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Wykaz użytych skrótów 
 

Skrót Definicja 

CO Tlenek węgla 

CO2 Dwutlenek węgla 

DK Droga krajowa  

GUS Główny Urząd Statystyczny 

GZWP Główny zbiornik wód podziemnych  

JCW Jednolita Część Wód 

NO2 Dwutlenek azotu  

OOŚ Ocena oddziaływania na środowisko 

OZE Odnawialne Źródła Energii 

PM 2,5 Aerozole (pyły) atmosferyczne o średnicy nie większej niż 2,5 μm 

PM 10 Aerozole (pyły) atmosferyczne o średnicy nie większej niż 10 μm 

PEP2030 Polityka ekologiczna państwa 2030 – strategia rozwoju w obszarze środowiska 
i gospodarki wodnej 

SO2 Dwutlenek siarki 

UE Unia Europejska 
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1. Podstawa formalno-prawna 
 

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 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. 1211), zwanej dalej OOŚ, przeprowadzenia strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko wymaga projekt studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy oraz planu zagospodarowania przestrzennego, wyznaczający 

ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a także 

koncepcji rozwoju kraju, strategii rozwoju, programu, polityki publicznej i dokumentu programowego, 

z zakresu polityki rozwoju, wyznaczający ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko. Strategia Rozwoju Powiatu Prudnickiego do roku 2030 (dalej 

Strategia) jest dokumentem strategicznym obejmującym swoim zasięgiem przestrzeń powiatu 

prudnickiego, położonego w województwie opolskim.  

Celem prognozy jest ustalenie czy zapisy projektowanej Strategii nie naruszają zasad prawidłowego 

funkcjonowania środowiska przyrodniczego. Prognoza ma również ułatwić identyfikację możliwych do 

określenia skutków środowiskowych spowodowanych realizacją w przyszłości postanowień 

ocenianego dokumentu oraz określić, czy istnieje prawdopodobieństwo powstawania w przyszłości 

konfliktów i zagrożeń w środowisku. 

 

Prognoza została opracowana zgodnie z art. 51 ust.2 i art.52 ust.1.i 2 ustawy OOŚ i zawiera:  

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

z innymi dokumentami, 

b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 

c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 

projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 

d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 

e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym. 

f) oświadczenie 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. 

 

Prognoza określa i analizuje: 

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 dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne 

problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu, 
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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. 

 

Prognoza przedstawia również: 

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. 

 

Informacje zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, zostały opracowane stosownie do 

stanu współczesnej wiedzy i metod oceny oraz dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości 

projektowanego dokumentu oraz etapu przyjęcia tego dokumentu. 

 

W prognozie oddziaływania na środowisko uwzględniono informacje zawarte w prognozach 

oddziaływania na środowisko sporządzonych dla innych, przyjętych już, dokumentów powiązanych 

z projektem dokumentu będącego przedmiotem postępowania. 

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem z dnia 24 listopada 2021 roku (WOOŚ-

411.2.16.2021.MO) uzgodnił zakres Prognozy.  

 

Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Opolu pismem z dnia 18 listopada 2021 roku 

(DN-NS.9011.1413.2021) uzgodnił zakres Prognozy.  

 



 

6 
 

2. Informacje o zawartości, głównych celach projektowanego 

dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami 
 

Strategia Rozwoju Powiatu Prudnickiego do roku 2030 opracowana została z myślą  

o koordynacji i realizacji działań rozwojowych przez instytucje powiatowe. Stworzona została przede 

wszystkim przez przedstawicieli instytucji Powiatu Prudnickiego. W diagnozie przeanalizowano 

zjawiska i trendy ogólnorozwojowe, które w największym stopniu determinować będą politykę 

rozwoju nie tylko samorządu powiatowego, ale również samorządów gminnych, wojewódzkiego, 

instytucji szczebla centralnego oraz partnerów społecznych i gospodarczych.  

Strategia Rozwoju Powiatu Prudnickiego do roku 2030 określiła rolę instytucji powiatowych 

i wskazała przede wszystkim na potencjał kreowania rozwiązań rozwojowych, dla których Powiat 

Prudnicki może być realizatorem o wysokich kompetencjach. Dotyczy to w szczególności kwestii 

administracji, opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, edukacji poziomu ponadpodstawowego. 

Ponadto powiat wypełnia istotną lukę w koordynacji i moderacji procesów rozwojowych, które 

wykraczają poza granice administracyjne jednej gminy, a dla których ważna jest koordynacja z poziomu 

lokalnego. Ta rola wynika z dobrej wiedzy i znajomości uwarunkowań lokalnych, specyficznych dla 

rozwoju przestrzeni powiatu prudnickiego. Instytucje powiatowe wypracowały swój unikalny system 

powiązań i relacji partnerskich. Takie podejście do integrowania i koordynowania rozwoju w wymiarze 

ponadlokalnym jest pożądane z perspektywy realizacji polityki rozwoju regionalnego, co określone 

zostało m. in. w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, jak również w Strategii 

Rozwoju Województwa Opolskiego „Opolskie 2030”.   

Strukturę Strategii Rozwoju Powiatu Prudnickiego do roku 2030 zbudowano poprzez połączenie 

spojrzenia na potrzeby ogólnorozwojowe oraz zdolności struktur Powiatu Prudnickiego (wymiar 

instytucjonalny) do kreowania polityki rozwoju ponadlokalnego. Takie podejście pozwala dostrzec 

i określić rolę instytucji Powiatu w realizacji działań rozwojowych, wpisujących się w oczekiwane 

i prognozowane zmiany społeczno-gospodarcze oraz przestrzenne. Rolę Powiatu określają możliwości 

organizacyjne, finansowe, kadrowe i przede wszystkim formalno-prawne. Jednocześnie potencjał 

Powiatu wynika z relacji, których nie określiły przepisy ustawowe, wynika z pozycji i kompetencji, jaką 

pracownicy instytucji powiatowych oraz lokalni politycy zbudowali sobie w środowisku lokalnym 

i ponadlokalnym.  

W Strategii Rozwoju Powiatu Prudnickiego do roku 2030 określono wizję oraz misję. Wizja jest 

pożądanym obrazem przyszłości powiatu, który determinować będzie wysiłki samorządu 

powiatowego. Misja wskazuje cel nadrzędny realizacji działań rozwoju lokalnego w powiecie.  
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Wizja Powiatu Prudnickiego w 2030 roku 

Powiat prudnicki to partnerska wspólnota samorządowa, aktywna gospodarczo oraz społecznie, 

rozwijająca się w oparciu o lokalne specjalizacje, wysoką jakość usług publicznych, innowacje 

społeczne i środowisko.  

Powiat prudnicki dysponuje rynkiem pracy, w większym stopniu dostosowanym  do potrzeb 

i oczekiwań mieszkańców, jak też przedsiębiorców. Wzmocnienie potencjału lokalnej gospodarki 

nastąpiło poprzez wspieranie istniejących już przedsiębiorstw, w szczególności tych, które posiadają 

potencjał i ambicje do rozwoju. W powiecie prudnickim pojawili się nowi inwestorzy, w tym tacy 

którzy wspierają tworzenie lokalnych obiegów gospodarczych w sektorze rolnym. Przestrzeń 

powiatu prudnickiego jest otwarta na nieduże inwestycje i pomysły przedsiębiorców a podmioty 

publiczne wspierają rozwój przedsiębiorczości. Podnoszenie konkurencyjności gospodarki powiatu 

w większym stopniu opiera się na innowacjach.  

 O atrakcyjności życia w powiecie prudnickim decydują wysokiej jakości usługi publiczne. Szczególną 

rolę w rozwoju społecznym powiatu pełnią instytucje kultury oraz oświatowe, jak też pomocy 

społecznej, które tworzą i wdrażają innowacje społeczne. Kształtowanie jakości życia związane jest 

z podnoszeniem jakości usług publicznych, ich dostępności, zarówno przestrzennej, jak też dla 

wybranych grup społecznych. Mocną stroną powiatu jest czyste środowisko.  

Powiat charakteryzuje się partnerskich podejściem do zarządzania rozwojem lokalnym, w oparciu o 

porozumienia sieci partnerskich powiązań wykraczających poza granice powiatu. Istotą partnerstwa 

jest wzajemne zaufanie, które jest przejawem kapitału społecznego. 

 

Misja Powiatu 

Misją Powiatu Prudnickiego jest podnoszenie jakości usług publicznych oraz jakości życia w oparciu 

o wzajemne zaufanie, rozwiązywanie problemów w sposób kompleksowy, orientowanie się na 

przyszłość oraz współdziałanie.    

Rozwinięciem struktury postulatywnej Strategii Rozwoju Powiatu Prudnickiego do roku 2030 są cele 

strategiczne priorytetowe oraz szczegółowe. Cele definiują najważniejsze dążenia zarządzających 

Powiatem, wynikają wprost z wizji oraz misji Powiatu. Nawiązują one do wymiaru społeczno-

ekologicznego, gospodarczego oraz instytucjonalnego. Cele, podobnie jak cała struktura postulatów 

rozwojowych, mają charakter instytucjonalny, tj. odnoszą się do zdolności kreowania, moderowania, 

kształtowania procesów rozwojowych przez instytucje powiatu. Hierarchiczną strukturę celów 

uzupełniają działania. Wskazują one kluczowe dla przyszłego rozwoju powiatu zagadnienia, które 

jednocześnie należą do obszarów kompetencji Powiatu Prudnickiego. 
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TABELA 1. STRUKTURA CELÓW STRATEGII 

Cele strategiczne Priorytety  Cele szczegółowe 

1. CEL STRATEGICZNY: POWIAT 
PRUDNICKI OBSZAREM 

AKTYWNYM GOSPODARCZO 

1.1 Cel priorytetowy: 
Rozwinięty rynek pracy w 

przestrzeni Powiatu 
Prudnickiego 

1.1.1. Dostosowanie kształcenia 
do potrzeb lokalnego i 

regionalnego rynku pracy 

1.1.2. Integracja działań szkół, 
przedsiębiorstw, organizacji 

wsparcia biznesu i instytucji rynku 
pracy 

1.2 Cel priorytetowy: 
Zwiększona dynamika rozwoju 

gospodarczego 

1.2.1. Rozwój stref aktywności 
gospodarczej w Powiecie 

Prudnickim 

1.2.2. Wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości w Powiecie 

Prudnickim 

1.2.3. Wspieranie rozwoju 
konkurencyjności obszarów 

wiejskich 

1.2.4. Budowa i promocja oferty 
turystycznej w oparciu o 
zintegrowane produkty 
turystyczne oraz markę 

turystyczną 

2. CEL STRATEGICZNY: POWIAT 
PRUDNICKI OBSZAREM WYSOKIEJ 

JAKOŚCI ŻYCIA 

2.1 Cel priorytetowy: Aktywna 
wspólnota lokalna 

2.1.1. Kształtowanie wysokiej 
jakości edukacji i wychowania 

2.1.2. Wspieranie aktywnego 
społeczeństwa  

2.2 Cel priorytetowy: Wysoka 
jakość usług publicznych 

2.2.1. Poprawa dostępności 
komunikacyjnej i transportowej 

powiatu prudnickiego 

2.2.2. Rozwój opieki zdrowotnej. 

2.2.3. Rozwój i dostosowanie do 
potrzeb mieszkańców systemu 

pomocy społecznej 

2.2.4. Zapewnienie wysokiego 
poziomu bezpieczeństwa 

publicznego 

2.3 Cel priorytetowy: Dobry stan 
środowiska 

2.3.1. Zachowanie i ochrona 
środowiska 

2.3.2. Poprawa ładu 

przestrzennego oraz rewitalizacja 

terenów zdegradowanych 

3. CEL STRATEGICZNY: POWIAT 
PRUDNICKI ZARZĄDZANY W 

SPOSÓB PARTYCYPACYJNY ORAZ 
PARTNERSKI 

3.1. Cel priorytetowy: 
Rozwinięta partnerska struktura 

zarządzania Powiatem 
Prudnickim 

3.1.1. Inicjowanie i prowadzenie 
partnerskiej współpracy na rzecz 
rozwoju Powiatu Prudnickiego 

3.1.2. Wzmacnianie potencjału 
kapitału społecznego Powiatu 

Prudnickiego 
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Struktura wizji, misji, celów nawiązuje bezpośrednio do wyzwań rozwojowych. Wybrane cele mają 

charakter przekrojowy, co oznacza, że oddziałują na wiele wymiarów rozwojowych. Powiązanie celów 

z wyzwaniami wskazuje na konieczność integrowania działań i efektów. 

Strategia Rozwoju Powiatu Prudnickiego do roku 2030 jest dokumentem tworzonym z myślą 

o rozwoju przestrzeni powiatu, który realizowany będzie przez instytucje powiatowe i jednocześnie 

wspierać będzie wysiłki podejmowane na poziomie lokalnym (gminy powiatu) oraz regionalnym 

w realizacji polityki rozwoju do tego obszaru. W Strategii zdefiniowano więc kluczowe wyzwania 

rozwojowe, które pozwalają zachować komplementarność i spójność działań rozwojowych 

realizowanych z różnych poziomów.  

 

TABELA 2. POWIĄZANIA CELÓW ROZWOJU I PRIORYTETÓW Z WYZWANIAMI ROZWOJOWYMI 
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1. Cel strategiczny: 
Powiatu Prudnicki 

obszarem aktywnym 
gospodarczo. 

1.1. Cel priorytetowy: Rozwinięty rynek 
pracy w przestrzeni Powiatu 

Prudnickiego. 
(+) +   (+)  

1.2. Cel priorytetowy: Zwiększona 
dynamika rozwoju gospodarczego. 

(+) (+) +  (+)  

2. Cel strategiczny: 
Powiat Prudnicki 

obszarem wysokiej 
jakości życia. 

2.1. Cel priorytetowy: Aktywna 
wspólnota lokalna. 

(+)  (+) +   

2.2. Cel priorytetowy: Wysoka jakość 
usług publicznych. 

+ (+)  +   

2.3 Cel priorytetowy: Dobry stan 
środowiska. 

(+) (+)   (+) + 

3. Cel strategiczny: 
Powiat Prudnicki 

zarządzany w 
sposób 

partycypacyjny 
oraz partnerski 

3.1. Cel priorytetowy: Rozwinięta 
partnerska struktura zarządzania 

Powiatem Prudnickim. 
(+) (+) (+) (+) + (+) 

ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE, GDZIE + OZNACZA POWIĄZANIA BEZPOŚREDNIE ZAŚ (+) POWIĄZANIA POŚREDNIE 

 

Strategia Rozwoju Powiatu Prudnickiego do roku 2030 wpisuje się w założenia Strategii Rozwoju 

Województwa Opolskiego „Opolskie 2030”.   
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TABELA 3. SPÓJNOŚĆ ZAŁOŻEŃ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIE 2030 ORAZ STRATEGII ROZWOJU 

POWIATU PRUDNICKIEGO DO ROKU 2030 

Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 

2030 roku 

Strategia Rozwoju Powiatu Prudnickiego w 

odniesieniu do priorytetów 

CEL STRATEGICZNY 1: CZŁOWIEK I RELACJE – MIESZKAŃCY GOTOWI  NA WYZWANIA I TWORZĄCY 

OTWARTĄ WSPÓLNOTĘ 

TRWAŁE WIĘZI SPOŁECZNE 

• integracja i  aktywizacja społeczna 

• wsparcie rozwiązań prorodzinnych 

• profesjonalizacja organizacji społecznych 

• budowa systemu wsparcia rewitalizacji 

• rozwój społeczeństwa wielokulturowego 

 

2. CEL STRATEGICZNY: POWIAT PRUDNICKI 

OBSZAREM WYSOKIEJ JAKOŚCI ŻYCIA 

2.2. Cel priorytetowy: Wysoka jakość usług 

publicznych 

2.2.2. Rozwój opieki zdrowotnej. 

2.2.3. Rozwój i dostosowanie do potrzeb 

mieszkańców systemu pomocy społecznej 

2.3. Cel priorytetowy: Dobry stan środowiska 

2.3.2 Poprawa ładu przestrzennego oraz 

rewitalizacja terenów zdegradowanych 

3. CEL STRATEGICZNY: POWIAT PRUDNICKI 

ZARZĄDZANY W SPOSÓB PARTYCYPACYJNY ORAZ 

PARTNERSKI 

3.1. Cel priorytetowy: Rozwinięta partnerska 

struktura zarządzania Powiatem Prudnickim. 

3.1.1. Inicjowanie i prowadzenie partnerskiej 

współpracy na rzecz rozwoju Powiatu Prudnickiego. 

3.1.2. Wzmacnianie potencjału kapitału społecznego 

Powiatu Prudnickiego 

WYKWALIFIKOWANI MIESZKAŃCY 

• wzrost jakości kształcenia 

• wzmacnianie instytucji 

• aktywizacja zawodowa 

• współpraca na rzecz rozwoju kwalifikacji 

i  kompetencji 

1. CEL STRATEGICZNY: POWIAT PRUDNICKI 

OBSZAREM AKTYWNYM GOSPODARCZO 

1.1. Cel priorytetowy: Rozwinięty rynek pracy 

w przestrzeni Powiatu Prudnickiego 

1.1.1. Dostosowanie kształcenia do potrzeb 

lokalnego i regionalnego rynku pracy 

1.1.2. Integracja działań szkół, przedsiębiorstw, 

organizacji wsparcia biznesu i instytucji rynku pracy 

1.2. Cel priorytetowy: Zwiększona dynamika rozwoju 

gospodarczego 

1.2.1. Rozwój stref aktywności gospodarczej 

w Powiecie Prudnickim 

1.2.2. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości 

w Powiecie Prudnickim 

ROZWINIĘTE I DOSTĘPNE USŁUGI 

• rozwój opieki i profilaktyki zdrowotnej 

• rozwój usług społecznych 

• rozszerzanie oferty spędzania wolnego 

czasu 

• rozwój e-usług 

2. CEL STRATEGICZNY: POWIAT PRUDNICKI 

OBSZAREM WYSOKIEJ JAKOŚCI ŻYCIA 

2.2. Cel priorytetowy: Wysoka jakość usług 

publicznych 

2.2.2. Rozwój infrastruktury społecznej 

2.2.3. Poprawa dostępności i jakości świadczenia 

usług publicznych 

2.2.4. Kształtowanie oferty usług publicznych 

przyjaznych rodzinie 
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Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 

2030 roku 

Strategia Rozwoju Powiatu Prudnickiego w 

odniesieniu do priorytetów 

BEZPIECZNY REGION 

• poprawa bezpieczeństwa 

• rozwój edukacji na rzecz bezpieczeństwa 

• współpraca instytucjonalna 

2. CEL STRATEGICZNY: POWIAT PRUDNICKI 

OBSZAREM WYSOKIEJ JAKOŚCI ŻYCIA 

2.2. Cel priorytetowy: Wysoka jakość usług 

publicznych 

2.2.4. Zapewnienie wysokiego poziomu 

bezpieczeństwa publicznego 

2.3. Cel priorytetowy: Dobry stan środowiska 

2.3.1. Zachowanie i ochrona środowiska 

2.3.2. Poprawa ładu przestrzennego oraz 

rewitalizacja terenów zdegradowanych 

3. CEL STRATEGICZNY: POWIAT PRUDNICKI 

ZARZĄDZANY W SPOSÓB PARTYCYPACYJNY ORAZ 

PARTNERSKI 

3.1. Cel priorytetowy: Rozwinięta partnerska 

struktura zarządzania Powiatem Prudnickim. 

3.1.1. Inicjowanie i prowadzenie partnerskiej 

współpracy na rzecz rozwoju Powiatu Prudnickiego. 

3.1.2. Wzmacnianie potencjału kapitału społecznego 

Powiatu Prudnickiego 

CEL STRATEGICZNY 2: ŚRODOWISKO I ROZWÓJ – ŚRODOWISKO ODPORNE NA ZMIANY KLIMATYCZNE 

I SPRZYJAJĄCE ROZWOJOWI 

OPOLSKIE ZEROEMISYJNE 

• obniżenie emisyjności gospodarki 

• rozwój zielonych technologii 

• poprawa efektywności energetycznej 

gospodarki 

1. CEL STRATEGICZNY: POWIAT PRUDNICKI 

OBSZAREM AKTYWNYM GOSPODARCZO 

1.2. Cel priorytetowy: Zwiększona dynamika rozwoju  

1.2.3. Wspieranie rozwoju konkurencyjności 

obszarów wiejskich 

2. CEL STRATEGICZNY: POWIAT PRUDNICKI 

OBSZAREM WYSOKIEJ JAKOŚCI ŻYCIA 

2.3. Cel priorytetowy: Dobry stan środowiska 

2.3.1. Zachowanie i ochrona środowiska 

PRZYJAZNE ŚRODOWISKO I RACJONALNA 

GOSPODARKA ZASOBAM 

• rozwój świadomości ekologicznej 

i  praktycznych zastosowań 

• ochrona zasobów wodnych 

• nowoczesna gospodarka odpadami 

• zarządzanie zasobami naturalnymi 

• zapobieganie skutkom zjawisk 

klimatycznych  

1. CEL STRATEGICZNY: POWIAT PRUDNICKI 

OBSZAREM AKTYWNYM GOSPODARCZO 

1.2. Cel priorytetowy: Zwiększona dynamika rozwoju  

1.2.3. Wspieranie rozwoju konkurencyjności 

obszarów wiejskich 

2. CEL STRATEGICZNY: POWIAT PRUDNICKI 

OBSZAREM WYSOKIEJ JAKOŚCI ŻYCIA 

2.3. Cel priorytetowy: Dobry stan środowiska 

2.3.1. Zachowanie i ochrona środowiska 

WYSOKIE WALORY PRZYRODNICZO-

KRAJOBRAZOWE 

• ochrona bioróżnorodności 

• wzmocnienie systemu ochrony przyrody 

• ochrona i kształtowanie krajobrazów 

1. CEL STRATEGICZNY: POWIAT PRUDNICKI 

OBSZAREM AKTYWNYM GOSPODARCZO 

1.2. Cel priorytetowy: Zwiększona dynamika rozwoju  

1.2.3. Wspieranie rozwoju konkurencyjności 

obszarów wiejskich 

2. CEL STRATEGICZNY: POWIAT PRUDNICKI 

OBSZAREM WYSOKIEJ JAKOŚCI ŻYCIA 

2.3. Cel priorytetowy: Dobry stan środowiska 
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Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 

2030 roku 

Strategia Rozwoju Powiatu Prudnickiego w 

odniesieniu do priorytetów 

2.3.1. Zachowanie i ochrona środowiska  

2.3.2. Poprawa ładu przestrzennego oraz 

rewitalizacja terenów zdegradowanych 

CEL STRATEGICZNY 3: SILNA GOSPODARKA – GOSPODARKA  INTELIGENTNA WZMACNIAJĄCA 

KONKURENCYJNOŚĆ REGIONU 

GOSPODARKA OTWARTA NA WSPÓŁPRACĘ 

• rozwój przedsiębiorczości 

• współpraca gospodarcza 

• badania na rzecz gospodarki 

1. CEL STRATEGICZNY: POWIAT PRUDNICKI 

OBSZAREM AKTYWNYM GOSPODARCZO 

1.1. Cel priorytetowy: Rozwinięty rynek pracy 

w przestrzeni Powiatu Prudnickiego 

1.1.1. Dostosowanie kształcenia do potrzeb 

lokalnego i regionalnego rynku pracy 

1.1.2. Integracja działań szkół, przedsiębiorstw, 

organizacji wsparcia biznesu i instytucji rynku pracy 

1.2. Cel priorytetowy: Zwiększona dynamika rozwoju 

gospodarczego 

1.2.1. Rozwój stref aktywności gospodarczej 

w Powiecie Prudnickim 

1.2.2. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości 

w Powiecie Prudnickim 

1.2.3. Wspieranie rozwoju konkurencyjności 

obszarów wiejskich 

1.2.4. Budowa i promocja oferty turystycznej 

w oparciu o zintegrowane produkty turystyczne oraz 

markę turystyczną 

3. CEL STRATEGICZNY: POWIAT PRUDNICKI 

ZARZĄDZANY W SPOSÓB PARTYCYPACYJNY ORAZ 

PARTNERSKI 

3.1. Cel priorytetowy: Rozwinięta partnerska 

struktura zarządzania Powiatem Prudnickim. 

3.1.1 Inicjowanie i prowadzenie partnerskiej 

współpracy na rzecz rozwoju Powiatu Prudnickiego. 

SILNE BRANŻE 

• wzmocnienie konkurencyjności 

i innowacyjności firm 

• wspieranie miejsc pracy 

• rozwój wiodących branż gospodarki 

regionalnej 

• poprawa klimatu inwestycyjnego 

1. CEL STRATEGICZNY: POWIAT PRUDNICKI 

OBSZAREM AKTYWNYM GOSPODARCZO 

1.1. Cel priorytetowy: Rozwinięty rynek pracy 

w przestrzeni Powiatu Prudnickiego 

1.1.1. Dostosowanie kształcenia do potrzeb 

lokalnego i regionalnego rynku pracy 

1.1.2. Integracja działań szkół, przedsiębiorstw, 

organizacji wsparcia biznesu i instytucji rynku pracy 

1.2. Cel priorytetowy: Zwiększona dynamika rozwoju 

gospodarczego 

1.2.1. Rozwój stref aktywności gospodarczej 

w Powiecie Prudnickim 

1.2.2. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości 

w Powiecie Prudnickim 

1.2.3. Wspieranie rozwoju konkurencyjności 

obszarów wiejskich 



 

13 
 

Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 

2030 roku 

Strategia Rozwoju Powiatu Prudnickiego w 

odniesieniu do priorytetów 

1.2.4. Budowa i promocja oferty turystycznej 

w oparciu o zintegrowane produkty turystyczne oraz 

markę turystyczną 

3. CEL STRATEGICZNY: POWIAT PRUDNICKI 

ZARZĄDZANY W SPOSÓB PARTYCYPACYJNY ORAZ 

PARTNERSKI 

3.1. Cel priorytetowy: Rozwinięta partnerska 

struktura zarządzania Powiatem Prudnickim 

3.1.1. Inicjowanie i prowadzenie partnerskiej 

współpracy na rzecz rozwoju Powiatu Prudnickiego. 

