i przebudowie dróg, chodników oraz 
infrastruktury około drogowej, uzbrojeniu terenów inwestycyjnych, mają powierzchniowy 
charakter i nie stanowią dominanty krajobrazowej. 

Mając na uwadze powyższe, należy uznać, iż realizacja zadań wyznaczonych w 
Strategii nie spowoduje negatywnego oddziaływania na obszary Natura 2000, na krajobraz, 
obszary objęte ochroną oraz chronione gatunki roślin i zwierząt. 

Dodatkowo wskazuję, że zgodnie z przepisami art. 55 ust. 3 i 4 cytowanej na wstępie 
ustawy OOŚ, organ opracowujący projekt dokumentu, po jego przyjęciu sporządza pisemne 
podsumowanie, które wraz z przyjętym dokumentem przekazuje właściwym organom, o 
których mowa w art. 57 i 58 tej ustawy.

Alicja Majewska
Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Opolu
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Sprawę prowadzi Ewelina Rudzińska, tel. 774526236. 
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