REGION DOSTĘPNY KOMUNIKACYJNIE 

• rozwój infrastruktury komunikacyjnej 

• rozbudowa infrastruktury 

teleinformatycznej 

• rozwój transportu zintegrowanego 

i zrównoważonej mobilności 

2. CEL STRATEGICZNY: POWIAT PRUDNICKI 

OBSZAREM WYSOKIEJ JAKOŚCI ŻYCIA 

2.2. Cel priorytetowy: Wysoka jakość usług 

publicznych 

2.2.1. Poprawa dostępności komunikacyjnej 

i transportowej powiatu prudnickiego 

3. CEL STRATEGICZNY: POWIAT PRUDNICKI 

ZARZĄDZANY W SPOSÓB PARTYCYPACYJNY ORAZ 

PARTNERSKI 

3.1. Cel priorytetowy: Rozwinięta partnerska 

struktura zarządzania Powiatem Prudnickim 

3.1.1. Inicjowanie i prowadzenie partnerskiej 

współpracy na rzecz rozwoju Powiatu Prudnickiego. 

CENIONA MARKA REGIONU 

• dbałość o zachowanie i rozwój dziedzictwa 

kulturowego 

• budowa wizerunku Zielonego Opolskiego 

• rozwój silnych produktów turystycznych 

• nowoczesny marketing regionu 

1. CEL STRATEGICZNY: POWIAT PRUDNICKI 

OBSZAREM AKTYWNYM GOSPODARCZO 

1.2. Cel priorytetowy: Zwiększona dynamika rozwoju 

gospodarczego 

1.2.4. Budowa i promocja oferty turystycznej w 

oparciu o zintegrowane produkty turystyczne oraz 

markę turystyczną 

3. CEL STRATEGICZNY: POWIAT PRUDNICKI 

ZARZĄDZANY W SPOSÓB PARTYCYPACYJNY ORAZ 

PARTNERSKI 

3.1. Cel priorytetowy: Budowa oraz wzmacnianie 

partnerskich struktur zarządzania Powiatem 

Prudnickim 

3.1.2 Wzmacnianie potencjału kapitału społecznego 

Powiatu Prudnickiego 

ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE 
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3. Informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu 

prognozy 
 

Zgodnie z artykułem 52 ust. 1 ustawy OOŚ informacje zawarte w prognozie oddziaływania na 

środowisko powinny być opracowane stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny oraz 

dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu oraz etapu przyjęcia 

tego dokumentu w procesie opracowywania projektów dokumentów powiązanych z tym 

dokumentem. 

Strategia Rozwoju Powiatu Prudnickiego do roku 2030 obejmuje zestaw celów i podporządkowane 

im kierunki działań. Analizując oddziaływania na środowisko dokonano szczegółowego przeglądu 

kierunków działań, czyli najbardziej szczegółowych zapisów dokumentu. Należy przy tym podkreślić, 

że przedmiotowa Strategia co do zasady jest dokumentem ogólnym, analizującym uwarunkowania i 

szanse rozwoju w odniesieniu do przestrzeni powiatu, wytyczającym główne ramy i kluczowe 

kierunki działań o pewnym stopniu ogólności oraz odnoszące się do mocy sprawczej instytucji 

powiatowych. 

Ocenę oddziaływania przeprowadzono zgodnie z artykułem 51 ust. 2 ustawy OOŚ. W prognozie 

zawarto wszystkie elementy, jakie powinna zawierać wg Ustawodawcy.  

Kluczowy elementem Prognozy jest odpowiedź na pytanie: czy projektowany dokument wyznacza 

ramy dla późniejszych realizacji mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz czy realizacja 

postanowień tego dokumentu może spowodować znaczące oddziaływania na środowisko?  

Poszczególne kierunki działań Strategii przeanalizowano w szczególny sposób pod kątem wpływu 

i oddziaływania na poszczególne „ustawowe” elementy środowiska: 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. 

Dokonano analizy prawdopodobieństwa występowania oddziaływań na środowisko, czasu trwania, 

zasięgu, częstotliwości, odwracalności, a także prawdopodobieństwa występowania oddziaływań 

skumulowanych lub transgranicznych i prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub 

zagrożenia dla środowiska. 

Oceniono stopień, w jakim dokument ustala ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć,  

w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć, a także powiązania z działaniami 

przewidzianymi w innych dokumentach. Dokonano analizy przydatności w uwzględnieniu aspektów 

środowiskowych, w szczególności w celu wspierania zrównoważonego rozwoju oraz we wdrażaniu 

prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska. Oceniono powiązania z problemami 

dotyczącymi ochrony środowiska.  
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Każde z zadań oceniane było pod kątem występowania oddziaływań bezpośrednich, np. wynikających  

z charakteru prac inwestycyjnych, jak również oddziaływań pośrednich – długoterminowych, 

wynikających z charakteru danego przedsięwzięcia. 

 

4. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy 

skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu 

oraz częstotliwości jej przeprowadzania 
 

Kluczowym aspektem zarządzania realizacją Strategii Rozwoju Powiatu Prudnickiego do roku 2030 

jest system wdrażania i monitoringu, który opierać będzie się na strukturze organizacyjnej 

i instytucjonalnej Powiatu. 

Strategia Rozwoju Powiatu Prudnickiego to dokument wskazujący działania jakie powinny być 

podejmowane przez Zarząd Powiatu oraz jednostki organizacyjne powiatu. W konstrukcji Strategii 

przyjęto zasadę komplementarności podejmowanych działań a sukces realizacji Strategii zależy od 

zaangażowania i współdziałania na wielu wymiarach.  

Istotną rolę w realizacji Strategii pełnić będą instytucje publiczne prowadzone zarówno przez Powiat, 

w szczególności jednostki oświatowe, kulturalne, rekreacji i wypoczynku, pomocy społecznej, opieki 

zdrowotnej oraz wspierające kształtowanie rynku pracy.  

Dla powodzenia wdrożenia Strategii należy przyjąć tzw. zasadę partnerstwa, czyli współpracę 

poszczególnych aktorów rozwoju (instytucji samorządowych, organizacji społecznych, przedstawicieli 

mieszkańców, przedsiębiorców, w tym potencjalnych beneficjentów) oraz zasadę partycypacji 

społecznej, czyli prowadzenie dialogu społecznego pomiędzy różnymi podmiotami na terenie powiatu 

w zakresie wdrażania Strategii rozwoju.  

System monitoringu opiera się na następujących danych: 

• Wskaźniki produktu – odnoszące się do priorytetów. Jest to swoista lista sprawdzająca, 

odnosząca się do działań, projektów, inwestycji, przedsięwzięć, które podejmowane będą 

przez lub z inicjatywy Powiatu Prudnickiego. Lista wskaźników produktu umożliwia faktyczne 

śledzenie postępów realizacji Strategii. Punktem wyjścia będą dane dla 2022 roku. Kluczowe 

dla pomiaru w oparciu o wskaźniki produktu będzie zorganizowanie systemu pozyskiwania 

danych pochodzących z rozproszonego systemu. Jednocześnie przy doborze wskaźników 

kierowano się zasadą możliwości pozyskania danych przez zasoby powiatu. Większość 

wskaźników to faktycznie dane i informacje nt. realizowanych inwestycji i projektów przez 

Powiat. Dane pochodzić będą z różnych wydziałów i instytucji, dlatego ważne jest zbudowanie 

wewnętrznego systemu komunikacji.  

• Wskaźniki rezultatu – odnoszące się do wyzwań rozwojowych i oceniające oczekiwane efekty 

realizacji Strategii, analizowane na etapie oceny śródokresowej, tj. po 2025 roku oraz na etapie 

oceny końcowej, tj. po 2030 roku. 
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Proponuje się, aby monitoring skutków realizacji postanowień Strategii na środowisko polegał na 

analizie i ocenie stanu poszczególnych komponentów środowiska w oparciu o wyniki pomiarów 

uzyskanych w ramach państwowego monitoringu środowiska. Wyniki pomiarów muszą odnosić się do 

obszaru objętego Strategią. Proponuje się, aby monitoring skutków realizacji postanowień Strategii na 

środowisko prowadzony był możliwie w cyklu rocznym i dotyczył w szczególności następujących 

kwestii: stan wód powierzchniowych, podziemnych, stan powietrza.  

Proponuje się również, aby pomiar kwestii rezultatów strategii odnoszących się do środowiska dotyczył 

obszarów tematycznych, które wskazano jako rezultaty w projekcie Strategii. Powinien obejmować 

kwestie dotyczące stanu środowiska, ładu przestrzennego, zdolności retencjonowania wody, rozwoju 

odnawialnych źródeł energii, zmniejszania emisji CO2, wzrostu świadomości ekologicznej 

mieszkańców.  

TABELA 4. WSKAŹNIKI POMIARU REZULTATU STRATEGII W ODNIESIENIU DO WYMIARU ŚRODOWISKOWEGO  

Rezultat Oczekiwany trend Wskaźniki lub sposoby oceny 

Ochrona środowiska Poprawa lub 

zachowanie dobrego 

stanu środowiska  

▪ Dane nt. stanu środowiska 

prezentowane w rocznych 

ocenach stanu środowiska 

w województwie opolskim.  

Rozwój odnawialnych źródeł energii Wzrost  ▪ Liczba zrealizowanych 

inwestycji z zakresu OZE (dane 

dot. instytucji powiatowych).  

Zmniejszenie emisji CO2 Spadek  ▪ Syntetyczna informacja nt. 

spadku emisji CO2 w wyniku 

inwestycji zrealizowanych 

w obiektach powiatowych. 
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5. Analiza oddziaływania na środowisko 
 

5.1 Istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu 

w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu 
 

5.1.1 Położenie i krajobraz  
 
Powiat prudnicki to jeden z 11 powiatów wchodzących w skład województwa opolskiego. W obecnej 

formie funkcjonuje od 1 stycznia 1999 roku, czyli od momentu wejścia w życie reformy ustrojowej, na 

mocy, której swoim zasięgiem powiat prudnicki objął cztery gminny: Prudnik, Białą, Głogówek oraz 

Lubrzę.  

MAPA 1. PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY POWIATU PRUDNICKIEGO 

 

 ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE  
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Powiat prudnicki położony jest w południowej części województwa opolskiego, granicząc od południa 

z Republiką Czeską a po polskiej stronie z pięcioma powiatami: nyskim, opolskim, krapkowickim, 

kędzierzyńsko – kozielskim oraz głubczyckim.  

Powiat prudnicki należy obok powiatu krapkowickiego i kędzierzyńsko – kozielskiego do grupy 

najmniejszych powiatów województwa opolskiego. Zajmuje powierzchnię 572 km2, co stanowi 6% 

powierzchni całego województwa. 

W ukształtowaniu powierzchni powiatu prudnickiego widoczne jest zróżnicowanie krajobrazowe. 

Część południowa to urozmaicony teren niewysokich gór zbudowanych ze starych utworów 

paleozoicznych. Ten mezoregion od 1988 roku podlega pod Park Krajobrazowy „Góry Opawskie”. 

Walory przyrodnicze i krajobrazowe wraz z istniejącym zagospodarowaniem turystycznym czynią z Gór 

Opawskich atrakcyjne miejsce do wypoczynku. Znaczna część powiatu to wysoko położone tereny 

równinne o łagodnym klimacie i bardzo dobrej glebie lessowej, słabo zalesione, co sprzyja wysokiemu 

rozwojowi rolnictwa. 

MAPA 2. GRANICE PARKU KRAJOBRAZOWEGO GÓRY OPAWSKIE W POWIECIE PRUDNICKIM  

 

ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE 

Dominującą formą krajobrazu powiatu prudnickiego są wyżyny i niskie góry na obszarach lessowych. 

Znaczny obszar zajmują także krajobrazy dolin rzecznych. Krajobrazy wysoczyzn lessowych, gór 

i pogórza oraz dolin rzecznych zaliczane są do jednych z najcenniejszych w województwie opolskim. 

TABELA 5. OBSZARY SZCZEGÓLNYCH WALORÓW KRAJOBRAZU NATURALNEGO OF PN2020 
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typ krajobrazu nazwa 

Krajobrazy dolin rzecznych  
Przełom Złotego Potoku  
Dolina Osobłogi  

Krajobrazy wysoczyzn 
lessowych  

Grudynia  
Dzierżysław  

Krajobrazy fluwioglacjalne  Bory Niemodlińskie  

Krajobrazy niskich gór  Góry Opawskie  

ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO, OPOLE 2008 ROK 

 

MAPA 3. RZEŹBA TERENY OBSZARU W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 

 

 

ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO (WYCINEK MAPY) 

 

5.1.2 Klimat  
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Duży wpływ na klimat powiatu prudnickiego ma sąsiedztwo Gór Opawskich, których oddziaływanie 

uwidacznia się w warunkach termicznych i opadach atmosferycznych. Średnia temperatura roczna 

wynosi +8o Celsjusza. W ciągu roku występuje 115 dni z przymrozkami (od października do maja). 

Rozpoczęcie i zakończenie lata nie przebiega równomiernie na całym obszarze. Duże zróżnicowanie 

wykazują również średnie roczne wielkości opadów atmosferycznych – w okolicach Prudnika wynoszą 

640 mm, na terenie Gór Opawskich ok. 700 mm, na terenach przylegających do Gór – 675 mm, 

natomiast w mieście Prudnik ok. 625 mm. 

W powiecie prudnickim dominują wiatry zachodnie, wiejące z tego kierunku przez większą część roku. 

Średnia wilgotność względna powietrza atmosferycznego wynosi w przekroju rocznym 78 %.1 

 

5.1.3 Zasoby surowców mineralnych 
 

Powiat Prudnicki posiada znaczące zasoby złóż surowców mineralnych. Zasoby geologiczne bilansowe 

w Powiecie Prudnickim stanowią 7,6% zasobów województwa opolskiego. Ogółem na terenie powiatu 

znajdują się 23 udokumentowane złoża surowców, w tym 5 jest eksploatowanych. Występujące w 

powiecie surowce zalicza się do grupy surowców skalnych należących do kopalin pospolitych:  

• kamienie drogowe i budowlane,  

• kruszywo naturalne,  

• surowce ilaste ceramiki budowlanej.2 

 

5.1.4 Szata roślinna 
 

Lasy w powiecie prudnickim zajmują tylko nieco powyżej 11% powierzchni całkowitej. Siedliska 

dominujące to las mieszany w większości kwaśne buczyny i świerczyny. Dużą część powierzchni leśnej 

Nadleśnictwa Prudnik stanowią drzewostany na gruntach porolnych. Lesistość w powiecie prudnickim 

(11,4%) jest dużo niższa od lesistości w województwie opolskim (26,7%) oraz w kraju (29,6%). 

Najbardziej zalesioną gminą powiatu jest gmina Biała, w której to lasy stanowią 17,5%. Najmniejszym 

stopniem zalesienia charakteryzuje się gmina Głogówek (3,5%). 

Część Gór Opawskich nazywana jest Lasem Prudnickim i położona jest na obszarze Parku 

Krajobrazowego Góry Opawskie w środkowo północnej części Gór Opawskich w kierunku południowo-

zachodnim od Prudnika. Rozciąga się wzdłuż południowej granicy z Czechami między zachodnim 

podnóżem Długoty a wschodnim podnóżem Sępika i schodzi w kierunku północnym ku zabudowaniom 

Prudnika w dolinie Złotego Potoku i rzeki Prudnik.  

 

5.1.5 Gleby 
 

 
1 Program ochrony środowiska dla powiatu prudnickiego na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027 
2 Tamże 
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Ponad 70% ogólnej powierzchni gruntów ornych w Powiecie Prudnickim to ziemia wysokiej jakości, 

w tym zdecydowana większość o najwyższej klasie bonitacyjnej I do IIIa. Środowisko glebowe na 

terenie Powiatu Prudnickiego jest dosyć zróżnicowane, co wynika w dużej mierze z różnorodności 

podłoża geologicznego. Należy wyróżnić gleby wytworzone ze skał Gór Opawskich, Płaskowyżu 

Głubczyckiego oraz Kotliny Raciborskiej. Na terenie Powiatu Prudnickiego przeważają gleby brunatne i 

bielicowe wytworzone z utworów pyłowych lessopodobnych. Charakteryzują się one wysoką 

zawartością próchnicy, dobrymi warunkami fizycznymi, dobrą pojemnością wodną, posiadają dobrą 

zasobność w składniki pokarmowe. Ich odczyn jest obojętny lub lekko kwaśny. Zaliczają się do klas 

bonitacyjnych I do IIIa (gleby najlepsze, bardzo dobre i dobre). Są to gleby kompleksu pszenno-

buraczanego, nadają się pod uprawę wszystkich ziemiopłodów i sadownictwa. Występują tutaj również 

gleby pyłowe wytworzone z utworów lessopodobnych, gorszych klas bonitacyjnych (IIIb do IVa), są to 

gleby kompleksu pszenno-ziemniaczanego. Na zboczach lokalnych dolinek o większych spadkach na 

skutek zachodzących procesów erozyjnych wartość tych gleb może się obniżać do klasy V. Przyczyną 

erozji są nieprawidłowo prowadzone zabiegi agrotechniczne, wadliwy układ pól, klimat, struktura gleb, 

wycinka zadrzewień. Występują również gleby, które zostały wytworzone na podłożu piasków 

słabogliniastych i piasków gliniastych. Są to przeważnie gleby przepuszczalne, okresowo suche i ubogie 

w składniki pokarmowe. Zalicza się je do klasy bonitacyjnej IVb i V, są to gleby kompleksu zbożowo-

pastewnego, lub do przeznaczenia na cele nierolnicze, np. zalesianie. Na terenach płaskich dominują 

mady, charakteryzujące się wysoką zawartością próchnicy, odczynem od słabo kwaśnego do 

zasadowego.3 

Na terenie powiatu prudnickiego nie ma 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.). 

 

5.1.6 Wody powierzchniowe i podziemne  
 

Wody powierzchniowe 
 

Obszar Powiatu Prudnickiego w całości położony jest w zlewni rzeki Odry, która jest osią hydrograficzną 

województwa opolskiego.  

• Osobłoga jest lewobrzeżnym dopływem górnej Odry. Swój początek bierze w Czechach, gdzie 

nosi nazwę Osoblaha, wypływa w Górach Opawskich jako Petrovicky potok. Na obszar powiatu 

prudnickiego (gmina Głogówek) wpływa z terenu Republiki Czeskiej w rejonie miejscowości 

Racławice Śląskie. Jej całkowita długość wynosi 65 km. Na obszarze województwa opolskiego 

długość rzeki wynosi 29 km, a całkowite jej dorzecze liczy 993,2 km2. Około 25 % jej dorzecza 

znajduje się na terenie Czech. Jedyne jej znaczące dopływy to lewobrzeżne Prudnik oraz Biała.  

• Prudnik jest lewobrzeżnym dopływem Osobłogi. Wypływa z Gór Opawskich (okolice 

Jarnołtówka i Pokrzywnej). Zasilany jest wodą z licznych niewielkich potoków oraz strumieni 

spływających ze wschodnich stoków Gór Opawskich. Zlewnia rzeki wynosi 65,5 km2. 

 
3 Źródło: Prognoza oddziaływania na środowisko „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Prudnickiego na 
lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027” 
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W miejscowości Dytmarów wpływa na obszar Republiki Czeskiej. Jedynym jej znaczącym 

dopływem jest prawobrzeżny Złoty Potok. Innym lewobrzeżnym dopływem jest Potok 

Trzebiniecki. Długość rzeki po stronie polskiej wynosi ok. 14,0 km. Rzeka ma nieuregulowany 

przepływ, charakteryzujący się gwałtownymi wezbraniami powodziowymi.  

• Złoty Potok jest prawobrzeżnym dopływem Prudnika. Jego źródła znajdują się na terenie 

Republiki Czeskiej, pod Pričnym Vrchlem (975 m n.p.m.) na wysokości 800 m. Z terenu Czech 

wpływa w rejonie miejscowości Jarnołtówek. Długość rzeki po stronie polskiej wynosi ok. 9,0 

km.  

• Biała jest lewobrzeżnym dopływem rzeki Osobłoga. Jej źródła znajdują się w rejonie 

miejscowości Prężynka (gmina Lubrza). Całkowita długość rzeki wynosi 35,3 km. Zlewnia rzeki 

wynosi 51,9 km2. Jedynym jej znaczącym dopływem jest lewobrzeżny Potok Kolnowicki oraz 

prawobrzeżna Młynówka.  

• Ścinawa Niemodlińska jest prawobrzeżnym dopływem Nysy Kłodzkiej. Jej źródła znajdują się w 

zachodniej części Powiatu Prudnickiego (gmina Biała). Całkowita długość rzeki na obszarze 

powiatu prudnickiego wynosi 6,0 km.  

• Stradunia jest lewobrzeżnym dopływem rzeki Odry. Przepływa przez wschodnią część Powiatu 

Prudnickiego (gmina Głogówek). Jedynym jej znaczącym dopływem jest prawobrzeżny Ligocki 

Potok.  

• Swornica jest lewobrzeżnym dopływem rzeki Odry. Swój początek bierze na gruntach wsi Stare 

Kotkowice (gmina Głogówek).  

• Młynówka jest prawobrzeżnym dopływem Białej. Jej źródła znajdują się w rejonie 

miejscowości Laskowice (gmina Lubrza). Całkowita długość rzeki wynosi 13,0 km.  

• Potok Kolnowicki jest lewobrzeżnym dopływem rzeki Biała. Całkowita jego długość wynosi 7,9 

km. Ciek wypływa w okolicach miejscowości Laskowiec. Sieć wód powierzchniowych 

uzupełniają niewielkie antropogeniczne zbiorniki wodne w okolicy Prudnika. 

 

Celem ochrony wód jest osiągnięcie celów środowiskowych dla jednolitych części wód 

powierzchniowych, jednolitych części wód podziemnych oraz obszarów chronionych, a także poprawa 

jakości wód oraz biologicznych stosunków w środowisku wodnym i na terenach podmokłych. 

W odniesieniu do wód powierzchniowych cele te są następujące:  

• niepogarszanie stanu wód, osiągnięcie lub utrzymanie dobrego stanu wód,  

• stopniowe redukowanie zanieczyszczenia substancjami priorytetowymi oraz substancjami 

szczególnie szkodliwymi dla środowiska wodnego,  

• zaprzestanie, stopniowe eliminowanie lub ograniczanie emisji substancji priorytetowych oraz 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego,  

• spełnienie wymagań szczególnych w odniesieniu do obszarów chronionych (np. obszary 

chronione przyrody, kąpieliska), tj. jest osiągnięcia norm i celów ustanowionych dla obszarów 

chronionych. 

Zgodnie z obowiązującym Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2016 r., 

poz. 1967), na terenie Powiatu Prudnickiego położone są zlewnie jednolitych części wód 

powierzchniowych rzecznych (PLRW) i podziemnych (PLGW). 
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Stan jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych (JCWP) na terenie powiatu prudnickiego 

charakteryzował się złą oceną. Część z badanych JCWP zagrożona była nieosiągnięciem celu 

środowiskowego.  

Plan gospodarowania wodami na obszarze Dorzecza Odry ustala następujące cele środowiskowe:  

• Dla jednolitych części wód – będących w dobrym stanie/potencjalne ekologicznym – 

utrzymanie tego stanu/potencjału.  

• Dla naturalnych części wód (NAT) – osiągnięcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego, 

utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego.   

• Dla silnie zmienionych i sztucznych części wód  (SCZW) – osiągnięcie co najmniej dobrego 

potencjału ekologicznego, utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego.4    

TABELA 6. OCENA STANU WÓD POWIERZCHNIOWYCH WG JCWP NA TERENIE POWIATU PRUDNICKIEGO  

Nazwa Kod Stan wód Zagrożenie 
nieosiągnięciem 
celu 
środowiskowego 

Odstępstwo 
czasowe od 
osiągania celu 

Swornica RW600017117549 Zły Tak Tak (do 2021 roku) 

Młynówka RW6000171176714 Zły Tak Tak (do 2021 roku) 

Dopływ spod 
Błażejowic 
Dolnych 

RW600017117674 Zły - - 

Dopływ z Kórnicy RW600017117676 - Tak Tak (do 2021 roku) 

Biała od źródła do 
Śmickiego Potoku 

RW6000171176829 Zły Tak Tak (do 2021 roku) 

Czarny Rów RW600017117684 Zły - - 

Rzymkowicki Rów RW6000171176869 Zły Tak Tak (do 2021 roku) 

Młynówka RW6000171176889 Zły - - 

Prószkowski Potok RW60001711969 Zły Nie Nie 

Ścinawa 
Niemodlińska od 
źródła do Mesznej 

RW60001712829 - Tak Tak (do 2021 roku) 

Stradunia od 
źródła do Potoku 
Jakubowickiego 

RW600018117449 - Tak Tak (do 2027 roku) 

Grudynka RW60001811746 - - - 

Dopływ poniżej 
Dobieszowic 

RW600018117474 - Tak Tak (do 2021 roku) 

Ligocki Potok RW600018117489 - - - 

Biała od Śmickiego 
Potoku do 
Osobłogi 

RW6000191176899 - Nie Nie 

Osobłoga od 
Prudnika do Odry 

RW600019117699 - Nie Nie 

Prudnik od źródła 
do Złotego Potoku 

RW600041176449 - Tak Tak (do 2021 roku) 

Trzebinka RW600041176469 Zły - - 

Sadecki Potok RW600041176489 - Tak Tak (do 2021 roku) 

Lubrzanka RW60004117669 Zły Tak Tak (do 2021 roku) 

 
4 Za: Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry 
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Nazwa Kod Stan wód Zagrożenie 
nieosiągnięciem 
celu 
środowiskowego 

Odstępstwo 
czasowe od 
osiągania celu 

Prudnik od Złotego 
Potoku do 
Osobłogi 

RW60008117649 - Tak Tak (do 2027 roku) 

ŹRÓDŁO: 
HTTPS://WWW.GIOS.GOV.PL/IMAGES/DOKUMENTY/PMS/MONITORING_WOD/KLASYFIKACJA_I_OCENA_STANU_R
W_2014-2019_MONITORING_2.XLSX ORAZ NAD PODSTAWIE HTTPS://WODY.ISOK.GOV.PL/  

 

Wody podziemne 
 

Obszar powiatu prudnickiego należy do prowincji hydrogeologicznej nizinnej, w części północno-

zachodniej do trzeciorzędowej subniecki wrocławskiej, w części południowo-wschodniej do 

trzeciorzędowej subniecki kędzierzyńsko-głubczyckiej (Kleczkowski, 1990). Powiat Prudnicki leży 

w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 332 Subniecka Kędzierzyńsko-Głubczycka, 

GZWP nr 337 Dolina kopalna Lasy Niemodlińskie oraz GZWP nr 338 Subzbiornik Paczków – Niemodlin. 

Zbiornik GZWP nr 332 zajmuje powierzchnię 1 350 km2, z zasobami 110 tys. m3 /d. Zbiornik GZWP nr 

337 zajmuje powierzchnię 160 km2, a jego zasoby dyspozycyjne wynoszą 25 000 m3/d. Zbiornik GZWP 

nr 338 zajmuje powierzchnię 75km2, jego zasoby dyspozycyjne wynoszą 30 018 m3/d. Największy 

moduł zasobowy na terenie powiatu prudnickiego posiada zlewnia rzeki Osobłogi (4-6m3 /s/km2). 

Głównym użytkowym piętrem wodonośnym jest piętro czwartorzędowe. Przeciętna głębokość 

zalegania utworów wodonośnych wynosi od 4 do 21 m. Wydajność ujęć jest z reguły niewielka, od kilku 

do kilkunastu m3 /h, najczęściej przy depresjach od około 1 m do 6 m. 

TABELA 7. GŁÓWNE ZBIORNIKI WÓD PODZIEMNYCH NA TERENIE POWIATU PRUDNICKIEGO  

Nazwa Lokalizacja (powiaty) Charakterystyka 

GZWP nr 332 

Subniecka 

kędzierzyńsko-

głubczycka 

nyski, prudnicki, głubczycki, 

kędzierzyńsko-kozielski, 

krapkowicki, strzelecki,  

gliwicki, tarnogórski, 

raciborski, rybnicki, 

wodzisławski, m. Rybnik, m. 

Żory 

Jakość wód występujących na obszarze zbiornika 

Subniecka kędzierzyńsko-głubczycka to ogólnie 

wody klasy II i III, wody dobrej i zadowalającej 

jakości. 

 

GZWP nr 332 Subniecka kędzierzyńsko-głubczycka 

ma podstawowe znaczenie w zaopatrzeniu w 

wodę, zarówno aglomeracji miejskich, jak i dużych 

zakładów przemysłowych zlokalizowanych w 

dolinie Odry od Raciborza na południu, po 

Krapkowice na północy. 

 

Projektowany obszar ochronny zbiornika, mający 

na celu utrzymanie dobrego stanu wód 

podziemnych GZWP nr 332 obejmuje 

powierzchnię 276,63 km2 i składa się z sześciu 

odrębnych części. Pozostałej powierzchni 

zbiornika nie objęto rygorami obowiązującymi na 

obszarach ochronnych, gdyż jest wystarczająco 

https://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/pms/monitoring_wod/Klasyfikacja_i_ocena_stanu_RW_2014-2019_monitoring_2.xlsx
https://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/pms/monitoring_wod/Klasyfikacja_i_ocena_stanu_RW_2014-2019_monitoring_2.xlsx
https://wody.isok.gov.pl/
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Nazwa Lokalizacja (powiaty) Charakterystyka 

chroniona przed migracją zanieczyszczeń z 

powierzchni terenu. 

GZWP nr 337 Dolina 

kopalna Lasy 

Niemodlińskie 

opolski, nyski, prudnicki, 

krapkowicki 

Jakość wód podziemnych jest na ogół dobra (klasa 

II). Lokalnie stwierdzona obecność w wodach 

podziemnych podwyższonych stężeń związków 

azotu. 

 

Biorąc pod uwagę sposób użytkowania wód 

podziemnych i ich niewielkie wykorzystanie (dwa 

ujęcia wody o łącznym poborze ok. 578 m3 

/d) oraz, że znaczną część obszaru pokrywają 

tereny Lasów Niemodlińskich należy  stwierdzić, 

że znaczenie tego GZWP dla zaopatrzenia w wodę 

jest niewielkie. 

 

Wyznaczony obszar ochronny, o powierzchni 

134,84 km2 , mający na celu zagwarantowanie 

trwałej możliwości korzystania z wód 

podziemnych i nie pogarszania ich jakości, 

charakteryzuje się niewielkim zaludnieniem i 

głównie leśnym zagospodarowaniem terenu. 

Zwarte kompleksy leśne stanowią naturalną 

formę ochrony poziomu wodonośnego. 

GZWP nr 338 

Subzbiornik Paczków 

– Niemodlin 

nyski, brzeski, opolski, 

prudnicki 

Jakość wód podziemnych na obszarze zbiornika 

jest zróżnicowana zarówno przestrzennie, jak i w 

profilu pionowym. We wschodniej, południowo-

wschodniej oraz skrajnie zachodniej części 

zbiornika jakość jest zadowalają (klasa III), a stan 

chemiczny jest dobry. Natomiast w rejonie 

Niemodlina oraz w wyłączonym obszarze w 

rejonie Nysy i Otmuchowa stwierdzono wody 

niezadowalającej i złej jakości.  

 

Obszar obejmujący GZWP nr 338 jest mało 

zróżnicowany pod względem zagospodarowania i 

użytkowania terenu. Dominującą funkcją 

gospodarczą tego obszaru jest rolnictwo, ze 

względu na korzystne warunki naturalne i dobre 

warunki klimatyczne (okres wegetacji 210 dni). 

Duże znaczenie dla rozwoju tego rejonu mają 

również obszary turystyczne: Jezioro Nyskie, 

Jezioro Otmuchowskie, Bory Niemodlińskie. 

 

Proponowany obszar ochronny, mający na celu 

utrzymanie dobrego stanu wód podziemnych 

zbiornika, zajmuje powierzchnię 95,5 km2, w tym 

89,3 km2 w obrębie zbiornika, co stanowi 23,1% 

jego powierzchni. Działania mające na celu 
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Nazwa Lokalizacja (powiaty) Charakterystyka 

ochronę wód podziemnych neogeńskiego 

poziomu wodonośnego, związane z 

ustanowieniem tego obszaru ochronnego, nie 

wymagają podejmowania nadzwyczajnych decyzji 

i przedsięwzięć w odniesieniu do istniejących 

sposobów zagospodarowania terenu. 

ŹRÓDŁO: GŁÓWNE ZBIORNIKI WÓD PODZIEMNYCH W POLSCE, PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY, PAŃSTWOWY 

INSTYTUT BADAWCZY, WARSZAWA 2017 ROK  

Wody podziemne w granicach powiatu prudnickiego należą do 2 jednostek – jednolitych części wód 

podziemnych, są to JCWPd nr 109, 127. Stan ilościowy wód oraz jakościowy jest dobry, W przypadku 

JCWPd nr 127 wskazano na zagrożenie nieosiągnięcia celów środowiskowych.  

Celem środowiskowym dla wód podziemnych jest: 

• zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń; 

• zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu; 

• ich ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między 

poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan. 

W odniesieniu do wód podziemnych cele te można również syntetycznie przedstawić w następujący 

sposób:  

• niepogorszanie stanu wód oraz zapobieganie lub ograniczanie dopływu zanieczyszczeń do wód 

podziemnych,  

• osiągnięcie (utrzymanie) dobrego stanu wód podziemnych oraz zapewnienie równowagi 

między poborami a zasilaniem,  

• odwrócenie każdej znaczącej i ciągłej tendencji wzrostu stężeń zanieczyszczeń 

antropogenicznych,  

• skład chemiczny i poziom wód podziemnych muszą zapewnić, że cele środowiskowe 

ekosystemów lądowych bezpośrednio zależnych od wód podziemnych zostaną osiągnięte. 

TABELA 8. JEDNOLITE CZĘŚCI WÓD PODZIEMNYCH NA TERENIE POWIATU PRUDNICKIEGO  

Nazwa Lokalizacja (gminy) Charakterystyka 

109 

M. in. Biała, Prudnik  Stan wód: dobry  

Zagrożona niesięgnięciem celów środowiskowych. 

Przyczyna: Oddziaływanie zakładów 

przemysłowych (Kędzierzyn Koźle, Opole, 

Krapkowice) oraz obszarów intensywnego  

użytkowania rolniczego na jakość wód 

podziemnych mogące powodować podwyższenie 

zawartości związków azotu oraz chlorków i 

siarczanów. Obniżenie zwierciadła użytkowych 

poziomów wodonośnych na skutek odwodnień 

górniczych. 

127 

M.in. Prudnik, Biała, 

Głogówek, Lubrza 

Stan wód: dobry  

Niezagrożona niesięgnięciem celów 

środowiskowych. 
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ŹRÓDŁO: HTTPS://WWW.PGI.GOV.PL/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA 4. ZASIĘG JCWPD NR 127 

 

ŹRÓDŁO: HTTPS://WWW.PGI.GOV.PL/ 

 

Gospodarka wodna  
 

Na terenie Powiatu Prudnickiego głównym źródłem zaopatrzenia ludności i przemysłu w wodę są wody 

podziemne, w mniejszym stopniu wody powierzchniowe, pełniące natomiast niezmiernie ważną rolę 

kształtującą mikroklimat i spełniające funkcje rekreacyjne i gospodarcze w zakresie hodowli ryb. Są też 

odbiornikami ścieków.  

https://www.pgi.gov.pl/
https://www.pgi.gov.pl/
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Opracowanie i aktualizacja (co 6 lat) Planów Gospodarowania Wodami na obszarach dorzeczy, stanowi 

wypełnienie wymagań przepisów unijnego prawa, tj. art. 14 RDW oraz art. 319 ust. 4 ustawy Prawo 

wodne. Obecnie trwają prace nad opracowaniem II aktualizacji PGW, w ramach której prowadzone są 

m.in. konsultacje społeczne. 

Jednym z obszarów problemowych w skali ogólnokrajowej przedstawionych w Przeglądzie istotnych 

problemów gospodarki wodnej w dorzeczu Odry jest ochrona stanu ilościowego wód 

powierzchniowych i podziemnych. Wśród czynników stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla 

zapewnienia pożądanej ilości wody o odpowiedniej jakości w danym miejscu i czasie jest susza, 

wynikająca ze zmian klimatu. W Polsce zidentyfikowano występowanie suszy rolniczej oraz ryzyka 

suszy hydrologicznej i hydrogeologicznej. Susza jest zjawiskiem o charakterze naturalnym, 

spowodowanym tymczasowym spadkiem dostępności wody związanym m.in. z brakiem opadów. 

Mówimy o suszy atmosferycznej w przypadku deficytu opadów. Susza rolnicza to deficyt wody dla 

roślin. Susza hydrologiczna występuje, kiedy mamy niski przepływ wody w rzece, a susza 

hydrogeologiczna, kiedy spada poziom wód podziemnych. 

W 2019 roku w województwie opolskim, podobnie jak i na terenie wszystkich pozostałych województw 

w regionie wodnym środkowej Odry, stwierdzono suszę rolniczą. Największy udział procentowy lat 

suchych w wieloleciu występował w zlewniach Nysy Kłodzkiej (woj. dolnośląskie i opolskie), Bystrzycy 

(woj. dolnośląskie), Osobłogi (woj. opolskie), południowej części zlewni Bobru (woj. dolnośląskie) oraz 

Przyodrza. W regionie wodnym Środkowej Odry zidentyfikowano IV klasę zagrożenia występowania 

suszy atmosferycznej, w pozostałych regionach wodnych – obszary umiarkowanie i bardzo zagrożone. 

 

Szczególnym wymiarem polityk rozwoju lokalnego oraz ponadlokalnego będzie przeciwdziałanie 

suszy. Plan Przeciwdziałania Skutkom Suszy (PPSS) na lata 2021-2027 – przyjęty został na mocy 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania 

skutkom suszy (Dz.U.2021 poz. 1615). 

Wg danych Planu przeciwdziałania skutkom suszy5, obszar powiatu prudnickiego należy do obszarów 

słabo zagrożonych suszą na terach rolnych i leśnych, do obszaru słabo i umiarkowanie zagrożonych 

suszą hydrologiczną oraz słabo i częściowo silnie zagrożonych suszą hydrologiczną w przypadku wód 

podziemnych. Łączna ocena zagrożenia suszą wskazuje na umiarkowane zagrożenie.  

 
W powiecie prudnickim pomimo nieznacznej poprawy w zakresie dostępu do sieci kanalizacyjnej 

w okresie od 2012 do 2019, nadal istniały miejsca, które wymagały interwencji. Odsetek mieszkańców 

powiatu korzystających z sieci kanalizacyjnej w 2019 roku wyniósł 55,7% i był niższy od średniej 

wojewódzkiej (73,6%) i krajowej (71,2%). Znaczne deficyty w dostępie do sieci kanalizacyjnej widoczne 

były szczególnie w przestrzeniach gminy Lubrza i Biała. 

TABELA 9. ODSETEK MIESZKAŃCÓW KORZYSTAJĄCYCH Z KANALIZACJI W POWIECIE PRUDNICKIM W 2012 I 2019 ROKU 

JST 2012 2019 Zmiana w % 

POLSKA 64,3 71,2 11 

 
5 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania 
skutkom suszy 
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OPOLSKIE 61,8 73,6 19 

Powiat prudnicki 51,7 55,7 8 

Biała 11,5 19,3 68 

Głogówek 49,9 51,2 3 

Lubrza 0,0 0,0 0 

Prudnik 76,3 81,1 6 

ŹRÓDŁO: GUS 

 

 

 

MAPA 5. ODSETEK MIESZKAŃCÓW KORZYSTAJĄCYCH Z KANALIZACJI W POWIECIE PRUDNICKIM W 2019 ROKU 

 

ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE DANYCH GUS 

Prawidłowe zagospodarowanie i użytkowanie zlewni rzecznej jest ważnym elementem ochrony 

zasobów wodnych. Idea konieczności zwiększania zasobów dyspozycyjnych przez powiększanie,  

w tym przywracanie zdolności retencyjnych poszczególnych zlewni, zarówno jest wpisana w cele 

planowania w gospodarowaniu wodami, jak i jest stałym elementem zarządzania ryzykiem 

powodziowym. Stanowi także instrument planowania przestrzennego oraz ochrony ekosystemów 

wodnych i od wód zależnych. Rozwiązania służące zwiększaniu zasobów wodnych na drodze retencji 

opierają się na odbudowie utraconych zdolności retencyjnych dorzecza oraz na zachowaniu 

istniejących jeszcze, naturalnych możliwości zatrzymywania wody na danym obszarze. Na retencję 
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powierzchniową składają się: retencja jeziorna, zbiornikowa, koryt i dolin rzecznych, śnieżna oraz 

retencja lasu, glebowo-gruntowa i krajobrazowa.6 

We wrześniu 2019 r. Rząd RP przyjął założenia do Programu rozwoju retencji na lata 2021-2027 

z perspektywą do roku 2030 (PRR).  

Oprócz ochrony ilościowej wód powierzchniowych i podziemnych, istotnym problemem gospodarki 

wodnej w dorzeczu Odry jest ochrona jakościowa wód powierzchniowych i podziemnych. Dowodzą to 

badania monitoringowe, wykazujące przekroczenie wartości granicznych dla metali ciężkich (m.in. rtęć, 

ołów) i WWA (m.in. benzo(a)piren) w znacznej liczbie JCWP badanych w obecnym cyklu planistycznym 

(brak poprawy w porównaniu z poprzednim cyklem), spowodowane spalaniem paliw kopalnych, niską 

emisją, transportem, emisją przemysłową. Uciążliwe dla środowiska gałęzie przemysłu koncentrują się 

w województwie opolskim w Kędzierzynie – Koźlu. Depozycja atmosferyczna może być także 

dodatkowym źródłem biogenów (głównie azotu), których wartości graniczne zostały przekroczone w 

dużej części JCWP. 

Badania wykazują przekroczenie stężeń granicznych substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego w większości monitorowanych w obecnym cyklu planistycznym JCWP rzecznych. Dotyczy to 

głównie difenyloeterów bromowanych, które mogą się przedostawać do środowiska z przemysłu oraz 

z odcieków ze składowisk odpadów, w tym składowisk odpadów przemysłowych oraz miejsc 

nielegalnego składowania odpadów i dzikich wysypisk. 

Jednym z działań ujętych w aktualizacji Planu Gospodarki Wodnej jest opracowanie krajowego 

programu renaturyzacji wód powierzchniowych. Pod pojęciem renaturyzacji należy rozumieć działania 

dla cieków i zbiorników wodnych, w mniejszym lub większym stopniu przekształconych przez 

człowieka, przyczyniające się do przywrócenia stanu zbliżonego do naturalnego. Przedmiotem pracy 

jest sporządzenie krajowego programu renaturyzacji wód powierzchniowych, stanowiącego działanie 

ukierunkowane na rozpoznanie zagrożeń i przyczyn zmian hydromorfologicznych cieków i zbiorników 

wodnych oraz zaplanowanie działań naprawczych, które pozwolą na osiągnięcie celów 

środowiskowych dla tych części wód. Głównym celem programu jest zaproponowanie obszarów wraz 

z przypisanymi dla nich działaniami, które powinny zostać zrealizowane w pierwszej kolejności, biorąc 

pod uwagę uwarunkowania środowiskowe i ekonomiczne.7 

 

Obszar Powiatu Prudnickiego w całości położony jest w dorzeczu Odry, która jest osią hydrograficzną 

województwa opolskiego. Znajduje się w obrębie wezbrań powodziowych rzek: Osobłoga, Prudnik, 

Stradunia, Biała, Ścinawa Niemodlińska, Złoty Potok. Powódź w 1997 roku zainicjowała podjęcie 

szeregu robot inwestycyjnych i modernizacyjnych budowli hydrotechnicznych i regulacji rzek. 

Na terenie powiatu prudnickiego występują obszary zagrożenia powodziowego. 

W Powiatowym planie zarządzania kryzysowego określono zagrożone obszary i miejscowości 

w poszczególnych gminach:  

Gmina Głogówek:  

 
6 Źródło: Plan przeciwdziałania skutkom suszy, Dz.U. Poz. 1615 
7 Za: Stan środowiska w województwie opolskim, Raport 2020 
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• rzeka Osobłoga: Dzierżysławice, Racławice Śl., Mochów, Leśnik, Rzepcze, Kierpień, Głogówek, 

Głogowiec.  

• liczba osób zagrożonych: 430 osób (Dzierżysławie – 60, Racławice Śl. – 80, Mochów – 60, Leśnik 

– 30, Kierpień – 100, Głogówek – 100).  

• 2000 ha, 252 gospodarstwa domowe.  

Gmina Prudnik:  

• rzeka Prudnik i Złoty Potok: miasto Prudnik, Wierzbiec, Moszczanka, Łąka Prudnicka, 

Szybowice.  

• liczba osób zagrożonych: 690 osób (miasto Prudnik – 510, Wierzbiec – 30, Moszczanka – 50, 

Łąka Prudnicka – 50, Szybowice – 50).  

Gmina Lubrza:  

• rzeka Prudnik: Skrzypiec, Trzebina, Lubrza, Krzyżkowice. Liczba osób zagrożonych: 77 

gospodarstw – 296 osób (Skrzypiec – 50, Trzebina – 200, Lubrza – 10, Krzyżkowice – 36). 

• Zagrożone trasy komunikacyjne: droga relacji Nysa-Prudnik, droga relacji Głubczyce-Prudnik, 

droga relacji Prudnik-Kędzierzyn-Koźle (okolice mostu w Mochowie) 

Powodzie opadowe:  

Powiat Prudnicki należy do zagrożonych powiatów w razie wystąpienia tego rodzaju powodzi wzdłuż 

rzek:  

• Osobłoga – gmina Głogówek;  

• Prudnik – miasto i gmina Prudnik; gmina Lubrza;  

• Złoty Potok – gmina Prudnik. 

Powodzie roztopowe:  

Mogą objąć swym zasięgiem obszary największe ze wszystkich rodzajów powodzi, natomiast nagłe 

wezbrania roztopowe mogą mieć charakter lokalny. Rejony najbardziej zagrożone to:  

• Gmina Prudnik: miasto Prudnik, Łąka Prudnicka, Moszczanka, Czyżowice, Rudziczka, 

Szybowice, Mieszkowice, Piorunkowice;  

• Gmina Głogówek: Rzepcze, Racławice Śląskie;  

• Gmina Lubrza: Skrzypiec.  

Duży wpływ na ograniczenie zasięgu powodzi roztopowych ma odpowiednia drożność rowów 

melioracyjnych. 

Powodzie zimowe:  

W Powiecie Prudnickim zagrożenie powodzią wywołaną powstaniem zatoru lodowego nie jest duże. 

Jednak należy liczyć się z wystąpieniem zatorów lodowych na pozostałych rzekach, zwłaszcza w rejonie 

mostów oraz obiektów hydrotechnicznych – jazów. 

 

Obfite opady deszczu w Republice Czeskiej mogą być przyczyną podnoszenia się stanu wody, 

a w konsekwencji wysokości fali powodziowej, od następujących miejscowości granicznych. 

Podstawową dokumentacją, na podstawie której realizowane są zadania podczas zagrożenia 

powodziowego jest „Plan operacyjny ochrony przed powodzią powiatu prudnickiego”. Na podniesienie 
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poziomu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w powiecie główny wpływ ma utrzymanie w 

należytym stanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych.8 

 

Aktualna ocena ryzyka powodziowego została przedstawiona na mapach zagrożenia powodziowego 

(MZP) i mapach ryzyka powodziowego (MRP). Na MZP wskazano obszary o wysokim 

prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi (Q=10%, tzw. wody dziesięcioletnie), o średnim 

prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi (Q=1%, tzw. wody stuletnie), o niskim 

prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi (Q=0,2%, tzw. wody pięćsetletnie) oraz obszary narażone 

na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego. Na obszarach 

szczególnego zagrożenia powodzią, tj. Q=1% i Q=10%, występują ograniczenia dla zagospodarowania 

terenu, które wymagają uzgodnienia z Wodami Polskimi. W zasięgu obszaru szczególnego zagrożenia 

są doliny rzek Osobłoga i Prudnik. 

MAPA 6. MAPA SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO W REJONIE POWIATU PRUDNICKIEGO 

 

ŹRÓDŁO: HTTPS://WODY.ISOK.GOV.PL/ 

Na terenach szczególnego zagrożenia powodzią obowiązują zakazy wynikające z art. 77 ustawy z dnia 

20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2021 ro. Poz. 624, z późn. zm.), obejmujące: gromadzenie 

ścieków, nawozów naturalnych, środków chemicznych, a także innych substancji lub materiałów, które 

mogą zanieczyścić wody, oraz prowadzenie przetwarzania odpadów, w szczególności ich składowanie 

oraz lokalizowanie nowych cmentarzy.  

 
8 Źródło: Program ochrony środowiska dla powiatu prudnickiego na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027 
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W przypadku lokalizowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią m. in. nowych obiektów 

budowalnych oraz gromadzenia ścieków, niezbędne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego 

zgodnie z art. 390 ust. 1 ustawy Prawo wodne.  

Tereny znajdujące się na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią podlegają określonemu 

zagospodarowaniu, gdzie zgodnie z art. 166 pkt. 10 ustawy Prawo wodne, planowane 

zagospodarowanie nie może naruszać ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym czy stanowić 

zagrożenia dla ochrony zdrowia ludzi czy środowiska oraz utrudniać zarządzania ryzykiem 

powodziowym.9  

 

5.1.7 Powietrze atmosferyczne 
 

Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza na terenie Powiatu Prudnickiego są:  

• Źródła komunalno – bytowe: kotłownie lokalne, indywidualne paleniska domowe, emitory 

z zakładów użyteczności publicznej. Mają one znaczący wpływ na lokalny stan zanieczyszczenia 

powietrza, są głównym powodem tzw. niskiej emisji. Emitują najczęściej zanieczyszczenia 

pyłowe i gazowe,  

• Źródła transportowe (liniowe) – emisja zanieczyszczeń następuje na niskiej wysokości, tworząc 

niską emisję. Główne zanieczyszczenia to: węglowodory, tlenki azotu, tlenek węgla, pyły, 

związki ołowiu, tlenki siarki,  

• Źródła przemysłowe – pochodzące z procesów produkcyjnych oraz kotłowni przemysłowych, 

• Pylenie wtórne z odsłoniętej powierzchni terenu,  

• zanieczyszczenia napływające spoza terenu powiatu, zgodnie z dominującym kierunkiem 

wiatru.10 

System pomiarów zanieczyszczeń powietrza na terenie województwa opolskiego w 2020 roku składał 

się z 8 stacji automatycznych i 6 manualnych, z czego w 4 lokalizacjach realizowano równocześnie oba 

typy pomiarów.  

Ocena jakości powietrza wykonana za 2020 rok nie wykazała przekroczeń dla kryterium ochrony 

zdrowia ludzi dla następujących zanieczyszczeń: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, 

benzenu, ozonu (klasyfikacja podstawowa), ołowiu, arsenu, kadmu i niklu oraz dla kryterium ochrony 

roślin: dla dwutlenku siarki, tlenków azotu i ozonu (klasyfikacja podstawowa). W przypadku pyłu 

zawieszonego PM10 i PM2,5 strefa opolska (w której zlokalizowany jest powiat prudnicki) została 

zakwalifikowana do klasy C, natomiast biorąc pod uwagę benzo(a)piren obie strefy województwa 

zostały zakwalifikowane do klasy C.  

Ocena jakości powietrza za rok 2020, uwzględniająca kryteria ustanowione w celu ochrony zdrowia 

i ochrony roślin, wykonana dla dwóch stref wchodzących w skład województwa opolskiego, wykazała: 

W klasyfikacji dla kryterium ochrony zdrowia: 

• dla benzo(a)pirenu – obie strefy województwa zakwalifikowano do klasy C, wymagającej 

poprawy jakości powietrza i dalszego dostosowywania do zaleceń zawartych w naprawczym 

 
9 Za: Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne 
10 Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Prudnickiego na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 
2027 
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programie ochrony powietrza POP, z uwagi na występowanie na ich terenie obszarów, na 

których odnotowano przekroczenia rocznej wartości docelowej; 

• dla pyłu zawieszonego PM10 – strefę miasto Opole zakwalifikowano do klasy A, natomiast 

strefę opolską zaliczono do klasy C, wymagającej poprawy jakości powietrza i dalszego 

dostosowywania do zaleceń zawartych w naprawczym programie ochrony powietrza POP, 

z uwagi na występowanie na terenie tej strefy obszarów, na których odnotowano 

przekroczenia średniodobowej wartości dopuszczalnej z ponadnormatywną częstością 

• dla pyłu PM2,5 – strefie miasto Opole przyznano klasę A1, a strefie opolskiej C1 dla kryterium 

tzw. II fazy, co w przypadku strefy opolskiej oznacza konieczność poprawy jakości powietrza na 

obszarach, w których wystąpiły przekroczenia; w przypadku drugiego kryterium tzw. fazy I 

(obowiązującego do 2020 roku) obie strefy zostały zakwalifikowane do klasy A; 

• dla ozonu – obie strefy województwa zakwalifikowano do klasy A, gdyż na terenie 

województwa nie odnotowano przekroczeń poziomu docelowego; w przypadku drugiego 

kryterium, czyli poziomu celu długoterminowego, obie strefy zakwalifikowano do klasy D2, 

oznaczającej występowanie obszarów przekroczeń; 

• dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu, ołowiu, arsenu, kadmu i niklu – 

obie strefy województwa zakwalifikowano do klasy A; 

 

W klasyfikacji dla kryterium ochrony roślin: 

• dla ozonu – strefę opolską zakwalifikowano do klasy A, gdyż uzyskane wyniki nie wykazały 

występowania obszarów przekroczeń poziomu docelowego stężeń tego zanieczyszczenia na 

obszarze strefy; w przypadku drugiego kryterium, czyli poziomu celu długoterminowego strefę 

zakwalifikowano do klasy D2, oznaczającej występowanie obszarów przekroczeń; 

• dla dwutlenku siarki i tlenków azotu – strefę opolską zakwalifikowano do klasy A, gdyż 

uzyskane wyniki z modelowania matematycznego, wykonanego na potrzeby rocznej oceny 

jakości powietrza dla województwa opolskiego, nie wykazały przekroczeń wartości 

normatywnych mierzonych zanieczyszczeń. 

 

W dniu 28.07.2020 r. Sejmik Województwa Opolskiego uchwalił nowy program ochrony powietrza 

(POP) dla wszystkich stref województwa opolskiego, tj. strefy miasto Opole oraz strefy opolskiej. 

Program zakłada wprowadzenie ograniczeń w stosowaniu urządzeń w instalacjach małej mocy tzw. 

uchwały antysmogowe. 

Program zakłada ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW włącznie, w których 

następuje spalanie paliw stałych. Działanie naprawcze realizowane powinno być w celu zastąpienia 

niskosprawnych źródeł ciepła na paliwa stałe mniej emisyjnymi źródłami, a także podniesienia 

efektywności energetycznej budynków. Zadanie powinno być podejmowane zarówno przez osoby 

fizyczne, jak i przedsiębiorstwa czy podmioty sektora publicznego. Zadanie należy realizować poprzez:  

• PRIORYTET 1: Zastąpienie niskosprawnych urządzeń siecią ciepłowniczą (w przypadku istnienia 

możliwości technicznych i ekonomicznych) lub urządzeniami opalanymi gazem (poprzez 

podłączenie do sieci gazowej) lub/i OZE;  

• PRIORYTET 2: Zastąpienie niskosprawnych urządzeń urządzeniami z ogrzewaniem 

elektrycznym, urządzeniami opalanymi gazem (z sieci lub z wykorzystaniem indywidualnych 
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zbiorników), urządzeniami opalanymi olejem lub urządzeniami spełniającymi minimum 

wymogi jakościowe ekoprojektu;  

• PRIORYTET 3: Ograniczenie strat ciepła poprzez termomodernizację obiektów ogrzewanych 

w sposób indywidualny. 

W ramach działania samorządy lokalne powinny udzielać wsparcia finansowego ze środków własnych 

lub pozyskanych ze źródeł zewnętrznych np. w postaci dotacji celowej, dla mieszkańców i jednostek 

wpisanych w lokalne regulaminy dofinansowania zgodnie z przyjętymi wytycznymi i ustalonymi 

priorytetami działań.11 

Program zakłada działania promocyjne i edukacyjne (ulotki, imprezy, akcje edukacyjne, audycje, 

konferencje) oraz informacyjne i szkoleniowe. 

Warto również dodać, iż w okresie 2018-2029 planowana jest realizacja programu priorytetowego 

„Czyste powietrze”.  

Program ten ma na celu poprawę efektywności energetycznej zmniejszenie/uniknięcie emisji 

zanieczyszczeń powietrza pochodzących z jednorodzinnych budynków mieszkalnych, należących do 

osób fizycznych. Program ten skierowany jest do właścicieli istniejących oraz nowopowstających już 

domów jednorodzinnych. Dotacje i pożyczki udzielane będą za pośrednictwem Wojewódzkich 

Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program przewiduje udzielanie dotacji i pożyczek 

m.in. na:  

• wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych 

źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,  

• docieplenie przegród budynku,  

• wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,  

• montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,  

• instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),  

• montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. 

Wszystkie Gminy Powiatu Prudnickiego posiadają zatwierdzone uchwałą Rady Gminy/Miejskiej Plany 

Gospodarki Niskoemisyjnej: -  

• Gmina Biała: uchwała nr VII.87.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14 czerwca 2019 r.,  

• Gmina Głogówek: uchwała nr XXXVIII/261/2017 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 sierpnia 

2017 r.,  

• Gmina Lubrza: uchwała nr XIII/94/2016 Rady Gminy Lubrza z dnia 23 lutego 2016 r.,  

• Gmina Prudnik: uchwała nr X/171/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 maja 2019 r.12 

 

5.1.8 Klimat akustyczny 
 

 
11 Źródło: Program ochrony powietrza (POP) dla wszystkich stref województwa opolskiego 
12 Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Prudnickiego na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 
2027 



 

36 
 

Klimat akustyczny na terenie Powiatu Prudnickiego kształtuje w znacznej mierze ruch komunikacyjny. 

Na poziom hałasu drogowego mają wpływ przede wszystkim:  

• natężenie ruchu komunikacyjnego,  

• udział transportu ciężkiego w strumieniu ruchu,  

• prędkość ruchu pojazdów (ze wzrostem prędkości hałas rośnie),  

• typ i stan techniczny pojazdów,  

• nachylenie drogi,  

• stan nawierzchni oraz płynność ruchu.  

Staraniem Marszałka województwa opolskiego opracowany został „Program Ochrony Środowiska 

przed hałasem dla województwa opolskiego”, uchwalony uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego 

nr VIII/76/2019 z dn. 18 czerwca 2019 r. Program ochrony środowiska przed hałasem został 

opracowany dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż dróg krajowych i dróg wojewódzkich 

o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie oraz linii kolejowych o natężeniu większym niż 30 000 

przejazdów rocznie zlokalizowanych w województwie opolskim. Program jest aktualizacją 

poprzedniego „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami 

położonych wzdłuż dróg o natężeniu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie i linii kolejowych o natężeniu 

większym niż 30 000 przejazdów rocznie dla województwa opolskiego na lata 2014-2019”, określonego 

uchwałą Nr IV/60/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 lutego 2015 r. (Dz. Urz. Woj. 

Opolskiego z 2015 r. poz. 973).  

Przewidziane w Programie zadania zmierzają głównie do:  

• przebudowy i modernizacji nawierzchni dróg,  

• budowy ekranów akustycznych,  

• przestrzegania zasad strefowania w planowaniu przestrzennym m.in. lokalizowania 

w sąsiedztwie przedsięwzięć o zbliżonej uciążliwości hałasu,  

• ustalania i egzekwowania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku przez właściwe 

organy i inspekcje ochrony środowiska.13 

 

5.1.9 Promieniowanie elektromagnetyczne 
 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu w ramach monitoringu PEM przeprowadzał 

pomiary natężenia pola elektromagnetycznego w 2018 roku w czterech punktach pomiarowo – 

kontrolnych na terenie Powiatu Prudnickiego. W wyniku przeprowadzonych pomiarów stwierdzono, iż 

w badanych punktach pomiarowych na terenie powiatu nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnych 

poziomów pól elektromagnetycznych, co więcej wyniki kształtowały się znacznie poniżej dopuszczalnej 

normy PEM - 7 V/m.  

W Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Prudnickiego na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 

2027 przewidziano następujące zadania:  

 
13 Źródło: Prognoza oddziaływania na środowisko „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Prudnickiego na 
lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027” 
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• prowadzenie kontroli przez organy i inspekcje ochrony środowiska w zakresie przestrzegania 

obowiązujących pomiarów prawem dotyczącym ochrony środowiska, - 

• wnikliwe prowadzenia postępowań w sprawie oceny oddziaływania planowanych 

przedsięwzięć,  

• wykonywanie pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku zgodnie 

z wymogami przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska. 

5.1.10 Gospodarka odpadami  
 

Powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, a jego funkcje mają charakter 

uzupełniający w stosunku do gminy.  

Gminy natomiast zobowiązane są do wypełniania zadań w zakresie gospodarki odpadami  

komunalnymi wynikającymi m.in. z ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości  i porządku 

w gminach i rozporządzeń wykonawczych.  

Gminy Powiatu Prudnickiego zobowiązane są do przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych, 

odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych do instalacji mających 

status Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), funkcjonujących 

w ramach: 

• Południowo-Zachodniego RGOK województwa opolskiego - Gminy: Biała, Lubrza, Prudnik,  

• Południowo-Wschodniego RGOK województwa opolskiego - Gmina Głogówek.  

 

W Prognozie oddziaływania na środowisko „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Prudnickiego 

na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027” zidentyfikowano następujące problemy w zakresie 

gospodarki odpadami komunalnymi:  

• selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów 

komunalnych na terenie poszczególnych gmin, nie pozwala w chwili obecnej ograniczyć 

w zadowalającym stopniu ich unieszkodliwiania poprzez składowanie,  

• niedostateczna świadomość ekologiczna społeczeństwa,  

• spalanie odpadów w paleniskach domowych,  

• deponowanie odpadów na tzw. „dzikich wysypiskach”.  

Zidentyfikowano następujące problemy w zakresie gospodarki odpadami innymi niż komunalne:  

• bariera kapitałowa przy wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych (niewielkie 

wykorzystanie nowoczesnych technologii),  

• niewystarczający monitoring gospodarki odpadami w odniesieniu do sektora małych i średnich 

przedsiębiorstw,  

• niska świadomość ekologiczna wytwórców odpadów, szczególnie małych i średnich 

podmiotów gospodarczych,  

• niewystarczająca znajomość zmieniających się przepisów prawnych wśród wytwórców i innych 

posiadaczy odpadów,  

• brak w WSO pełnych danych z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.  
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Zidentyfikowano następujące problemy w zakresie gospodarowania wyrobami zawierającymi azbest: 

• niska świadomość ekologiczna społeczeństwa w przedmiotowym zakresie,   

• nieznajomość przepisów prawnych dotyczących obowiązków posiadaczy wyrobów 

azbestowych,  

• wysokie koszty nowych pokryć dachowych.14 

 

5.1.11 Obszarowa ochrona przyrody 
 

Powiat prudnicki charakteryzuje się niskim na tle kraju udziałem powierzchni obszarów prawnie 

chronionych w powierzchni ogółem. Tylko 8,3% powierzchni powiatu stanowią obszary chronione.  

Na terenie powiatu prudnickiego znajdują się następujące formy ochrony przyrody:  

• Park Krajobrazowy Góry Opawskie, utworzony 26 maja 1988 r. na powierzchni 4 903 ha 

i otuliną 5 033 ha. 75 % jego powierzchni to lasy. Jego zadaniem jest chronić przyrodę Gór 

Opawskich, najdalej wysuniętego na wschód polskiego pasma Sudetów. Znajduje się 

w południowo-zachodniej części województwa na terenie gmin Głuchołazy, Prudnik i Lubrza. 

• Obszar Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie, największy w Polsce kompleks leśny 

w zachodniej części górnej Odry, obejmujący powierzchnię 480 km2 najcenniejszych 

przyrodniczo lasów będących pozostałością niegdysiejszej Przesieki Śląskiej, z wciąż jeszcze 

zachowanymi fragmentami typowych dla polskiego niżu lasów mieszanych i liściastych. 

• Obszar Natura 2000 – Góry Opawskie.  Granice obszaru obejmują główną część masywu Gór 

Opawskich (między Głuchołazami, a Prudnikiem), enklawę k. Prudnika (kwaśne dąbrowy 

podgórskie!) oraz enklawę obejmującą południowo-wschodnią część masywu wychodzącą zza 

granicy czeskiej w rejonie Pielgrzymowa i Opawicy. Jest to obszar o przejściowym charakterze 

biogeograficznym między Sudetami a Karpatami. 

• Rezerwat przyrody Jeleni Dwór, o powierzchni 3,49 ha. Jest rezerwatem utworzonym w celu 

zachowania fragmentu lasu mieszanego naturalnego pochodzenia – pozostałości po dawnej 

puszczy.  

• Pomniki przyrody – 11 szt. 

 

Park Krajobrazowy Góry Opawskie został utworzony 26 maja 1988 r. na powierzchni 4 903 ha i otuliną 

5 033 ha. 75% jego powierzchni to lasy. Jego zadaniem jest chronić przyrodę Gór Opawskich, najdalej 

wysuniętego na wschód polskiego pasma Sudetów. Jest jednym z trzech parków krajobrazowych w 

woj. opolskim. Znajduje się w południowo-zachodniej części województwa na terenie gmin Głuchołazy, 

Prudnik i Lubrza. Na północnym-zachodzie sąsiadują przez dolinę Białej Głuchołaskiej z Przedgórzem 

Paczkowskim, natomiast na północy i wschodzie z Płaskowyżem Głubczyckim. Na południu opierają się 

o Niski i Wysoki Jesionik (czes. Nizký i Hrubý Jesenik). Na zachodzie graniczą z kolei z czeskim 

fragmentem Gór Złotych (czes. Rychlebské hory). Najwyższym wzniesieniem całych Gór Opawskich jest 

Poprzeczna Góra (czes. Přičný vrch) - 975 m n.p.m., natomiast części polskiej Biskupia Kopa - 889 m 

 
14 Za: Prognoza oddziaływania na środowisko „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Prudnickiego na lata 
2020-2023 z perspektywą do roku 2027” 
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n.p.m. W większości góry te mają charakter niezbyt wysokich masywów, którym uroku dodają 

malownicze wąwozy i doliny potoków. Wielkim bogactwem Parku są zwarte kompleksy leśne, wśród 

których na uwagę zasługują dobrze zachowane fragmenty lasów liściastych, zwłaszcza buczyn, grądów 

oraz łęgów. W parku występują rzadkie zwierzęta chronione, m.in. podkowiec mały, salamandra 

plamista, zimorodek i pluszcz. Wśród roślin spotykane są wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, 

naparstnica purpurowa oraz storczykowate. 

Rozporządzenie Nr 0151/P/18/2006 Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie Parku 

Krajobrazowego Góry Opawskie wskazuje, że prowadzoną na terenie Parku działalność gospodarczą 

podporządkowuje się wymogom ochrony środowiska i krajobrazu. Funkcje gospodarcze należy 

prowadzić racjonalnie, a cele produkcyjne, nie mogą być sprzeczne z ogólnym celem ochrony Parku. 

Obszar Parku stwarza dogodne warunki dla rozwoju funkcji turystycznych, w szczególności dla turystyki 

krajoznawczej i ten rodzaj działalności powinien tu być preferowany. 

1. Na terenie Parku wprowadza się:  

1) zakazy w zakresie:  

a) płoszenia i zabijania dziko żyjących zwierząt;  

b) niszczenia nor, legowisk zwierzęcych i ptasich gniazd; c) niszczenia lub uszkadzania drzew i innych 

roślin (rzadkich i chronionych);  

d) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości, innego zanieczyszczania 

wód, gleby i powietrza;  

e) uszkadzania i zanieczyszczania przedmiotów i obszarów objętych ochroną;  

f) budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych, urządzeń lub instalacji niekorzystnie wpływających 

na stan środowiska lub naruszających wysokie walory krajobrazowo-przyrodnicze;  

2) ograniczenia w zakresie:  

a) pozyskiwania drzew i innych roślin;  

b) zmiany stosunków wodnych, regulacji rzek i potoków;  

c) wydobywania skał, minerałów i torfu;  

d) niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej użytkowania;  

e) stosowania środków chemicznych w gospodarce rolnej i leśnej; 

f) prowadzenia działalności przemysłowej i hodowlanej;  

g) budowy lub rozbudowy linii komunikacyjnych;  

h) umieszczania na obszarach lub przedmiotach objętych ochroną tablic, napisów, ogłoszeń 

reklamowych i innych znaków nie związanych z ochroną przedmiotu z wyjątkiem znaków drogowych 

i znaków związanych z ochroną porządku i bezpieczeństwa.15 

 
15 Źródło: Rozporządzenie Nr 0151/P/18/2006 Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie Parku 
Krajobrazowego Góry Opawskie 
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Obszar Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie Został powołany Uchwałą nr XXIV/193/88 

Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 26 maja 1988 roku. Obecnie Obszar Chronionego 

Krajobrazu Borów Niemodlińskich to największy w Polsce kompleks leśny w zachodniej części górnej 

Odry, obejmujący powierzchnię 480 km2 najcenniejszych przyrodniczo lasów będących pozostałością 

niegdysiejszej Przesieki Śląskiej, z wciąż jeszcze zachowanymi fragmentami typowych dla polskiego 

niżu lasów mieszanych i liściastych. W zbiorowiskach leśnych Borów Niemodlińskich stwierdzono kilka 

gatunków storczykowatych, w tym podkolana białego Platanthera bifolia, kruszczyka szerokolistnego 

Epipactis helleborine i gnieźnika leśnego Neottia nidus-avis, a także barwinka pospolitego Vinca minor, 

wawrzynka wilczełyko Daphne mezereum, konwalię majową Convallaria majalis, śnieżyczkę 

przebiśnieg Galanthus nivalis, lilię złotogłów Lilium martagon i inne. Najlepiej poznaną gromadą 

kręgowców Borów Niemodlińskich są ptaki. Zarejestrowano tu m.in. lęgi bąka Botaurus stellaris, 

łabędzia niemego Cygnus olor, gęsi gęgawy Anser anser, mewy śmieszki Larus ridibundus, krzyżówki 

Anas platyrhynchos, głowienki Aythya ferina i łyski Fulica atra. Okoliczne lasy są ostoją bociana 

czarnego Ciconia nigra, kani czarnej i rudej Milvus migrans i M. milvus, trzmielojada Pernis apivorus i 

dzięcioła zielonosiwego Picus canus. Z gatunków borealno-górskich występują tu orzechówki Nucifraga 

caryocatactes, czyże Carduelis spinus, pokrzywnice Prunella modularis i gile Pyrrhula pyrrhula. 

Herpetofauna reprezentowana jest przez zaskrońca Natrix natrix, żmiję zygzakowatą Vipera berus, 

ropuchę paskówkę Bufo calamita, ropuchę zieloną Bufo viridis, grzebiuszkę ziemną Pelobates fuscus, 

padalca Anguis fragilis, jaszczurkę zwinkę Lacerta agilis i jaszczurkę żyworodną Lacerta vivipara. W 

rzekach omawianego obszaru żyją przedstawiciele krainy brzany - kiełb Gobio gobio, śliz Nemachilus 

barbatulus i koza Cobitis taenia - gatunki objęte ochroną prawną. (źródło: Makowiecki i Koziarski (red.), 

2001). 

Uchwała Nr XX/228/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie 

obszarów chronionego krajobrazu ustala następujące działania na rzecz Obszaru Chronionego 

Krajobrazu Bory Niemodlińskie: 

1) w zakresie czynnej ochrony ekosystemów leśnych: preferowanie działań zmierzających do 

zachowania i utrzymywania we właściwym stanie ochrony istniejących śródleśnych cieków, mokradeł, 

polan, torfowisk, wrzosowisk oraz muraw na piaskowych poprzez m.in. ekstensywne użytkowanie i 

niedopuszczanie do zarastania drzewami i krzewami otwartych przestrzeni. 

2) w zakresie czynnej ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych:  

a) przeciwdziałanie sukcesji łąk, pastwisk i torfowisk poprzez m.in. ekstensywne użytkowanie (np. 

koszenie, wypas) lub mechaniczne usuwanie samosiewów drzew i krzewów,  

b) ograniczanie zmiany użytkowania łąk i pastwisk na grunty orne bądź inne uprawy rolne,  

c) preferowanie ochrony roślin metodami biologicznymi,  

d) kształtowanie zróżnicowanego krajobrazu rolniczego poprzez ochronę oraz formowanie nowych 

założeń zieleni wiejskiej (zadrzewienia, zakrzaczenia, remizy śródpolne, parki wiejskie),  

e) zachowanie śródpolnych torfowisk, zabagnień, podmokłości oraz oczek wodnych,  

f) zachowanie zbiorowisk wydmowych, muraw na piaskowych i psiar,  
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g) zachowanie zbiorowisk muraw kserotermicznych,  

h) realizowanie melioracji odwadniających, w tym regulowanie odpływu wody z sieci rowów, tylko 

w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, jednak z bezwzględnym zachowaniem reżimów 

wilgotnościowych terenów podmokłych, w tym torfowisk, obszarów wodno – błotnych i obszarów 

źródliskowych cieków,  

i) eksploatowanie surowców mineralnych w sposób minimalizujący negatywne oddziaływania na 

przyrodę,  

j) prowadzenie rekultywacji uwzględniającej potrzeby ochrony walorów przyrody ożywionej, 

nieożywionej oraz krajobrazu,  

k) przeciwdziałanie przerywaniu ciągłości korytarzy ekologicznych,  

l) preferowanie regionalnych stylów architektonicznych w zabudowie oraz zabudowy zachowującej 

historyczne kierunki przestrzennego rozwoju miejscowości,  

m) preferowanie zabudowy w zwartych układach ruralistycznych; 

3) w zakresie czynnej ochrony ekosystemów wodnych:  

a) zachowanie i ochrona zbiorników wód powierzchniowych wraz z pasem roślinności okalającej,  

b) zachowanie pasów roślinności wzdłuż rowów melioracyjnych i cieków z dopuszczeniem prac 

związanych z ich utrzymaniem i konserwacją,  

c) preferowanie wokół zbiorników wodnych roślinności niskiej i wysokiej ograniczającej spływy 

powierzchniowe,  

d) utrzymanie i odtwarzanie meandrów na wybranych odcinkach cieków,  

e) zwiększanie małej retencji poprzez zachowanie lub odtwarzanie siedlisk hydrogenicznych, w tym 

źródlisk oraz starorzeczy i lokalnych obniżeń terenu. 

 

W celu zachowania walorów Obszaru Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie określono 

następujące zakazy: 

1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów 

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; 

2) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od:  

a) linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych, 

b) zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących przy 

normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu wodno prawnym, o którym mowa w art. 

122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo Wodne z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz 

obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej;  
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3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają 

one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub 

wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;  

4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w tym kopalnych 

szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów;  

5) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub 

zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub 

rybacka;  

6) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno - błotnych. 

Zakazy, o którym mowa w pkt 2, nie dotyczą:  

1) obszarów zabudowy miast i wsi, w granicach określonych w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego, a w przypadku jego braku w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy, jeżeli przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko 

wykazała brak negatywnego wpływu na ochronę przyrody, w tym pełnioną funkcję korytarzy 

ekologicznych i ochronę krajobrazu obszaru chronionego krajobrazu;  

2) sztucznych zbiorników wodnych, za wyjątkiem: Zbiornika Nyskiego, Otmuchowskiego i Turawskiego;  

3) siedlisk rolniczych – w zakresie uzupełniania istniejącej zabudowy o obiekty związane 

z prowadzeniem gospodarstwa rolnego;  

4) działek przeznaczonych pod zabudowę wyznaczonych w obowiązujących w dniu wejścia w życie 

niniejszej uchwały miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub decyzjach 

lokalizacyjnych.  

Zakaz, o którym mowa w pkt 3, nie dotyczy:  

a) zadrzewień śródpolnych, których usunięcie jest konieczne w celu przywrócenia użytkowania 

gruntów rolnych - krzewów do 10 lat lub drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza 

35 cm w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu 

srebrzystego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego oraz 25 cm w przypadku pozostałych gatunków 

drzew.  

Zakaz, o którym mowa w pkt 4, nie dotyczy obszarów, na których położone są złoża kopalin 

udokumentowane przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały i których dokumentacje zostały 

zatwierdzone przez właściwy organ administracji geologicznej.16 

 

Obszar NATURA 2000 Góry Opawskie obejmują główną część masywu Gór Opawskich (między 

Głuchołazami, a Prudnikiem), enklawę k. Prudnika (kwaśne dąbrowy podgórskie!) oraz enklawę 

obejmującą południowo-wschodnią część masywu wychodzącą zza granicy czeskiej w rejonie 

Pielgrzymowa i Opawicy. Jest to obszar o przejściowym charakterze biogeograficznym między 

Sudetami a Karpatami. Dobrze zachowane są tu alkaliczne młaki i ekstensywnie użytkowane łąki 

 
16 Źródło: Uchwała Nr XX/228/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie 
obszarów chronionego krajobrazu 
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niżowe i górskie. Wśród leśnych siedlisk obecne są acydofilne bory z jodłą, podgórskie łęgi jesionowe, 

grądy środkowoeuropejskie, żyzna buczyna sudecka, kwaśna buczyna górska oraz podgórska dąbrowa 

acydofilna. Różnorodność cennych siedlisk przekłada się na bogactwo gatunkowe. W ostoi występuje 

duża koncentracja gatunków roślin i grzybów regionalnie zagrożonych wyginięciem oraz pozostałych 

gatunków chronionych, wśród nich m.in.: podkolan zielonawy Platanthera chlorantha, storczyk męski 

Orchis mascula, buławnik mieczolistny Cephalanthera longifolia, kukułka Fuchsa Dactylorhiza fuchsii, 

pióropusznik strusi Matteucia struthiopteris, paprotnik kolczysty Polystichum aculeatum, gnieźnik 

leśny Neottia nidus-avis, pokrzyk wilcza jagoda Atropa belladonna, skrzyp olbrzymi Equisetum 

telmateia oraz podrzeń żebrowiec Blechnum spicant. Wczesną wiosną rosną tu m. in. smardze 

stożkowate Morchella vulgaris i wyniosłe M. elata, zaś jesienią flagowce olbrzymie Meripilus giganteus, 

mądziaki psie Mutinus caninus czy też szyszkowce łuskowate Strobilomyces strobilaceus. Wśród 

zwierząt na obszarze występują m.in.: podkowiec mały Rhinolophus hipposideros, mopek Barbastella 

barbastellus, nocek duży Myotis myotis, mroczek pozłocisty Eptesicus nilssoni, popielica Glis glis, 

modraszek nausitousa Maculinea nausithous, kumak górski Bombina variegata, traszka górska Triturus 

cristatus, salamandra plamista Salamandra salamandra, gniewosz plamisty Coronella austriaca, żmija 

zygzakowata Vipera berus oraz liczna grupa ornitofauny. 

TABELA 10. PRZEDMIOT OCHRONY ORAZ OPIS CELÓW OCHRONNYCH OBSZARU NATURA 2000 GÓRY OPAWSKIE 

Przedmiot ochrony Opis celów ochronnych 

430 Ziołorośla górskie (Adenostylion 
alliariae) i ziołorośla nadrzeczne 
(Convolvuletalia sepium) 

Osiągnięcie właściwego stanu ochrony siedliska 
przyrodniczego na wszystkich zidentyfikowanych 
stanowiskach w obszarze Natura 2000. 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki 
użytkowane ekstensywnie 
(Arrhenatherion elatioris) 

Zabezpieczenie wszystkich zidentyfikowanych płatów 
siedliska przed przekształceniem na inne cele. 
Osiągnięcie właściwego stanu ochrony siedliska 
przyrodniczego na powierzchni co najmniej 12 ha. 

220 Ściany skalne i urwiska 
krzemianowe ze zbiorowiskami z 
Androsacion vandelii 

Osiągnięcie właściwego stanu ochrony siedliska 
przyrodniczego na wszystkich zidentyfikowanych 
stanowiskach w obszarze Natura 2000 

9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-
Fagenion) 

Utrzymanie właściwego stanu wskaźnika „perspektywy 
ochrony” w obszarze Natura 2000. Dążenie do 
osiągnięcia na 25% powierzchni siedliska właściwego 
stanu wskaźników: „martwe drewno (łączne zasoby)” i 
„wiek drzewostanu (obecność starodrzewu)”. Dążenie 
do osiągnięcia na 50% powierzchni siedliska właściwego 
stanu wskaźnika „struktura pionowa i przestrzenna 
roślinności”. 

9170 Grąd środkowoeuropejski i 
subkontynentalny (Galio-Carpinetum, 
Tilio-Carpine 

Osiągnięcie właściwego stanu wskaźnika „perspektywy 
ochrony” w obszarze Natura 2000. Dążenie do 
osiągnięcia na 25% powierzchni siedliska właściwego 
stanu wskaźników: „martwe drewno (łączne zasoby)” i 
„wiek drzewostanu (obecność starodrzewu)”. Dążenie 
do osiągnięcia na 50% powierzchni siedliska właściwego 
stanu wskaźnika „struktura pionowa i przestrzenna 
roślinności” 

9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe 
na stokach i zboczach (Tilio 
plathyphyllis-Acerion pseudoplata 

Osiągnięcie właściwego stanu wskaźnika „perspektywy 
ochrony” w obszarze Natura 2000. Dążenie do 
osiągnięcia właściwego stanu ochrony siedliska 
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Przedmiot ochrony Opis celów ochronnych 

przyrodniczego na całej powierzchni siedliska w obszarze 
Natura 2000. 

9190 Pomorski kwaśny las brzozowo-
dębowy (Betulo-Quercetum) – kwaśne 
dąbrowy 

Osiągnięcie właściwego stanu wskaźnika „perspektywy 
ochrony” w obszarze Natura 2000. Dążenie do 
osiągnięcia na 25% powierzchni siedliska właściwego 
stanu wskaźników: „martwe drewno (łączne zasoby)” i 
„wiek drzewostanu (obecność starodrzewu)”. Dążenie 
do osiągnięcia na 50% powierzchni siedliska właściwego 
stanu wskaźnika „struktura pionowa i przestrzenna 
roślinności” 

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, 
olszowe i jesionowe (Salicetum albo-
fragilis, Populetum albae, Alnenion 
glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) 

Osiągnięcie właściwego stanu wskaźnika „perspektywy 
ochrony” w obszarze Natura 2000. Dążenie do 
osiągnięcia na 25% powierzchni siedliska właściwego 
stanu wskaźników: „martwe drewno (łączne zasoby)”, 
„gatunki charakterystyczne” i „wiek drzewostanu 
(obecność starodrzewu)”. Dążenie do osiągnięcia na 75% 
powierzchni siedliska właściwego stanu wskaźników: 
„gatunki dominujące” oraz „reżim wodny (w tym rytm 
zalewów, jeśli występują)”. Dążenie do osiągnięcia na 
90% powierzchni siedliska właściwego stanu wskaźnika 
„inwazyjne gatunki obce w podszycie i runie”. 

1303 Podkowiec mały Rhinolophus 
hipposideros 

Osiągnięcie właściwego stanu ochrony gatunku 
w obszarze Natura 2000. 

1324 Nocek duży Myotis myotis Osiągnięcie właściwego stanu ochrony gatunku 
w obszarze Natura 2000. 

1193 Kumak górski Bombina variegata Osiągnięcie właściwego stanu ochrony gatunku w 
obszarze Natura 2000. Osiągnięcie właściwego stanu 
parametru „siedlisko” na wszystkich zidentyfikowanych 
stanowiskach w obszarze Natura 2000. 

1059 Modraszek telejus Maculinea 
teleius 

Zabezpieczenie wszystkich zidentyfikowanych płatów 
siedliska gatunku przed przekształceniem na inne cele. 
Osiągnięcie właściwego stanu parametru „siedlisko” na 
powierzchni co najmniej 18 ha siedlisk gatunku. 

1061 Modraszek nausitous Maculinea 
nausithous 

Zabezpieczenie wszystkich zidentyfikowanych płatów 
siedliska gatunku przed przekształceniem na inne cele. 
Osiągnięcie właściwego stanu parametru „siedlisko” na 
powierzchni co najmniej 18 ha siedlisk gatunku. 

ŹRÓDŁO: PLAN ZADAŃ OCHRONNYCH DLA OBSZARU NATURA 2000 GÓRY OPAWSKIE PLH160002, ZARZĄDZENIE NR 

14/12 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU Z DNIA 8 MAJA 2012 R. 

 
Rezerwat przyrody Jeleni Dwór o powierzchni 3,49 ha powołany został Zarządzeniem nr 309 Ministra 

Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 14.09.1959 r. Jest rezerwatem utworzonym w celu 

zachowania fragmentu lasu mieszanego naturalnego pochodzenia – pozostałości po dawnej puszczy. 

Trzon rezerwatu stanowi starodrzew z sosną, świerkiem i dębem szypułkowym. W rezerwacie 

występuje duża liczba gatunków mszaków. Niestety od kilkunastu lat postępuje proces zamierania 

drzew, w następstwie czego doszło do silnego zadarnienia dna lasu (bujny rozwój roślinności zielnej). 

Obecnie płat lasu w granicach rezerwatu reprezentuje fazę rozpadu drzewostanu, brak jest młodszego 

pokolenia o właściwym dla tego zespołu składzie gatunkowym. 
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Na obszarze powiatu prudnickiego znajdują się nowe projektowane rezerwaty.  
 
 
 
TABELA 11. PROJEKTOWANE REZERWATY NA TERENIE LUB W SĄSIEDZTWIE POWIATU PRUDNICKIEGO 

Nazwa Opis 

Lasy Głogówka Proponowany obszar obejmuje trzy niewielkie kompleksy leśne 
charakteryzujące się dobrze wykształconymi siedliskami o 
wysokich walorach biocenotycznych. Osobliwością obszaru są 
obrazki alpejskie Arum alpinum, 
Typ: leśny, 
Cel ochrony: Grądy (9170), łęgi wiązowe (91F0), łęgi olszowo–
jesionowe (91E0), 
Powierzchnia: 39,45 ha, 
Gmina: Głogówek. 

Dębniak Opis: Las bardzo ważny w ochronie przyrody Polski i Śląska 
Opolskiego. Siedliskiem podlegającym ochronie jest podgórska 
wilgotna dąbrowa acydofilna Molinio arundinaceae-Quercetum. 
To wyjątkowo rzadki w Polsce las wilgotny, 
Typ: leśny, 
Cel ochrony: kwaśne dąbrowy (9190), 
Powierzchnia: 31,42 ha, 
Gmina: Prudnik 

Popowicki Las Opis: Proponowany rezerwat położony jest w sąsiedztwie 
przypałacowego parku w Mosznej. Ochronie podlegałyby 
zbiorowiska grądu subkontynentalnego Tilio cordatae-Carpinetum 
betuli i kwaśnej buczyny niżowej Luzulo pilosae-Fagetum., 
Typ: leśny, 
Cel ochrony: Grądy (9170), kwaśne buczyny (9110), 
Powierzchnia: 53,02 ha 

ŹRÓDŁO: HTTPS://WWW.KP.ORG.PL/PL/REZERWATY-PRZYRODY-CZAS-NA-COMEBACK/PROJEKTOWANE-I-
PROPONOWANE-REZERWATY/WOJEWODZTWO-OPOLSKIE 

Na obszarze powiatu prudnickiego w Centralnym Rejestrze Form Ochrony Przyrody ujętych jest 13 

pomników przyrody, w tym drzewa oraz aleje pomnikowe.  

TABELA 12. WYKAZ POMNIKÓW PRZYRODY NA TERENIE POWIATU PRUDNICKIEGO 

Lp. Obiekt Lokalizacja 

1. Drzewo (gatunek: Cis pospolity - Taxus baccata; pierśnica: 
67cm; wysokość: 17m) 

Gmina Biała - Nadleśnictwo: 
Prószków, Obręb leśny: 
Chrzelice, Leśnictwo: Chrzelice, 
Oddz.: 193 

2. Drzewo (gatunek: Modrzew europejski - Larix decidua; 
pierśnica: 112cm; wysokość: 35m) 

Gmina Biała - Nadleśnictwo: 
Prószków, Obręb leśny: 
Chrzelice, Leśnictwo: Jeleni 
Dwór, Oddz.: 71 

3. Grupa drzew: gatunek - Dąb szypułkowy - Quercus robur – 
9 szt. 

Gmina Głogówek – park 
miejski 

4. Aleja drzew: gatunek: - Dąb szypułkowy - Quercus robur – 
101 szt. - Lipa drobnolistna - Tilia cordata – 1 szt. 

Gmina Głogówek - na łąkach 
między rzekami Osobłoga i 
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Młynówką, za zabudowaniami 
Zakładów Roszarniczych 

5. Aleja drzew: gatunek lipa drobnolistna - Tilia cordata – 265 
szt. 

Gmina Lubrza - Droga 
Wojewódzka 414 relacji Opole 
- Prudnik 

6. Drzewo (gatunek: Dąb szypułkowy - Quercus robur; 
pierśnica: 178cm; wysokość: 28m) - uschnięte i ułamane 
konary, ubytek w pniu i korze drzewa 

Gmina Prudnik - Nadleśnictwo: 
Prudnik Obręb leśny: Prudnik, 
Leśnictwo: Dębowiec, oddz.: 
135 b 

7. Drzewo (gatunek: Dąb szypułkowy - Quercus robur; 
pierśnica: 182cm; wysokość: 26m) - ubytek w pniu drzewa, 
ułamany konar 

Gmina Prudnik - Nadleśnictwo: 
Prudnik Obręb leśny: Prudnik, 
Leśnictwo: Dębowiec, oddz.: 
135 b 

8. Drzewo (gatunek: brak danych; pierśnica: 123cm; 
wysokość: 18m) - ubytki w korze drzewa 

Gmina Prudnik - Nadleśnictwo: 
Prudnik, Obręb leśny: Prudnik, 
Leśnictwo: Dębowiec, oddz.: 
152 

9. „Samuel” – drzewo (gatunek: Platan klonolistny (Platanus 
hispanica Münchh.) o obwodzie pnia 472 cm (na wysokości 
130cm) i wysokości ok. 32 m. - Nazwa dla drzewa jest 
nawiązaniem do historii tego miejsca związanej z 
przemysłem włókienniczym, którego początki sięgają XIX 
wieku. Imię „Samuel” upamiętnia postać Samuela Fränkla, 
założyciela fabryki przy ul. Nyskiej. Drzewo posiada 
okazałą, kulistą koronę o dobrym stanie zdrowotności, 
bardzo zdrową i prawidłowo wykształconą pod względem 
morfologicznym kłodę, bez uszkodzeń i ubytków. Wiek 
drzewa szacowany jest na ok. 170 lat. 

Gmina Prudnik - Drzewo rośnie 
na działce nr 2600/140, karta 
mapy 12, obręb Prudnik, 
stanowiąca własność Skarbu 
państwa w wieczystym 
użytkowaniu Gminy Prudnik, 
na terenie byłych Zakładów 
Przemysłu Bawełnianego 
"Frotex" przy ul. Nyskiej w 
Prudniku 

10. „Karol” – drzewo (gatunek Dąb szypułkowy (Quercus robur 
L.) o obwodzie pnia 410 cm (na wysokości 130 cm) i 
wysokości ok.30 m. Nadanie drzewu imienia „Karol” 
związane jest z postacią Pana Karola Koziarowskiego, 
inicjatora objęcia ochroną pomnikową najcenniejszych 
drzew na terenie Gminy Prudnik. Drzewo posiada okazałą, 
kulistą koronę (przesuniętą nieznacznie nad wewnętrzną 
drogę biegnącą wzdłuż ogrodów działkowych) o dobrym 
stanie zdrowotności z niewielką ilością posuszu, bardzo 
zdrową i prawidłowo wykształconą pod względem 
morfologicznym kłodę, bez uszkodzeń i ubytków, typową 
dla gatunku w naturalnych warunkach siedliskowych. Wiek 
drzewa szacowany jest na ok. 250 lat. 

Gmina Prudnik - Drzewo rośnie 
na działce nr 1876/84, karta 
mapy 2, obręb Prudnik, 
stanowiąca własność Gminy 
Prudnik nana terenie kanału 
młynówki pomiędzy ul. Reja i 
kompleksem ogródków 
działkowych w Prudniku 

11. „Grzegorz” – drzewo dąb czerwony (Quercus rubra L.) o 
obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm 
wynoszącym 310 cm i wysokości ok. 30m. 

Drzewo rośnie na działce nr 
2580/41 k.m.2, obręb Prudnik, 
stanowiącej własność Powiatu 
Prudnickiego w trwałym 
zarządzie Zespołu Szkół 
Rolniczych w Prudniku 

12. „Kazimierz” – drzewo (gatunek: Dąb czerwony - Quercus 
rubra; pierśnica: 87cm; obwód: 273cm; wysokość: 30m). 

Drzewo rośnie na działce nr 
2580/41 k.m.2, obręb Prudnik, 
stanowiącej własność Powiatu 
Prudnickiego w trwałym 
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zarządzie Zespołu Szkół 
Rolniczych w Prudniku 

13. Aleja drzew gatunku lipa drobnolistna (Tilia cordata). Aleja drzew gatunku lipa 
drobnolistna (Tilia cordata) 
rośnie wzdłuż drogi gminnej na 
terenie działek 894/1, 849, 
871, 898 mapa 7 obręb 
Głogówek, 870/1 mapa 5 
obręb Wielkie Oracze 

ŹRÓDŁO: http://crfop.gdos.gov.pl/ 

 

5.1.12 Dziedzictwo kulturowe  
 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, powiat wykonuje 

określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury oraz ochrony 

zabytków i opieki nad zabytkami. 

Szczególne cenne zabytki w powiecie prudnickim:17  

Gmina Prudnik: 

• Wieża Zamkowa (XIII w.) pozostałość po zamku obronnym, zbudowanym przez Woka 

z Rozemberga – założyciela miasta. 

• Wieża Bramy Dolnej (1481 r.) zbudowana z cegły w stylu gotyckim. 

• Dwie Baszty wraz z przyległym murem (XIV - XV w.) - obecnie mieści się tu Muzeum Ziemi 

Prudnickiej. 

• W narożnikach Rynku znajdują się: Kolumna Maryjna (1694 r.) zbudowana z cegły w stylu 

gotyckim, Fontanna ze studnią - wzniesiona z kamienia, w stylu barokowy. 

• Ratusz w Centrum Rynku i odbudowany przez świdnickiego architekta Thomasa w 1782 r. 

Pod koniec XIX w. przebudowany, w postaci tej zachował się do dziś. 

• Warto zobaczyć również: Figurę św. Jana Nepomucena z 1733 roku, Kościół Parafialny św. 

Michała Archanioła z 1738 roku, późnobarokowy, halowy murowany z cegły, z barokowym 

ołtarzem głównym. Osobnymi dziełami sztuki są polichromie, rzeźby, płaskorzeźby i obrazy, 

Sanktuarium i Klasztor oo. Franciszkanów w Lasku Prudnickim z grotami: Lurdzką i "Złożenia 

Chrystusa do Grobu". W latach 1954-55 miejsce internowania Prymasa Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego, kościół i klasztor (obecny kształt z 1769 r.) oo. Bonifratrów z dobudowanym 

skrzydłem wschodnim w roku 1916. 

Gmina Głogówek: 

• Zamek rodu Oppersdorffów (1562-1571) przebywali tu m. In. Beethoven i Król Jan Kazimierz. 

• Kościół oo. Franciszkanów z 1632 r. z Grobem Bożym. 

• Rynek z kamieniczkami z XVII - XIX wieku. 

Gmina Biała 

 
17 https://powiatprudnicki.pl, stan na 2.07.2021 

http://crfop.gdos.gov.pl/
https://powiatprudnicki.pl/
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• Baszta - wieża przybrana gotycka z XV wieku,  

• Wieża wodna z 1606 roku zbudowana przez J. Prószkowskiego (doprowadzała wodę do 

zamku),  

• Zamek wybudowany w latach 1639-40 w miejscu byłej kasztelani z XIII w. wczesnobarokowy 

z elementami późnorenesansowymi. W korytarzach sklepienia kolebkowo-krzyżowe,  

• Kościół parafialny p.w. NMP - gotycki, trójnawowy: ołtarz główny rokokowy z 1773 r., ołtarze 

boczne barokowe z 1700 r., pod chórem krata kuta ręcznie z 1631 r. i figura Chrystusa 

Frasobliwego,  

• Cmentarz Żydowski (Kirkut) z XV wieku 

 

Gmina Lubrza – kościół. 

Powiat prudnicki pokryty jest siecią szlaków turystycznych, które stanowią najważniejszą formę 

promocji lokalnego dziedzictwa kulturalnego i walorów przyrodniczo – krajobrazowych całego obszaru. 

Trasy szlaków w wielu miejscach przecinają się i pokrywają się ze sobą, pozwalając zarówno na 

koncentrowanie się na temacie wiodącym, jak i jednoczesne zwiedzanie obiektów o zróżnicowanej 

tematyce. 
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5.2 Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji 

projektowanego dokumentu 
 

W przypadku braku realizacji Strategii nie dojdzie zasadniczo do większych zmian w wymiarze 

środowiskowym w porównaniu do sytuacji, gdy Strategia będzie wdrażana. Brak realizacji Strategii nie 

oznacza, że nie zaniechane zostaną realizowane inwestycje, które mogą wpływać na środowisko. 

Dotyczy to przede wszystkim inwestycji drogowych. Będą one realizowane, choć zapewne w mniejszej 

skali, co być może w pewnym stopniu ograniczy negatywny, bezpośredni wpływ na środowisko. 

Z uwagi na to, że Strategia nie jest dokumentem ukierunkowanym bezpośrednio na kwestie 

środowiskowe, brak jej realizacji nie wpłynie zasadniczo na zaniechanie działań realizowanych na rzecz 

ochrony środowiska, które są w gestii samorządu powiatowego. Starostwo Powiatowe w Prudniku 

nadal wykonywać będzie swoje zadania z zakresu ochrony środowiska, w tym dotyczące wymiaru 

kontrolnego i administracyjnego. Brak realizacji Strategii może ograniczyć zaś realizację działań 

inwestycyjnych realizowanych na rzecz infrastruktury powiatowej, w tym dotyczącej 

termomodernizacji, rozwijania odnawialnych źródeł energii, czy też energooszczędności.  
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5.3 Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 

oddziaływaniem 
 

5.3.1 Obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadające 

znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, wrażliwe na oddziaływanie, istniejące 

przekroczenia standardów jakości środowiska lub intensywne wykorzystywanie 

terenu 
 

Z uwagi na brak sprecyzowania lokalizacji większości zadań ujętych w Strategii trudno jednoznacznie 

wskazać obszary, na których przewiduje się znaczące oddziaływanie. Zasadniczo przyjęto, że 

przewidywane znaczące oddziaływanie dotyczyć może obszarów szczególnie wrażliwych na 

zanieczyszczenie lub negatywne zmiany w środowisku. Do tych obszarów należy zaliczyć w pierwszej 

kolejności:  

• wody powierzchniowe, 

• obszary chronione, w tym obszary Natura 2000, 

• obszary o znaczeniu dla ochrony dziedzictwa kulturowego.  

Jednocześnie należy stwierdzić, iż stan środowiska na ww. obszarach zasadniczo nie odbiega od 

stanu dla całego obszaru powiatu prudnickiego.  

Jako pokazują dane stan wód powierzchniowych badanych JCWP był zły na całym badanym obszarze 

powiatu. Wody płynące najczęściej narażone były na zrzut niedostatecznie oczyszczonych ścieków 

komunalnych i pochodzących z rolnictwa. Do pogorszenia stanu wód przyczyniają się prawdopodobnie 

spływy powierzchniowe, zwłaszcza z terenów rolniczych poddawanych nawożeniu i chemizacji.  

Powierzchniowe obszary chronione charakteryzowały się prawdopodobnie lepszym stanem 

środowiska w porównaniu do obszarów zurbanizowanych lub terenów intensywnej gospodarki rolnej. 

Związane jest to m. in. z większą odległością od źródeł zanieczyszczeń, zarówno powietrza, jak również 

wód powierzchniowych. Obszary chronione występowały na obszarach leśnych, które rekompensują 

negatywne skutki oddziaływania na środowisko, m.in. zanieczyszczenia powietrza, wód (proces 

samooczyszczania), susz (zatrzymywanie wody).  

Obszary o znaczeniu dla ochrony dziedzictwa kulturowego stanowiły głównie zabytki lub obszary 

zabudowy. Część tych obiektów zlokalizowana była na obszarach zurbanizowanych, w tym część z dala 

od tras komunikacyjnych i uciążliwych dla środowiska obiektów przemysłowych. W tych obszarach 

prawdopodobnie stan wybranych komponentów środowiskach, m. in. jakości powietrza, klimatu 

akustycznego, mógł być lepszy niż na obszarach o funkcji przemysłowej lub komunikacyjnej.  
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5.3.2 Formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody oraz obszary podlegające ochronie zgodnie z prawem 

międzynarodowym 
 

Powiat prudnicki charakteryzuje się stosunkowo niskim na tle kraju udziałem powierzchni obszarów 

prawnie chronionych w powierzchni ogółem (8,3%). Do obszarów chronionych należą tu rezerwat, 

obszar chronionego krajobrazu, obszar Natura 2000. Na obszarze powiatu występującą formą ochrony 

są pomniki przyrody.  

Stan środowiska na ww. obszarach zasadniczo nie odbiega od stanu dla całego obszaru powiatu 

prudnickiego lub może być lepszy, ze względu na oddalenie od funkcji przemysłowej i kompensujące 

działanie ekosystemów leśnych. 

Stan środowiska na terenie powierzchniowych form ochrony przyrody charakteryzował się 

prawdopodobnie lepszym stanem środowiska w porównaniu do obszarów zurbanizowanych lub 

terenów intensywnej gospodarki rolnej. Dotyczyło to prawdopodobnie dużych obszarowo form 

ochrony, oddalonych znacznie od terenów zurbanizowanych, tras komunikacyjnych, terenów 

przemysłowych lub intensywnie wykorzystywanych gospodarczo (np. funkcja rolnicza).  

W nieco innej sytuacji mogą być chronione obiekty przyrody żywej lub nieożywionej. Ich lokalizacja 

w przestrzeni powiatu może mieć znaczenie z punktu widzenia stanu środowiska. Obiekty przyrody 

ożywionej położone są również na obszarach miejskich lub sąsiedztwie ruchliwych tras 

komunikacyjnych i mogą być narażone na zanieczyszczenia powietrza lub skutki prowadzonych 

inwestycji (np. odwodnienie terenu).  
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5.4 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 
 

5.4.1 Przydatność w uwzględnieniu aspektów środowiskowych, w szczególności 

w celu wspierania zrównoważonego rozwoju oraz we wdrażaniu prawa 

wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska 
 
W Strategii Rozwoju Powiatu Prudnickiego do roku 2030 zauważono następujące kluczowe bariery, 

deficyty, potencjały rozwojowe związane z aspektami środowiskowymi:  

Bariery i problemy: 

• Ciągłe braki w rozwoju infrastruktury sieciowej, w tym kanalizacji oraz gazu, utrudniające 

rozwój gospodarczy oraz rozwój funkcji mieszkaniowej.  

• Degradacja przestrzenno-funkcjonalna oraz techniczna miejscowości, w szczególności miast  

w zakresie stanu zasobów mieszkaniowych, w tym relatywnie niskie na tle kraju i regionu 

wskaźniki budownictwa mieszkaniowego.   

• Zły stan powietrza atmosferycznego, potęgowany przez rozwiązania techniczne w zakresie 

ogrzewania budynków oraz niską świadomość ekologiczną.  

• Niekorzystne efekty zmian klimatu, skutkujące negatywnym oddziaływaniem na 

produktywność gospodarki rolnej, np. wskutek długotrwałych suszy, ulewnych deszczy.  

Potencjały:  

• Bardzo dobrze rozwinięte rolnictwo, bazujące na wysokim potencjale produkcji rolnej (bardzo 

dobre gleby, korzystny klimat), kształtujące potencjał ekonomiczny mieszkańców powiatu.  

• Zrównoważona struktura osadnicza, z dobrze rozwiniętą siecią dróg, wspierająca spójność 

społeczną.  

• Wsparcie z zakresu działań ekologicznych i środowiskowych, w szczególności dla rolnictwa, 

w ramach Europejskiego Zielonego Ładu.  

• Wsparcie i rozwój odnawialnych źródeł energii oraz dla działań na rzecz jakości powietrza 

atmosferycznego, których skutkiem będzie poprawa jakości powietrza na terenie powiatu. 

 

W Strategii przedstawiono kluczowe trendy rozwojowe istotne dla kształtowania polityki rozwoju 

powiatu prudnickiego w wymiarze środowiskowym.  

TABELA 13. TRENDY ROZWOJOWE ISTOTNE DLA KSZTAŁTOWANIA POLITYKI ROZWOJU POWIATU PRUDNICKIEGO W 

WYMIARZE ŚRODOWISKOWYM  

Trend Opis 

Presja na środowisko 

przyrodnicze  

• Wzrost presji na środowisko. 
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Trend Opis 

• Związane jest to z dalszym rozwojem, w szczególności presją 

urbanizacyjną. Jest to szczególnie widoczne w przestrzeniach 

podmiejskich Prudnika. 

• Przewiduje się dalszy rozwój mieszkalnictwa, m. in. ze względu na 

ciągle niski poziom nasycenia mieszkaniami, dalsze bogacenie się 

mieszkańców, dobrą dostępność do finansowania (kredyty) oraz 

wysoki poziom inflacji.  

• Presja na środowiska związana będzie przede wszystkim z zajęciem 

nowej powierzchni gruntów.  

Rola i funkcja rolnictwa  • Zmiana – wzrost znaczenia w kreowaniu procesów ekologicznych, 

spadek znaczenia w kreowaniu rozwoju ekonomicznego 

w przypadku mniejszych gospodarstw. 

• Oczekuje się dalszych zmian w zakresie roli i funkcji rolnictwa. 

Poprzednie lata ugruntowały poziom rozwoju rolnictwa, m. in. 

poprzez znaczne inwestycje w sprzęt techniczny, powiększanie 

areału przeciętnego gospodarstwa rolnego. Europejski Zielony Ład 

zakłada wzmocnienie roli rolnictwa  

w kreowaniu polityki ekologicznej, w tym przeciwdziałaniu utraty 

różnorodności biologicznej. 

• Rolnictwo powiatu prudnickiego ma istotne oddziaływania na 

rozwój, w tym determinuje kształtowania funkcji środowiskowych. 

Musi również zmierzyć się ze zmianami klimatu a w szczególności 

deficytem wody.  

Kryzys klimatyczny, zmiany 

klimatyczne – deficyt wody 

• Wzrost zagrożeń wywołanych zmianami klimatu.  

• Kryzys klimatyczny dotyczy zjawiska globalnego, którego skutki 

odczuwane są na całym Świecie.  

• Oznacza to konieczność realizacji działań, które pozwolą 

przygotować i zaadaptować się do zmian klimatu, m. in. poprzez 

oszczędzanie wody, jej retencję, zmianę sposobu jej używania, np. 

obieg zamknięty.  

• Unia Europejska oraz Polska realizować i wspierać będą działania 

na rzecz środowiska i klimatu. Przyczyni się do poprawy jakości 

środowiska, m. in. jakości powietrza, wód powierzchniowych, 

sposobu prowadzenia gospodarki odpadami.  

• Nastąpi wzrost świadomości społecznej nt. wyzwań  

i problemów środowiskowych. 

Transformacja energetyczna  • Odchodzenie od energetyki opartej na węglu, co związane jest 

z wdrażaniem Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku.  

• Transformacja węglowa dotyczyć będzie praktycznie całego kraju. 

Oznacza to również lokalną transformację, tj. odchodzenie od 

węgla w przypadku lokalnych źródeł ogrzewania, rozwój 

odnawialnych źródeł energii, rozwój systemu produkcji energii 

opartej na rozwiązaniach rozproszonych.  

Zużycie zasobów naturalnych 

powiatu  

– w tym zasobów mineralnych 

• Zwiększone zużycie zasobów naturalnych na terenie powiatu. 

• Oczekuje się dalszego wzrostu gospodarczego (średniorocznie 

nawet pow. 3% w skali roku) i poziomu konsumpcji. Wpłynie to na 

poziom zużycia zasobów naturalnych, m. in. takich jak woda, piaski  
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Trend Opis 

i żwiry. Związane to będzie z dalszymi inwestycjami gospodarczymi 

i mieszkalnymi, rozwojem infrastruktury komunikacyjnej.  

Dostępność komunikacyjna  • Poprawa dostępności komunikacyjnej kraju i regionu, w tym 

rozwój kolei szybkich prędkości, dalszy rozwój dróg szybkiego 

ruchu. 

• Poprawa dostępności komunikacyjnej kraju wpłynie bezpośrednio 

na mobilność mieszkańców kraju. Szybsze i sprawniejsze 

przemieszczanie w kraju sprzyjać będzie integracji przestrzennej, 

ale również wpłynie mobilność na rynku pracy.  

• Zwiększać się będzie potencjał konkurencji przestrzeni Polski dla 

działalności gospodarczych, co sprzyjać będzie wzrostowi produkcji 

przemysłowej (krótsze łańcuchy dostaw) oraz inwestycjom. 

Dotyczy to w szczególności przestrzeni Polski Wschodniej, 

Północno-Wschodniej, Północnej i Centralnej.  

• Powiat prudnicki zasadniczo nie poprawi zasadniczo swojej pozycji 

w układzie dostępności komunikacyjnej, tj. w powiecie i jego 

sąsiedztwie nie powstają nowe drogi ekspresowe i autostrady. 

Niemniej jednak należy oczekiwać poprawy dostępności 

komunikacyjnej związanej z rozwojem połączeń kolejowych, 

integracją środków komunikacji publicznej a także poprawą 

parametrów technicznych dróg krajowych.  

 

Priorytety, w których koncentrują się działania mogące pozytywnie oddziaływać na środowisko to: 

 

2.3 Cel priorytetowy: Dobry stan środowiska  

Cele szczegółowe: 

2.3.1. Zachowanie i ochrona środowiska 

2.3.2. Poprawa ładu przestrzennego oraz rewitalizacja terenów zdegradowanych 

 

5.4.2 Powiązania z problemami dotyczącymi ochrony środowiska 
 

Strategia Rozwoju Powiatu Prudnickiego do roku 2030 zwraca uwagę na zagadnienia problemowe 

związane ze środowiskiem, m. in. kwestie związane z kwestią deficytu wód, rozwoju OZE, kształtowania 

świadomości ekologicznej.  

 

 

 

 

 



 

55 
 

5.5 Charakterystyka planowanych przedsięwzięć 
 

5.5.1. Stopień, w jakim dokument ustala ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć, 

w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć. Przydatność w uwzględnieniu 

aspektów środowiskowych, w szczególności w celu wspierania zrównoważonego rozwoju oraz 

we wdrażaniu prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska. Powiązania 

z problemami dotyczącymi ochrony środowiska 

 

 

Realizacja poszczególnych zamierzeń rozwojowych określonych w Strategii charakteryzować się 

będzie oddziaływaniem na środowisko. W kolejnych rozdziałach przedstawiono przegląd ujętych 

w dokumencie działań pod kątem ich wpływu na zagadnienia środowiskowe.  

Próbując dokonać analizy oddziaływania postanowień dokumentu na środowisko przeanalizowano 

jego zapisy w do odniesieniu do Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. 

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839).  

W pierwszym kroku podzielono planowane działania na te, które mogą powodować negatywne 

oddziaływania na środowisko (nawet niewielkie) oraz te, które nie wykazują oddziaływania na 

środowisko (główne działania o charakterze nieinwestycyjnym, edukacyjnym, szkoleniowym, 

promocyjnym, etc.). Do dalszych, pogłębionych analiz wybrano te, które wykazują się wpływem na 

środowisko (korzystnym lub niekorzystnym) i w kolejnym kroku oceniono ich wpływ na środowisko 

w kontekście usytuowania/ lokalizacji działania oraz rodzaju i skali  przedsięwzięć.  

Do działań ujętych w Strategii, które mogą powodować negatywnie oddziaływać na środowisko 

należą w szczególności: 

2.2.1.1. Działania na rzecz realizacji inwestycji drogowych, w tym budowy, przebudowy, remontów 

przepraw mostowych i innych obiektów inżynieryjnych oraz budowa obwodnic Głogówka w ciągu drogi 

wojewódzkiej i krajowej, obwodnic wschodniej oraz północno-zachodniej Prudnika. 

2.2.1.3. Modernizacja i budowa infrastruktury drogowej, z uwzględnieniem terenów inwestycyjnych.  

2.2.1.4. Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów rekreacyjnych i turystycznych (komunikacja 

publiczna, infrastruktura drogowa, parkingowa).  

2.3.1.8. Wspieranie działań na rzecz zwiększania potencjału retencyjnego i ochrony 

przeciwpowodziowej, w tym dążenie do budowy zbiorników retencyjnych w miejscowościach Ścinawa 

Nyska, Ścinawa Mała Piorunkowicach oraz Racławicach. 

 

W Strategii ujęte są działania, które również wpływać będą negatywnie na środowisko, jednocześnie 

skala tych oddziaływań będzie niewielka:  

1.2.4.2. Modernizacja i rozwój infrastruktury turystycznej, w tym szlaków turystycznych, rowerowych, 

pieszych oraz wsparcie rozwoju bazy turystycznej (infrastruktura hotelowa, gastronomiczna, 

paraturystyczna). 
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1.2.4.3. Przygotowanie i realizacja koncepcji ścieżek rowerowych województwa opolskiego. 

2.1.1.11. Rozbudowa, modernizacja infrastruktury edukacyjnej, w tym pod kątem potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 

2.1.2.8. Rozbudowa modernizacja infrastruktury sportowej, kulturalnej i rekreacyjnej. 

2.2.1.2. Zrównoważony rozwój infrastruktury drogowej i okołodrogowej (chodniki, przejścia dla 

pieszych).  

2.2.1.5. Tworzenie spójnego systemu sieci ścieżek rowerowych, pieszych, konnych w tym poprzez 

budowę, przebudowę, remont infrastruktury dla ruchu rowerowego i pieszego oraz oznakowanie, w 

tym układzie powiązań transgranicznych.   

2.2.1.6. Modernizacja gruntowych dróg rolnych. 

2.2.1.8. Zwiększanie dostępu do komunikacji kolejowej, w tym wykorzystanie potencjału magistrali 

podsudeckiej oraz połączeń transgranicznych. 

2.2.2.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia. 

2.2.3.2. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury pomocy społecznej. 

2.2.4.1. Poprawa bezpieczeństwa publicznego, w tym modernizacja i remont obiektów Straży Pożarnej, 

Policji, wymiana, modernizacja pojazdów i  sprzętu ratowniczo gaśniczego oraz informatycznego i 

telekomunikacyjnego wg obowiązujących normatywów czasookresu użytkowania. 

2.3.1.1. Eliminacja niskiej emisji m. in poprzez budowę, modernizację kotłowni lokalnych oraz 

modernizację, rozbudowę infrastruktury ciepłowniczej i energetycznej obiektów powiatowych. 

2.3.1.3. Działania na rzecz poprawy energooszczędności poprzez termomodernizację obiektów 

użyteczności publicznej.   

2.3.2.3. Renowacja zabytków, rewitalizacja terenów zdegradowanych, przestrzeni i tworzenie miejsc 

atrakcyjnych dla mieszkańców i turystów.  

2.3.2.4. Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych, w tym terenów zieleni, parków, placów 

zabaw, siłowni zewnętrznych etc. – we współpracy ze społecznością lokalną. 

2.3.2.5. Poprawa stanu technicznego obiektów we władaniu Powiatu Prudnickiego. 

 

W Strategii ujęte są działania, które pozytywnie wpływać będą na środowisko: 

2.2.1.1. Działania na rzecz realizacji inwestycji drogowych, w tym budowy, przebudowy, remontów 

przepraw mostowych i innych obiektów inżynieryjnych oraz budowa obwodnic Głogówka w ciągu drogi 

wojewódzkiej i krajowej, obwodnic wschodniej oraz północno-zachodniej Prudnika. 

2.2.1.2. Zrównoważony rozwój infrastruktury drogowej i okołodrogowej (chodniki, przejścia dla 

pieszych).  

2.2.1.3. Modernizacja i budowa infrastruktury drogowej, z uwzględnieniem terenów inwestycyjnych.  
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2.2.1.4. Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów rekreacyjnych i turystycznych (komunikacja 

publiczna, infrastruktura drogowa, parkingowa).  

2.2.1.5. Tworzenie spójnego systemu sieci ścieżek rowerowych, pieszych, konnych w tym poprzez 

budowę, przebudowę, remont infrastruktury dla ruchu rowerowego i pieszego oraz oznakowanie, w 

tym układzie powiązań transgranicznych.   

2.2.1.6. Modernizacja gruntowych dróg rolnych. 

2.2.1.7. Optymalizacja rozkładu jazdy do potrzeb mieszkańców (np. zakładów pracy, szkół). 

2.2.1.8. Zwiększanie dostępu do komunikacji kolejowej, w tym wykorzystanie potencjału magistrali 

podsudeckiej oraz połączeń transgranicznych. 

2.2.4.1. Poprawa bezpieczeństwa publicznego, w tym modernizacja i remont obiektów Straży Pożarnej, 

Policji, wymiana, modernizacja pojazdów i  sprzętu ratowniczo gaśniczego oraz informatycznego i 

telekomunikacyjnego wg obowiązujących normatywów czasookresu użytkowania. 

2.3.1.1. Eliminacja niskiej emisji m. in poprzez budowę, modernizację kotłowni lokalnych oraz 

modernizację, rozbudowę infrastruktury ciepłowniczej i energetycznej obiektów powiatowych.  

2.3.1.2. Wdrażanie niskoemisyjnych i energooszczędnych technologii w obiektach użyteczności 

publicznych.  

2.3.1.3. Działania na rzecz poprawy energooszczędności poprzez termomodernizację obiektów 

użyteczności publicznej.   

2.3.1.4. Promocja i wspieranie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej na terenie powiatu. 

2.3.1.5. Podejmowanie działań zwiększających świadomość społeczeństwa w zakresie ochrony 

środowiska i ekologii.   

2.3.1.6. Realizacja zadań wynikających z obowiązków ochrony przyrody – w szczególności na obszarach 

podlegających ochronie.  

2.3.1.7. Realizacja działań dot. ochrony przed zagrożeniami naturalnymi, wynikającymi m. in. ze zmian 

klimatu. 

2.3.1.8. Wspieranie działań na rzecz zwiększania potencjału retencyjnego i ochrony 

przeciwpowodziowej, w tym dążenie do budowy zbiorników retencyjnych w miejscowościach Ścinawa 

Nyska, Ścinawa Mała Piorunkowicach oraz Racławicach. 

2.3.2.1. Współpraca i integracja planowania przestrzennego. 

2.3.2.4. Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych, w tym terenów zieleni, parków, placów 

zabaw, siłowni zewnętrznych etc. – we współpracy ze społecznością lokalną. 
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TABELA 14.OCENA WPŁYWU NA ŚRODOWISKO DZIAŁAŃ STRATEGII ROZWOJU POWIATU PRUDNICKIEGO DO ROKU 2030 

Działanie Wpływ na środowisko 
Możliwe negatywne 

oddziaływania na 
środowisko 

Możliwe pozytywne 
oddziaływania na 

środowisko 

Cel szczegółowy 1.1.1. Dostosowanie kształcenia do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy  
 
 

 

1. Dostosowanie kierunków kształcenia zawodowego, do prognozowanych zmian i potrzeb na lokalnym rynku pracy. 
Nie   

2. Ocena potrzeb lokalnych przedsiębiorców i tworzenie form pomocy. 
Nie   

3. Wsparcie i promocja nowych oraz zachowanie ginących zawodów, rozwijających lokalny rynek pracy. 
Nie   

4. Wsparcie wchodzenia na rynek pracy osób mających utrudniony do niego dostęp (np. osoby niepełnosprawne, starsze, długotrwale 
bezrobotne itp.). Nie   

5. Wspieranie doradztwa zawodowego, w tym współpracy pomiędzy doradcami zawodowymi, PUP oraz szkołami.  
Nie   

6. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim. 
Nie   

7. Wspieranie integracji społecznej i zawodowej migrantów przybywających na teren powiatu, w tym poprzez naukę języka polskiego. 
Nie   

Cel szczegółowy 1.1.2. Integracja działań szkół, przedsiębiorstw, organizacji wsparcia biznesu i instytucji rynku pracy  
 
 

 

1. Wspieranie współpracy szkół, przedsiębiorstw, organizacji wsparcia biznesu i instytucji rynku pracy. 
Nie  

 
 

2. Określenie zasad i celów współpracy szkół, przedsiębiorstw, organizacji wsparcia biznesu i instytucji rynku pracy. Nie   

3. Projekty współpracy szkół i placówek oświatowych z przedsiębiorcami i pracodawcami.  Nie   

4. Organizacja kształcenia praktycznego uwzględniającego staże, praktyki zawodowe u pracodawców krajowych i zagranicznych.  Nie   

5. Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów.  Nie   

6. Promowanie równych szans na rynku pracy oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększania szans na zatrudnienie.  Nie   

Cel szczegółowy 1.2.1. Rozwój stref aktywności gospodarczej w Powiecie Prudnickim  
 
 

 

1. Promocja gospodarcza i promocja pracodawców z Powiatu Prudnickiego. Nie   

Cel szczegółowy 1.2.2. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w Powiecie Prudnickim  
 
 

 

1. Opracowanie i wdrożenie pakietu ułatwień dla rozwoju przedsiębiorczości, w tym mechanizmów wspierających rozwój i 
dojrzewanie firm. 

Nie  
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Działanie Wpływ na środowisko 
Możliwe negatywne 

oddziaływania na 
środowisko 

Możliwe pozytywne 
oddziaływania na 

środowisko 

2. Wparcie tworzenia nowych firm, w tym przez dofinansowanie rozpoczęcia nowej działalności. Nie   

3. Wspieranie i realizacja wspólnych projektów na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Nie   

4. Wspieranie tworzenia powiązań gospodarczych (klastry) oraz specjalizacji regionu. Nie   

5. Wspieranie rozwoju gospodarki senioralnej.  Nie   

Cel szczegółowy 1.2.3. Wspieranie rozwoju konkurencyjności obszarów wiejskich 

1. Marketing produktu lokalnego (wsparcie procesów „wchodzenia” na rynek, produkcji oraz sprzedaży). Nie   

2. Wsparcie tworzenia lokalnych obiegów gospodarczych wykorzystujących produkty lokalne (wparcie inwestorów w zakresie 
przetwórstwa rolnego). 

Nie   

3. Podnoszenie potencjału kształcenia w zawodach rolniczych.  Nie   

4. Tworzenie warunków do wykorzystania i rozwoju energii odnawialnej. Nie   

5. Wspieranie organizacji działających na rzecz rozwoju rolnictwa.  Nie   

Cel szczegółowy 1.2.4. Budowa i promocja oferty turystycznej w oparciu o zintegrowane produkty turystyczne oraz markę 
turystyczną 

 
 
 

 

1. Identyfikacja i kreacja wspólnych produktów turystycznych. 
Nie  

 
 

2. Modernizacja i rozwój infrastruktury turystycznej, w tym szlaków turystycznych, rowerowych, pieszych oraz wsparcie rozwoju bazy 
turystycznej (infrastruktura hotelowa, gastronomiczna, paraturystyczna). 

Tak  
 
 

3. Przygotowanie i realizacja koncepcji ścieżek rowerowych województwa opolskiego.  
Tak  

 
 

4. Promocja i informacja turystyczna oraz kulturalna (np. aplikacja mobilna, CIT). Nie   

5. Działania na rzecz poprawy i zachowania jakości oraz spójności usług w sferze turystycznej, w tym: integracja i certyfikacja usług, 
infrastruktury turystycznej, narzędzi promocji turystycznej. 

Nie   

6. Promowanie i wspieranie imprez (szczególnie o zasięgu transgranicznym) z zakresu kultury, edukacji, przedsiębiorczości, rynku 
pracy, ochrony zdrowia. 

Nie   

Cel szczegółowy 2.1.1. Kształtowanie wysokiej jakości edukacji i wychowania  
 
 

 

1. Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pedagogicznej. Nie   

 2. Programy stypendialne dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej.  Nie   

3. Specjalistyczna diagnostyka psychologiczno-pedagogiczna i wsparcie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  Nie   

4. Promowanie i wspieranie zdrowego i aktywnego trybu życia. Nie   

5. Rozwój kształcenia ustawicznego.  Nie   
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środowisko 

6. Wspieranie rozwoju wysokiej jakości edukacji od przedszkola do szkół ponadpodstawowych. Nie   

 7. Rozwój edukacji ekologicznej na wszystkich szczeblach kształcenia.   Nie   

8. Tworzenie transgranicznych programów edukacyjnych.  Nie   

9. Fakultatywne wprowadzanie edukacji w zakresie kompetencji językowych – j. czeski.   Nie   

10. Zapewnienie stabilności zatrudnienia w wymiarze edukacji.  Nie   

11. Rozbudowa, modernizacja infrastruktury edukacyjnej, w tym pod kątem potrzeb osób niepełnosprawnych.  Tak   

12. Stworzenie programu wsparcia dla osób kończących edukację. Nie   

Cel szczegółowy 2.1.2. Wspieranie aktywnego społeczeństwa  
 
 

 

1. Wsparcie rozwoju i integracja organizacji pozarządowych. 
Nie   

2. Rozwój mechanizmów ekonomii społecznej, w tym rozwój spółdzielni socjalnych, centrów integracji społecznych. 
Nie   

3. Wspieranie rozwoju wolontariatu m. in. poprzez jego promocję, wsparcie dobrych praktyk, działania edukacyjne. 
Nie   

4. Inicjowanie działań integrujących aktywność obywatelską (np. inicjatywa lokalna). 
Nie   

5. Wykorzystanie potencjału społecznego seniorów - centra integracji dla seniorów. 
Nie   

6. Wykorzystanie potencjału młodych - utworzenie i wspieranie działalności młodzieżowych rad powiatu. 
Nie   

7. Promowanie lokalnego patriotyzmu oraz budowanie tożsamości wśród mieszkańców Powiatu Prudnickiego. 
Nie   

8. Rozbudowa modernizacja infrastruktury sportowej, kulturalnej i rekreacyjnej.  
Tak   

9. Rozwój i wdrożenie systemu e-usług. 
Nie   

Cel szczegółowy 2.2.1. Poprawa dostępności komunikacyjnej i transportowej powiatu prudnickiego  
 
 

 

1. Działania na rzecz realizacji inwestycji drogowych, w tym budowy, przebudowy, remontów przepraw mostowych i innych obiektów 
inżynieryjnych oraz budowa obwodnic Głogówka w ciągu drogi wojewódzkiej i krajowej, obwodnic wschodniej oraz północno-
zachodniej Prudnika. 

Tak   

2. Zrównoważony rozwój infrastruktury drogowej i okołodrogowej (chodniki, przejścia dla pieszych).  
Tak   

3. Modernizacja i budowa infrastruktury drogowej, z uwzględnieniem terenów inwestycyjnych.  
Tak   
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4. Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów rekreacyjnych i turystycznych (komunikacja publiczna, infrastruktura drogowa, 
parkingowa).  

Tak   

5. Tworzenie spójnego systemu sieci ścieżek rowerowych, pieszych, konnych w tym poprzez budowę, przebudowę, remont 
infrastruktury dla ruchu rowerowego i pieszego oraz oznakowanie, w tym układzie powiązań transgranicznych.   

Tak   

6. Modernizacja gruntowych dróg rolnych. 
Tak   

7. Optymalizacja rozkładu jazdy do potrzeb mieszkańców (np. zakładów pracy, szkół). 
Tak   

8. Zwiększanie dostępu do komunikacji kolejowej, w tym wykorzystanie potencjału magistrali podsudeckiej oraz połączeń 
transgranicznych. 

Tak   

Cel szczegółowy 2.2.2. Rozwój opieki zdrowotnej.  
 
 

 

1. Wspieranie rozwoju jednostek ochrony zdrowia.  
Nie 

 
 

 

2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia. Tak   

3. Zapewnienie  kompleksowości  udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej. Nie   

4. Rozwój informatyczny jednostek pomocy społecznej i opieki zdrowotnej.  
Nie   

5. Wdrażanie skoordynowanych programów w zakresie profilaktyki chorób cywilizacyjnych. 
Nie   

6. Dostosowanie systemu ochrony zdrowia do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

Nie   

Cel szczegółowy 2.2.3. Rozwój i dostosowanie do potrzeb mieszkańców systemu pomocy społecznej  
 
 

 

1. Współpraca i tworzenie warunków dla zaspokajania potrzeb w zakresie tworzenia i rozwijania miejsc opieki nad dziećmi, seniorami 
oraz osobami niepełnosprawnymi.  

Nie  
 
 

2. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury pomocy społecznej. 
Tak   

3. Wspieranie działalności warsztatów terapii zajęciowej.  
Nie   

4. Likwidacja barier architektonicznych, społecznych i komunikacyjnych. 
Nie   

5. Wzmacnianie systemu wsparcia dla rodzin m.in poprzez integrację działań systemu pomocy społecznej, wdrażanie dobrych praktyk, 
wymianę wiedzy i doświadczeń.  Nie   

6. Wspieranie działań na rzecz promocji i funkcjonowania karty seniora.  
Nie   

7. Realizacja programów wspierających osoby dotknięte wykluczeniem społecznym i ubóstwem.  
Nie   
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8. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożeniem wykluczeniem społecznym i dotknięte ubóstwem, 
poprzez programy stypendialne i projekty rozwojowe.  Nie   

9. Promowanie i rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej. 
Nie   

10. Wspieranie i tworzenie zakładów aktywności zawodowej.  
Nie   

Cel szczegółowy 2.2.4. Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa publicznego  
 
 

 

1. Poprawa bezpieczeństwa publicznego, w tym modernizacja i remont obiektów Straży Pożarnej, Policji, wymiana, modernizacja 
pojazdów i  sprzętu ratowniczo gaśniczego oraz informatycznego i telekomunikacyjnego wg obowiązujących normatywów 
czasookresu użytkowania. 

Tak  
 
 

Cel szczegółowy 2.3.1. Zachowanie i ochrona środowiska    

1. Eliminacja niskiej emisji m. in poprzez budowę, modernizację kotłowni lokalnych oraz modernizację, rozbudowę infrastruktury 
ciepłowniczej i energetycznej obiektów powiatowych.  

Tak   

2. Wdrażanie niskoemisyjnych i energooszczędnych technologii w obiektach użyteczności publicznych.  
Tak   

3. Działania na rzecz poprawy energooszczędności poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej.   
Tak   

4. Promocja i wspieranie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej na terenie powiatu. 
Tak   

5. Podejmowanie działań zwiększających świadomość społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i ekologii.   
Tak   

6. Realizacja zadań wynikających z obowiązków ochrony przyrody – w szczególności na obszarach podlegających ochronie.  
Tak   

7. Realizacja działań dot. ochrony przed zagrożeniami naturalnymi, wynikającymi m. in. ze zmian klimatu. 
Tak   

8. Wspieranie działań na rzecz zwiększania potencjału retencyjnego i ochrony przeciwpowodziowej, w tym dążenie do budowy 
zbiorników retencyjnych w miejscowościach Ścinawa Nyska, Ścinawa Mała Piorunkowicach oraz Racławicach.  

Tak   

Cel szczegółowy 2.3.2. Poprawa ładu przestrzennego oraz rewitalizacja terenów zdegradowanych    

1. Współpraca i integracja planowania przestrzennego. 
Tak   

2. Rozwój e-usługi w zakresie dostępu do usług publicznych. 
Nie   

3. Renowacja zabytków, rewitalizacja terenów zdegradowanych, przestrzeni i tworzenie miejsc atrakcyjnych dla mieszkańców i 
turystów.  

Tak   

4. Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych, w tym terenów zieleni, parków, placów zabaw, siłowni zewnętrznych etc. – we 
współpracy ze społecznością lokalną. 

Tak   
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5. Poprawa stanu technicznego obiektów we władaniu Powiatu Prudnickiego.  
Tak   

Cel szczegółowy 3.1.1. Inicjowanie i prowadzenie partnerskiej współpracy na rzecz rozwoju Powiatu Prudnickiego    

1. Inicjowanie, kontynuowanie i prowadzenie współpracy lokalnej ukierunkowanej na rozwiązywanie istotnych problemów Powiatu 
Prudnickiego, w szczególności na rzecz zahamowania depopulacji oraz zwiększania aktywności gospodarczej, np. poprzez tworzenie  
grup roboczych, skupiających przedstawicieli instytucji publicznych oraz podmiotów prywatnych.  

Nie   

2. Inicjowanie, kontynuowanie i prowadzenie współpracy transgranicznej, w szczególności ukierunkowanej na wzmacnianie 
potencjału gospodarczego oraz podnoszenie jakości życia, ochrony zdrowia w tym m. in. przyciąganie nowych inwestycji, rozwój 
turystyki, sportu, oświaty, kultury oraz wzmocnienie współpracy instytucjonalnej. 

Nie   

3. Aktywne uczestnictwo reprezentacji powiatu prudnickiego w tworzeniu i realizacji ponadlokalnych polityk rozwoju, w szczególności 
w ramach Subregionu Południowego, Euroregionu Pradziad, Związku Powiatów Polskich, jak też Strategii Rozwoju Województwa 
Opolskiego. 

Nie   

 4. Stymulowanie współpracy międzynarodowej na płaszczyźnie stosunków dwustronnych i wielostronnych z samorządami 
partnerskimi.  

Nie   

5. Rozwój współpracy jednostek oświatowych, pomocy społecznej oraz służb i straży z partnerami (Ukraina, Czechy, Norwegia). 
Nie   

6. Optymalizacja procesów zarządzania oraz funkcjonowania instytucji publicznych.  
Nie   

7. Wzmacnianie potencjału kadr instytucji publicznych Powiatu Prudnickiego. Nie   

Cel szczegółowy 3.1.2. Wzmacnianie potencjału kapitału społecznego Powiatu Prudnickiego    

1. Budowa koncepcji modelu partycypacji społecznej w procesie decyzyjnym w zakresie redystrybucji części środków budżetowych 
(inicjatywa lokalna). 

Nie   

2. Wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych.  
Nie   

3. Inicjowanie i wdrażanie innowacji społecznych, w szczególności w oparciu o potencjału instytucjonalny oraz organizacji 
pozarządowych powiatu prudnickiego.  

Nie   

4. Poszukiwanie i kształcenie liderów lokalnych. 
Nie   
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Legenda: 

 
Możliwe negatywne oddziaływanie na środowisko – przedsięwzięcie ujęte na liście mogących zawsze lub 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 

 
 

Możliwe negatywne oddziaływanie na środowisko – pozostałe przedsięwzięcia 

 
 

Możliwe pozytywne oddziaływanie na środowisko  
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Analiza kierunków działań mogących oddziaływać na środowisko wykazała, że: 

• W Strategii ujęte są nieliczne działania, które mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko (dotyczą infrastruktury drogowej oraz zwiększania potencjału retencyjnego) oraz 

takie, których skala oddziaływań jest nieduża i tym samym nie można ich zaliczyć do takich, 

które są ujęte na liście przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco lub zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko (poprawa stanu infrastruktury oświatowej oraz rozwój 

i modernizacja przyszkolnej bazy sportowej, modernizacja szpitala powiatowego, budowa 

sygnalizacji świetlnej, doświetlenie przejść dla pieszych i innych urządzeń poprawiających 

bezpieczeństwo ruchu pieszych i ruchu kołowego, rozwój i modernizacja bazy lokalowej 

Starostwa Powiatowego i jednostek podległych). 

• W Strategii ujęte są również działania, których oddziaływanie może mieć charakter pozytywny 

(poprawa stanu infrastruktury oświatowej i administracji w zakresie energooszczędności, 

emisyjności, prowadzenie działań z zakresu ochrony środowiska, ochrony powietrza i klimatu, 

OZE i gospodarki odpadami zgodnie z kompetencjami Powiatu, prowadzenie i monitorowanie 

działań z zakresu ochrony przyrody (w tym bioróżnorodności), poprawa bezpieczeństwa 

publicznego a także środowiska oraz rozwój infrastruktury drogowej, który sprzyjać będzie 

zmniejszaniu emisyjności i hałasu).  

• Bezpośredni negatywny charakter oddziaływań związany jest głównie z procesem inwestycji 

(np. rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej). Pośredni charakter oddziaływań 

dotyczyć będzie skutków zrealizowanych przedsięwzięć i mieć będzie w przeważającym 

stopniu pozytywny charakter oddziaływań dla środowiska. Dotyczyć on będzie aspektów 

związanych z komunikacją (zmodernizowane, bezpieczniejsze drogi), ochroną powietrza 

i klimatu (rozwój odnawialnych źródeł energii, termomodernizacje) oraz ochroną powierzchni 

ziemi, gleb, wód, zachowania bioróżnorodności (m. in. poprzez edukację ekologiczną).  

• W Strategii nie zdiagnozowano działań, które można zaliczyć do mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko. 

• W Strategii ujęte są działania, które można w pewnych okolicznościach zakwalifikować do 

przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Dotyczą one 

inwestycji w infrastrukturę drogową i powiększanie potencjału retencyjnego. 

• W odniesieniu do inwestycji drogowych należy podkreślić, iż w okresie od 2022 do 2030 roku 

zrealizowane zostaną prace, polegających na rozbudowie, przebudowie i modernizacji 

nawierzchni istniejących już dróg powiatowych. Dotyczyć one będą istniejących dróg, co 

oznacza, że pomimo wystąpienia oddziaływań na środowisko, będą one miały charakter 

tymczasowy. Te inwestycje charakteryzować się będą niedużą skalą i nie naruszać będą 

lokalnego układu środowiskowego i przyrodniczego. W związku z tym należy uznać, iż ich 

realizacja nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. W Strategii przewidziano 

również budowę nowych dróg. Będzie to budowa obwodnic Głogówka w ciągu drogi 

wojewódzkiej i krajowej oraz obwodnic wschodniej oraz północno-zachodniej Prudnika. Obie 

inwestycje nie będą realizowane w obrębie obszarów chronionych. Ich oddziaływanie 

związane będzie z zajęciem powierzchni ziemi oraz wystąpieniem oddziaływań na obszarach 

do tej pory ich pozbawionych. 

Poniżej przedstawiono szczegółową analizę oddziaływań na środowisko działań ujętych w Strategii 

ze względu na lokalizację, rodzaj oddziaływania oraz skalę.  
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TABELA 15. ANALIZA KIERUNKÓW DZIAŁAŃ MOGĄCYCH ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO W ODNIESIENIU DO USYTUOWANIA, RODZAJU I SKALI  

Działanie Usytuowanie Rodzaj oddziaływania 
Skala w odniesieniu do Rozporządzania Rady Ministrów z 

dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

1.2.4.2. Modernizacja i rozwój infrastruktury 
turystycznej, w tym szlaków turystycznych, 
rowerowych, pieszych oraz wsparcie rozwoju bazy 
turystycznej (infrastruktura hotelowa, 
gastronomiczna, paraturystyczna). Brak szczegółów 

Negatywny wpływ na środowisko. 
 

Przedsięwzięcie może wpływać bezpośrednio na 
środowisko poprzez prowadzone prace związane z 

tworzeniem i modernizacją miejsc wypoczynku (przede 
wszystkim wpływ na powierzchnię ziemi oraz emisję 

hałasu). Powiat co do zasady nie będzie inwestorem w 
zakresie infrastruktury hotelowej, a jedynie może 

promować powiat pod kątem przyciągania inwestorów.  

Nie wyznacza ram, gdyż przedsięwzięcie nie jest ujęte na 
liście przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco lub 

zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. 
 

Skala oddziaływania na środowisko będzie nieduża 

1.2.4.3. Przygotowanie i realizacja koncepcji ścieżek 
rowerowych województwa opolskiego. 

Brak szczegółów  

Negatywny wpływ na środowisko. 
 

Przedsięwzięcie może wpływać bezpośrednio na 
środowisko poprzez prowadzone prace związane z 
realizacją małej infrastruktury szlaków rowerowych 

(przede wszystkim wpływ na powierzchnię ziemi oraz 
emisję hałasu). 

Nie wyznacza ram, gdyż przedsięwzięcie nie jest ujęte na 
liście przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco lub 

zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. 
 

Skala oddziaływania na środowisko będzie nieduża 

2.1.1.1. Rozbudowa, modernizacja infrastruktury 
edukacyjnej, w tym pod kątem potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 

Brak szczegółów 

Negatywny wpływ na środowisko. 
 

Przedsięwzięcie może wpływać bezpośrednio na 
środowisko poprzez prowadzone prace związane z 
modernizacją infrastruktury edukacyjnej (przede 

wszystkim wpływ na powierzchnię ziemi oraz emisję 
hałasu). 

Nie wyznacza ram, gdyż przedsięwzięcie nie jest ujęte na 
liście przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco lub 

zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. 
 

Skala oddziaływania na środowisko będzie nieduża 

8. Rozbudowa, modernizacja infrastruktury 
sportowej, kulturalnej i rekreacyjnej. 

Brak szczegółów 

Negatywny wpływ na środowisko. 
 

Przedsięwzięcie może wpływać bezpośrednio na 
środowisko poprzez prowadzone prace związane z 
budową, rozbudową i modernizacją infrastruktury 

sportowej, kulturalnej i rekreacyjnej (przede wszystkim 
wpływ na powierzchnię ziemi oraz emisję hałasu). 

Nie wyznacza ram, gdyż przedsięwzięcie nie jest ujęte na 
liście przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco lub 

zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. 
 

Skala oddziaływania na środowisko będzie nieduża 

2.2.1.1. Działania na rzecz realizacji inwestycji 
drogowych, w tym budowy, przebudowy, remontów 
przepraw mostowych i innych obiektów 
inżynieryjnych oraz budowa obwodnic Głogówka w 
ciągu drogi wojewódzkiej i krajowej, obwodnic 
wschodniej oraz północno-zachodniej Prudnika. 

Drogi powiatowe, okolice 
Głogówka i Prudnika  

Pozytywny i negatywny wpływ na środowisko. 
 

Przedsięwzięcie może wpływać bezpośrednio na 
środowisko poprzez prowadzone prace związane 
z przebudową dróg (przede wszystkim wpływ na 

powierzchnię ziemi, wody, powietrze oraz emisję hałasu). 
Przedsięwzięcie może wpływać pośrednio na środowisko 

poprzez większy ruchu komunikacyjny na wybranych, 
zmodernizowanych szlakach komunikacyjnych 

Możliwe jest wystąpienie okoliczności przemawiających za 
zakwalifikowaniem zadania do przedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
 

Do tych przedsięwzięć kwalifikują się m. in.: 
 

drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości 
przedsięwzięcia powyżej 1 km lub obiekty mostowe 
w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem 

przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do 
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dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(oddziaływania przede wszystkim na powietrze, wody 
powierzchniowe, bioróżnorodność). 

Pośrednio przedsięwzięcie może pozytywnie wpływać na 
środowisko. Związane to będzie z poprawą 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz 

optymalizowaniem systemu komunikacyjnego (krótsze 
odcinki przemieszczeń, płynniejsza jazda, ograniczenie 

zużycia paliwa. 

obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych 
poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, 

o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

2.2.1.2. Zrównoważony rozwój infrastruktury 
drogowej i okołodrogowej (chodniki, przejścia dla 
pieszych). 

Brak szczegółów Pozytywny i negatywny wpływ na środowisko. 
 

Przedsięwzięcie może wpływać bezpośrednio na 
środowisko poprzez prowadzone prace związane 

z budową infrastruktury (przede wszystkim wpływ na 
powierzchnię ziemi, wody, powietrze oraz emisję hałasu). 

 
Pośrednio przedsięwzięcie może pozytywnie wpływać na 
środowisko. Związane to będzie z ograniczeniem zużycia 
energii (ograniczenie emisji CO2) poprzez optymalizację 

systemów komunikacyjnych. 

Nie wyznacza ram, gdyż przedsięwzięcie nie jest ujęte na 
liście przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco lub 

zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. 
 

Skala oddziaływania na środowisko będzie nieduża 

2.2.1.3. Modernizacja i budowa infrastruktury 
drogowej, z uwzględnieniem terenów 
inwestycyjnych.  

Brak szczegółów Pozytywny i negatywny wpływ na środowisko. 
 

Przedsięwzięcie może wpływać bezpośrednio na 
środowisko poprzez prowadzone prace związane 
z przebudową dróg (przede wszystkim wpływ na 

powierzchnię ziemi, wody, powietrze oraz emisję hałasu). 
Przedsięwzięcie może wpływać pośrednio na środowisko 

poprzez większy ruchu komunikacyjny na wybranych, 
zmodernizowanych szlakach komunikacyjnych 

(oddziaływania przede wszystkim na powietrze, wody 
powierzchniowe, bioróżnorodność). 

Pośrednio przedsięwzięcie może pozytywnie wpływać na 
środowisko. Związane to będzie z poprawą 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz 

optymalizowaniem systemu komunikacyjnego (krótsze 
odcinki przemieszczeń, płynniejsza jazda, ograniczenie 

zużycia paliwa. 

Możliwe jest wystąpienie okoliczności przemawiających za 
zakwalifikowaniem zadania do przedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
 

Do tych przedsięwzięć kwalifikują się m. in.: 
 

drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości 
przedsięwzięcia powyżej 1 km lub obiekty mostowe 
w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem 

przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do 
obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych 
poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, 

o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

2.2.1.4. Poprawa dostępności komunikacyjnej 
terenów rekreacyjnych i turystycznych (komunikacja 
publiczna, infrastruktura drogowa, parkingowa).  

Brak szczegółów Pozytywny i negatywny wpływ na środowisko. 
 

Przedsięwzięcie może wpływać bezpośrednio na 
środowisko poprzez prowadzone prace związane 
z przebudową dróg (przede wszystkim wpływ na 

powierzchnię ziemi, wody, powietrze oraz emisję hałasu). 

Możliwe jest wystąpienie okoliczności przemawiających za 
zakwalifikowaniem zadania do przedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
 

Do tych przedsięwzięć kwalifikują się m. in.: 
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Działanie Usytuowanie Rodzaj oddziaływania 
Skala w odniesieniu do Rozporządzania Rady Ministrów z 

dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

Przedsięwzięcie może wpływać pośrednio na środowisko 
poprzez większy ruchu komunikacyjny na wybranych, 

zmodernizowanych szlakach komunikacyjnych 
(oddziaływania przede wszystkim na powietrze, wody 

powierzchniowe, bioróżnorodność). 
Pośrednio przedsięwzięcie może pozytywnie wpływać na 

środowisko. Związane to będzie z poprawą 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz 

optymalizowaniem systemu komunikacyjnego (krótsze 
odcinki przemieszczeń, płynniejsza jazda, ograniczenie 

zużycia paliwa. 

drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości 
przedsięwzięcia powyżej 1 km lub obiekty mostowe 
w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem 

przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do 
obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych 
poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, 

o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

2.2.1.5. Tworzenie spójnego systemu sieci ścieżek 
rowerowych, pieszych, konnych w tym poprzez 
budowę, przebudowę, remont infrastruktury dla 
ruchu rowerowego i pieszego oraz oznakowanie, w 
tym układzie powiązań transgranicznych.   

Brak szczegółów Pozytywny i negatywny wpływ na środowisko. 
 

Przedsięwzięcie może wpływać bezpośrednio na 
środowisko poprzez prowadzone prace związane 

z budową infrastruktury (przede wszystkim wpływ na 
powierzchnię ziemi, wody, powietrze oraz emisję hałasu). 

 
Pośrednio przedsięwzięcie może pozytywnie wpływać na 
środowisko. Związane to będzie z ograniczeniem emisji 

CO2 poprzez rozwój niskoemisyjnej komunikacji. 

Nie wyznacza ram, gdyż przedsięwzięcie nie jest ujęte na 
liście przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco lub 

zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. 
 

Skala oddziaływania na środowisko będzie nieduża 

2.2.1.6. Modernizacja gruntowych dróg rolnych. Brak szczegółów Pozytywny i negatywny wpływ na środowisko. 
 

Przedsięwzięcie może wpływać bezpośrednio na 
środowisko poprzez prowadzone prace związane 

z modernizacją dróg gruntowych (przede wszystkim 
wpływ na powierzchnię ziemi, wody, powietrze oraz 

emisję hałasu). 
 

Pośrednio przedsięwzięcie może pozytywnie wpływać na 
środowisko. Związane to będzie z rozwojem sieci dróg 
gruntowych, które ograniczą negatywny wpływ ruchu 

pojazdów rolniczych (m. in. zagęszczenie gleby). 

Nie wyznacza ram, gdyż przedsięwzięcie nie jest ujęte na 
liście przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco lub 

zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. 
 

Skala oddziaływania na środowisko będzie nieduża 

2.2.1.7. Optymalizacja rozkładu jazdy do potrzeb 
mieszkańców (np. zakładów pracy, szkół). 

Brak szczegółów Pozytywny wpływ na środowisko. 
 

Pośrednio przedsięwzięcie może pozytywnie wpływać na 
środowisko. Związane to będzie z ograniczeniem emisji 

CO2, poprawą jakości powietrza, klimatu poprzez 
optymalizację rozkładu jazdy.  

 

2.2.1.8. Zwiększanie dostępu do komunikacji 
kolejowej, w tym wykorzystanie potencjału magistrali 
podsudeckiej oraz połączeń transgranicznych. 

Brak szczegółów Pozytywny i negatywny wpływ na środowisko. 
 

Przedsięwzięcie może wpływać bezpośrednio na 
środowisko poprzez prowadzone prace związane 

Nie wyznacza ram, gdyż przedsięwzięcie nie jest ujęte na 
liście przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco lub 

zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. 
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Działanie Usytuowanie Rodzaj oddziaływania 
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dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

z rozwojem infrastruktury towarzyszącej inwestycjom 
kolejowym, w tym np. remont dworców kolejowych, 

parkingi (przede wszystkim wpływ na powierzchnię ziemi, 
wody, powietrze oraz emisję hałasu). Powiat co do 

zasady nie będzie inwestorem w zakresie modernizacji 
linii kolejowych. 

 
Pośrednio przedsięwzięcie może pozytywnie wpływać na 

środowisko. Związane to będzie z rozwojem 
niskoemisyjnego transportu publicznego.  

Skala oddziaływania na środowisko będzie nieduża 

2.2.2.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia. Brak szczegółów Pozytywny i negatywny wpływ na środowisko. 
 

Przedsięwzięcie może wpływać bezpośrednio na 
środowisko poprzez prowadzone prace związane z 

modernizacją obiektów opieki zdrowotnej, w tym szpitala 
(przede wszystkim wpływ na powierzchnię ziemi, wody, 

powietrze oraz emisję hałasu). 
 

Pośrednio przedsięwzięcie może pozytywnie wpływać na 
środowisko. Związane to będzie z ograniczeniem zużycia 

energii (ograniczenie emisji CO2). 

Nie wyznacza ram, gdyż przedsięwzięcie nie jest ujęte na 
liście przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco lub 

zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. 
 

Skala oddziaływania na środowisko będzie nieduża 

2.2.3.2. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury 
pomocy społecznej. 

Brak szczegółów Negatywny wpływ na środowisko. 
 

Przedsięwzięcie może wpływać bezpośrednio na 
środowisko poprzez prowadzone prace związane z 
budową, rozbudową i modernizacją infrastruktury 

społecznej (przede wszystkim wpływ na powierzchnię 
ziemi oraz emisję hałasu). 

Nie wyznacza ram, gdyż przedsięwzięcie nie jest ujęte na 
liście przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco lub 

zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. 
 

Skala oddziaływania na środowisko będzie nieduża 

2.2.4.1. Poprawa bezpieczeństwa publicznego, w tym 
modernizacja i remont obiektów Straży Pożarnej, 
Policji, wymiana, modernizacja pojazdów i  sprzętu 
ratowniczo gaśniczego oraz informatycznego i 
telekomunikacyjnego wg obowiązujących 
normatywów czasookresu użytkowania. Brak szczegółów 

Pozytywny i negatywny wpływ na środowisko. 
 

Przedsięwzięcie może wpływać bezpośrednio na 
środowisko poprzez prowadzone prace związane z 

modernizacją obiektów Straży Pożarnej (przede 
wszystkim wpływ na powierzchnię ziemi, wody, 

powietrze oraz emisję hałasu). 
 

Pośrednio przedsięwzięcie może pozytywnie wpływać na 
środowisko. Związane to będzie ze zwiększaniem 

zdolności bojowych Straży Pożarnej.  

Nie wyznacza ram, gdyż przedsięwzięcie nie jest ujęte na 
liście przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco lub 

zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. 
 

Skala oddziaływania na środowisko będzie nieduża 

2.3.1.1. Eliminacja niskiej emisji m. in poprzez 
budowę, modernizację kotłowni lokalnych oraz 
modernizację, rozbudowę infrastruktury 
ciepłowniczej i energetycznej obiektów powiatowych.  

Brak szczegółów 

Pozytywny i negatywny wpływ na środowisko. 
 

Przedsięwzięcie może wpływać bezpośrednio na 
środowisko poprzez prowadzone prace związane z 

Nie wyznacza ram, gdyż przedsięwzięcie nie jest ujęte na 
liście przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco lub 

zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. 
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budową i modernizacją kotłowni lokalnych, rozbudowy 
sieci ciepłowniczej (przede wszystkim wpływ na 

powierzchnię ziemi, wody, powietrze oraz emisję hałasu). 
 

Pośrednio przedsięwzięcie może pozytywnie wpływać na 
środowisko. Związane to będzie z eliminowaniem niskiej 

emisji i zmniejszaniem zanieczyszczeń powietrza. 

Skala oddziaływania na środowisko będzie nieduża 

2.3.1.2. Wdrażanie niskoemisyjnych i 
energooszczędnych technologii w obiektach 
użyteczności publicznych.  

Brak szczegółów 

Pozytywny wpływ na środowisko. 
 

Pośrednio przedsięwzięcie może pozytywnie wpływać na 
środowisko. Związane to będzie z ograniczeniem emisji 

CO2, poprawą jakości powietrza, klimatu oraz 
zmniejszaniem zużycia zasobów naturalnych.  

 

2.3.1.3. Działania na rzecz poprawy 
energooszczędności poprzez termomodernizację 
obiektów użyteczności publicznej.   

Brak szczegółów 

Pozytywny i negatywny wpływ na środowisko. 
 

Przedsięwzięcie może wpływać bezpośrednio na 
środowisko poprzez prowadzone prace związane z 

prowadzeniem termomodernizacji, rozbudowy sieci 
ciepłowniczej (przede wszystkim wpływ na powierzchnię 

ziemi, wody, powietrze oraz emisję hałasu). 
 

Pośrednio przedsięwzięcie może pozytywnie wpływać na 
środowisko. Związane to będzie z eliminowaniem niskiej 

emisji i zmniejszaniem zanieczyszczeń powietrza. 

Nie wyznacza ram, gdyż przedsięwzięcie nie jest ujęte na 
liście przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco lub 

zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. 
 

Skala oddziaływania na środowisko będzie nieduża 

2.3.1.4. Promocja i wspieranie rozwoju gospodarki 
niskoemisyjnej na terenie powiatu. 

Brak szczegółów 

Pozytywny wpływ na środowisko. 
 

Pośrednio przedsięwzięcie może pozytywnie wpływać na 
środowisko. Związane to będzie z ograniczeniem emisji 

CO2, poprawą jakości powietrza, klimatu oraz 
zmniejszaniem zużycia zasobów naturalnych. 

 

2.3.1.5. Podejmowanie działań zwiększających 
świadomość społeczeństwa w zakresie ochrony 
środowiska i ekologii.   Brak szczegółów 

Pozytywny wpływ na środowisko. 
 

Pośrednio przedsięwzięcie może pozytywnie wpływać na 
środowisko. Związane to będzie z podnoszeniem 

świadomości ekologicznej.  

 

2.3.1.6. Realizacja zadań wynikających z obowiązków 
ochrony przyrody – w szczególności na obszarach 
podlegających ochronie.  Brak szczegółów 

Pozytywny wpływ na środowisko. 
 

Pośrednio przedsięwzięcie może pozytywnie wpływać na 
środowisko. Związane to będzie z realizacją działań na 

rzecz ochrony przyrody.  

 



 

71 
 

Działanie Usytuowanie Rodzaj oddziaływania 
Skala w odniesieniu do Rozporządzania Rady Ministrów z 

dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

2.3.1.7. Realizacja działań dot. ochrony przed 
zagrożeniami naturalnymi, wynikającymi m. in. ze 
zmian klimatu. 

Brak szczegółów 

Pozytywny wpływ na środowisko. 
 

Pośrednio przedsięwzięcie może pozytywnie wpływać na 
środowisko. Związane to będzie z poprawą zdolności do 
kompensacji negatywnych oddziaływań skutków zmian 

klimatycznych.  

 

2.3.1.8. Wspieranie działań na rzecz zwiększania 
potencjału retencyjnego i ochrony 
przeciwpowodziowej, w tym dążenie do budowy 
zbiorników retencyjnych w miejscowościach Ścinawa 
Nyska, Ścinawa Mała, Piorunkowicach oraz 
Racławicach.  

Ścinawa Nyska, Ścinawa Mała, 
Piorunkowice, Racławice 

Pozytywny i negatywny wpływ na środowisko. 
 

Mała retencja polega na gromadzeniu wody w 
niewielkich zbiornikach, zarówno naturalnych, jak i 

sztucznych. To także spiętrzanie wody w korytach małych 
rzek, potoków, kanałów i rowów, w celu gromadzenia 

wody i uniemożliwienia jej szybkiego spływu 
powierzchniowego. Mała retencja jest jedną z form 

magazynowania wody i może być wykorzystywana jako 
narzędzie do zapobiegania powodzią i suszą.18 

 
Przedsięwzięcie może wpływać bezpośrednio na 

środowisko poprzez prowadzone prace związane z 
budową, rozbudową, modernizacją zasobów 

infrastruktury retencji wodnej (przede wszystkim wpływ 
na powierzchnię ziemi, wody, powietrze oraz emisję 
hałasu, jak też organizmy żywe, w tym środowiska 

wodnego). 
 

Przedsięwzięcie może wpływać pośrednio negatywnie na 
środowisko poprzez późniejsze funkcjonowanie obiektów 

infrastruktury 
(przede wszystkim poprzez zmianę stosunków wodnych, 
wpływ na wybrane nisze i ekosystemy, w tym na rośliny i 

zwierzęta). 
 

Przedsięwzięcie może wpływać pośrednio pozytywnie na 
środowisko poprzez późniejsze funkcjonowanie systemu 

retencji (zwiększać bioróżnorodność, ograniczać 
negatywne skutki susz i powodzi). 

Możliwe jest wystąpienie okoliczności przemawiających za 
zakwalifikowaniem zadania do przedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
 

Określenie czy przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko uzależnione jest od wiedzy, 

gdzie będzie zlokalizowana inwestycja (obszary chronione, 
ich sąsiedztwo lub poza nimi), jaka będzie wielkość 

inwestycji, na jakich ciekach wodnych będzie realizowana. 
 

Do tych przedsięwzięć kwalifikują się m. in.: 
 

• budowle piętrzące: 
a) na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o 

których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form 
ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 

tej ustawy, z wyłączeniem budowli piętrzących o wysokości 
piętrzenia wody mniejszej niż 1 m realizowanych na 

podstawie planu ochrony, planu zadań ochronnych lub 
zadań ochronnych ustanowionych dla danej 

formy ochrony przyrody, Dziennik Ustaw – 12 – Poz. 1839 
b) jeżeli piętrzenie dotyczy cieków naturalnych, na których 

nie ma budowli piętrzących, 
c) jeżeli w promieniu mniejszym niż 5 km na tym samym 

cieku lub cieku z nim połączonym znajduje się inna 
budowla piętrząca, 

d) o wysokości piętrzenia wody nie mniejszej niż 1 m. 

2.3.2.1. Współpraca i integracja planowania 
przestrzennego. 

Brak szczegółów 
Pozytywny wpływ na środowisko. 

 
 

 
18 Za: http://www.rzgw.szczecin.pl/retencja-wod 
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Działanie Usytuowanie Rodzaj oddziaływania 
Skala w odniesieniu do Rozporządzania Rady Ministrów z 

dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

Pośrednio przedsięwzięcie może pozytywnie wpływać na 
środowisko. Związane to będzie z poprawą jakości 

planowania przestrzennego.  

2.3.2.3. Renowacja zabytków, rewitalizacja terenów 
zdegradowanych, przestrzeni i tworzenie miejsc 
atrakcyjnych dla mieszkańców i turystów.  

Brak szczegółów 

Pozytywny i negatywny wpływ na środowisko. 
 

Przedsięwzięcie może wpływać bezpośrednio na 
środowisko poprzez prowadzone prace związane z 

rewitalizacją obiektów budowalnych (przede wszystkim 
wpływ na powierzchnię ziemi, wody, powietrze oraz 

emisję hałasu). 

Nie wyznacza ram, gdyż przedsięwzięcie nie jest ujęte na 
liście przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco lub 

zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. 
 

Skala oddziaływania na środowisko będzie nieduża 

2.3.2.4. Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni 
publicznych, w tym terenów zieleni, parków, placów 
zabaw, siłowni zewnętrznych etc. – we współpracy ze 
społecznością lokalną. 

Brak szczegółów 

Pozytywny i negatywny wpływ na środowisko. 
 

Przedsięwzięcie może wpływać bezpośrednio na 
środowisko poprzez prowadzone prace związane z 

rozwojem małej infrastruktury, np. placów zabaw (przede 
wszystkim wpływ na powierzchnię ziemi, wody, 

powietrze oraz emisję hałasu). 
 

Pośrednio przedsięwzięcie może pozytywnie wpływać na 
środowisko. Związane to będzie z tworzeniem terenów 

zielonych i zwiększaniem bioróżnorodności.  

Nie wyznacza ram, gdyż przedsięwzięcie nie jest ujęte na 
liście przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco lub 

zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. 
 

Skala oddziaływania na środowisko będzie nieduża 

5. Poprawa stanu technicznego obiektów we 
władaniu Powiatu Prudnickiego.  

Brak szczegółów 

Negatywny wpływ na środowisko. 
 

Przedsięwzięcie może wpływać bezpośrednio na 
środowisko poprzez prowadzone prace związane  

z modernizacją obiektów (przede wszystkim wpływ na 
powierzchnię ziemi, wody, powietrze oraz emisję hałasu). 

Nie wyznacza ram, gdyż przedsięwzięcie nie jest ujęte na 
liście przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco lub 

zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. 
 

Skala oddziaływania na środowisko będzie nieduża 
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5.6. 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 
 
 

Zrównoważony rozwój jest przedmiotem szczególnego zaangażowania Unii Europejskiej oraz zasadą 

leżącą u podstaw wszelkich polityk i działań Unii. Celem Unii Europejskiej jest stworzenie 

społeczeństwa opartego na wolności, demokracji i poszanowaniu podstawowych praw oraz 

wspierającego równość szans i solidarność w ramach pokoleń i pomiędzy nimi.  

Światowa Komisja ds. Środowiska i Rozwoju (The World Commission on Environment and 

Development) zdefiniowała zrównoważony rozwój jako rozwój zaspokajający obecne potrzeby bez 

uszczerbku dla możliwości przyszłych pokoleń zaspokajania swych własnych potrzeb19. 

Celem zrównoważonego rozwoju jest ciągła poprawa jakości życia zarówno obecnych, jak i przyszłych 

pokoleń, a także zapewnienie możliwości utrzymania pełnej różnorodności form życia na Ziemi.  

Rezolucja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne w dniu 25 września 2015 r. pod nazwą 

„Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030” definiuje cele 

zrównoważonego rozwoju: 

• Cel 1. Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie  

• Cel 2. Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz 

promować zrównoważone rolnictwo  

• Cel 3. Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt  

• Cel 4. Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe 

życie  

• Cel 5. Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt  

• Cel 6. Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez 

zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi  

• Cel 7. Zapewnić wszystkim dostęp do stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po 

przystępnej cenie  

• Cel 8. Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne 

i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi  

• Cel 9. Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz 

wspierać innowacyjność  

• Cel 10. Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami  

• Cel 11. Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz 

sprzyjającymi włączeniu społecznemu  

• Cel 12. Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji  

• Cel 13. Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom 

 
19 Źródło: Światowa Komisja ds. Środowiska i Rozwoju 
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• Cel 14. Chronić oceany, morza i zasoby morskie oraz wykorzystywać je w sposób 

zrównoważony  

• Cel 15. Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów 

lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać 

i odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej  

• Cel 16. Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp 

do wymiaru sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne 

i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu  

• Cel 17. Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego 

rozwoju.20 

Projektowany dokument Strategii nawiązuje do celów zrównoważonego rozwoju. Misją Powiatu 

Prudnickiego jest podnoszenie jakości usług publicznych oraz jakości życia w oparciu o wzajemne 

zaufanie, rozwiązywanie problemów w sposób kompleksowy, orientowanie się na przyszłość oraz 

współdziałanie. Strategia integruje trzy kluczowe dla rozwoju powiatu wymiary: społeczny, 

gospodarczy oraz środowiskowy. 

 

Kolejnym dokumentem o charakterze międzynarodowym jest Agenda XXI – Globalny Program 

Działania na XXI wiek, która powstała w wyniku dyskusji na gremiach ONZ, którą prowadzono nad 

podstawowymi wyzwaniami współczesnego świata. Najistotniejszą częścią dokumentu odnoszącą się 

do problematyki ochrony środowiska jest część II pt. „Ochrona i zarządzanie zasobami przyrody”, 

w której to części jest 14 rozdziałów dotyczących potrzeby badań środowiska, zapobieganiu 

zagrożeniom, zwalczaniu negatywnych zjawisk w środowisku, ochronie zasobów środowiska, 

bezpiecznym gospodarkom itd. 

Najważniejsze założenia i cele Agendy 21 to m.in.: 

• ochrona i wspomaganie zdrowia człowieka, 

• zrównoważony rozwój osiedli ludzkich (powstrzymanie kryzysu ekologicznego miast), 

• ochrona atmosfery (przeciwdziałanie efektowi cieplarnianemu, zanikaniu warstwy ozonowej, 

kwaśnym deszczom), 

• bezpieczne wykorzystanie toksycznych substancji chemicznych, 

• bezpieczne gospodarowanie odpadami stałymi i ściekowymi, niebezpiecznymi 

i radioaktywnymi, 

• zrównoważone gospodarowanie gruntami rolnymi, 

• powstrzymanie niszczenia lasów, 

• ochrona i zagospodarowanie zasobów wód słodkich, 

• zachowanie różnorodności biologicznej (krajowe oceny różnorodności biologicznej, 

opracowanie strategii ich zachowania), 

• przeciwdziałanie pustynnieniu i suszy, 

• edukacja ekologiczna21. 

 

 
20 Źródło: „Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030” 
21 Źródło: Agenda XXI – Globalny Program Działania na XXI wiek 
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Wśród ww. założeń, w kontekście Strategii, szczególne znaczenie posiadają następujące kwestie:  

• Wspieranie rozwoju rolnictwa i wzmacnianie jego roli w aspekcie, konkurencyjności, 

zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, ekologii, 

• Zwiększenie potencjału retencyjnego przestrzeni powiatu oraz zachowanie zasobów wodnych, 

• Czyste powietrze i czysty powiat. 

 
 
Wyrazem dążenia do przeciwdziałania zmianom klimatu oraz degradacji środowiska jest tzw. Zielony 

Ład, czyli jedna z kluczowych polityk Unii Europejskiej. Europejski Zielony Ład zawiera plan działań 

umożliwiających bardziej efektywne wykorzystanie zasobów dzięki przejściu na czystą gospodarkę o 

obiegu zamkniętym przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej i zmniejszenie poziomu 

zanieczyszczeń. 

Zakłada się, że do 2050 r. UE stanie się kontynentem neutralnym dla klimatu. Osiągnięcie tego celu 

będzie wymagało działań we wszystkich sektorach gospodarki, takich jak: 

• inwestycje w technologie przyjazne dla środowiska, 

• wspieranie innowacji przemysłowych, 

• wprowadzanie czystszych, tańszych i zdrowszych form transportu prywatnego i publicznego, 

• obniżenie emisyjności sektora energii, 

• zapewnienie większej efektywności energetycznej budynków, 

• współpraca z partnerami międzynarodowymi w celu poprawy światowych norm 

środowiskowych. 

UE zapewni wsparcie finansowe i pomoc techniczną dla ludzi, przedsiębiorstw i regionów najbardziej 

odczuwających skutki przejścia na gospodarkę ekologiczną. Służyć temu będzie mechanizm 

sprawiedliwej transformacji, w ramach którego najbardziej dotknięte regiony mają otrzymać 100 mld 

euro w latach 2021–2027.22 

Założenia Zielonego Ładu są szczególnie spójne z działaniami celu szczegółowego 2.3.1. Zachowanie 

i ochrona środowiska: 

• Eliminacja niskiej emisji m. in poprzez budowę, modernizację kotłowni lokalnych oraz 

modernizację, rozbudowę infrastruktury ciepłowniczej i energetycznej obiektów 

powiatowych.  

• Wdrażanie niskoemisyjnych i energooszczędnych technologii w obiektach użyteczności 

publicznych.  

• Działania na rzecz poprawy energooszczędności poprzez termomodernizację obiektów 

użyteczności publicznej.   

• Promocja i wspieranie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej na terenie powiatu. 

• Podejmowanie działań zwiększających świadomość społeczeństwa w zakresie ochrony 

środowiska i ekologii.   

• Realizacja zadań wynikających z obowiązków ochrony przyrody – w szczególności na obszarach 

podlegających ochronie.  

 
22 Za: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pl, dostęp 04.05.2020 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pl
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• Realizacja działań dot. ochrony przed zagrożeniami naturalnymi, wynikającymi m. in. ze zmian 

klimatu. 

• Wspieranie działań na rzecz zwiększania potencjału retencyjnego i ochrony 

przeciwpowodziowej, w tym dążenie do budowy zbiorników retencyjnych w miejscowościach 

Ścinawa Nyska, Ścinawa Mała Piorunkowicach oraz Racławicach. 

 

Nadrzędnym prawem w Polsce jest konstytucja i do jej zapisów odnoszone są wszystkie pozostałe 

dokumenty prawne. Przyjęta w 1997 r. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej stwierdza, że 

Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę środowiska kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju 

(art. 5) ustala także, że ochrona środowiska jest obowiązkiem m.in. władz publicznych, które poprzez 

swą politykę powinny zapewnić bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom 

(art. 74).23  

 
16 lipca 2019 roku Rada Ministrów przyjęła "Politykę ekologiczną państwa 2030 – strategię rozwoju 

w obszarze środowiska i gospodarki wodnej" – PEP2030. PEP2030 staje się najważniejszym 

dokumentem strategicznym w tym obszarze. 

PEP2030 jest strategią zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Rolą PEP2030 jest 

zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego Polski oraz wysokiej jakości życia dla wszystkich 

mieszkańców. W systemie dokumentów strategicznych doprecyzowuje i operacjonalizuje "Strategię na 

rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)". 

PEP2030 będzie stanowiła podstawę do inwestowania środków europejskich z perspektywy 

finansowej na lata 2021–2027. Strategia wspiera także realizację celów i zobowiązań Polski na szczeblu 

międzynarodowym, w tym na poziomie unijnym oraz ONZ, szczególnie w kontekście celów polityki 

klimatyczno-energetycznej UE do 2030 oraz celów zrównoważonego rozwoju ujętych w Agendzie 

2030. 

Cel główny PEP2030, tj. Rozwój potencjału środowiska na rzecz obywateli i przedsiębiorców, został 

przeniesiony wprost z SOR. 

Cele szczegółowe PEP 2030 stanowią odpowiedź na zdiagnozowane najważniejsze trendy w obszarze 

środowiska. 

TABELA 16. CELE PEP 2030 

Lp. Trendy Cele 

1. Przybierający na znaczeniu 

negatywny 

wpływ środowiska na zdrowie 

ludzi 

Cel szczegółowy I. Środowisko i zdrowie.  

Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego 

2. Zwiększająca się konkurencja o 

zasoby 

Cel szczegółowy II. Środowisko i gospodarka.  

Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska 

3. Rosnąca presja na ekosystemy Cel szczegółowy III. Środowisko i klimat.  

Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do nich oraz zarządzanie 

ryzykiem klęsk żywiołowych 

 
23 Źródło: Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej 
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4. Nasilające się skutki zmian 

klimatu 

 

Cele horyzontalne:  

Środowisko i edukacja. 

Rozwijanie kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw) 

ekologicznych społeczeństwa 

Środowisko i administracja.  

Poprawa efektywności funkcjonowania instrumentów ochrony 

środowiska 

5.  Wyczerpywanie się 

dotychczasowych 

źródeł finansowania ochrony 

środowiska 

 

W PEP 2030 określono następujące kierunki interwencji: 

• Zrównoważone gospodarowanie wodami, w tym zapewnienie dostępu do czystej wody dla 

społeczeństwa i gospodarki oraz osiągnięcie dobrego stanu wód, 

• Kierunek interwencji: Likwidacja źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza lub istotne  

zmniejszenie ich oddziaływania, 

• Ochrona powierzchni ziemi, w tym gleb, 

• Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska oraz zapewnienie bezpieczeństwa biologicznego, 

jądrowego i ochrony radiologicznej, 

• Zarządzanie zasobami dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, w tym ochrona i poprawa 

stanu różnorodności biologicznej i krajobrazu, 

• Wspieranie wielofunkcyjnej i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, 

• Gospodarka odpadami w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, 

• Zarządzanie zasobami geologicznymi poprzez opracowanie i wdrożenie polityki surowcowej 

państwa, 

• Wspieranie wdrażania ekoinnowacji oraz upowszechnianie najlepszych dostępnych technik 

BAT, 

• Kierunek interwencji: Przeciwdziałanie zmianom klimatu, 

• Adaptacja do zmian klimatu i zarządzanie ryzykiem klęsk żywiołowych, 

• Edukacja ekologiczna, w tym kształtowanie wzorców zrównoważonej konsumpcji, 

• Usprawnienie systemu kontroli i zarządzania ochroną środowiska oraz doskonalenie systemu 

finansowania. 

Założenia Polityki ekologicznej państwa 2030 wykazują się spójnością z założeniami Strategii 

Rozwoju Powiatu Prudnickiego do roku 2030.  
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5.7 Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania 
bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, 
średnio-terminowe 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 
 

W tej części opracowania dokonano oceny przewidywanego znaczącego oddziaływania, w tym 

oddziaływania bezpośredniego, pośredniego, wtórnego, skumulowanego, krótkoterminowego, 

średnioterminowego i długoterminowego, stałego i chwilowego oraz pozytywnego i negatywnego, 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. 

 

Wyniki analiz ujęto w poniższej tabeli. Analizie poddano charakter oddziaływań, do których przypisano 

czynności powodujące oddziaływania na środowisko. Do poszczególnych sfer oddziaływania 

przypisano poszczególne kierunki działań. Przeanalizowano ponadto prawdopodobieństwo 

występowania, czas trwania, zasięg, częstotliwość, odwracalność oddziaływań. Oceniono 

prawdopodobieństwo występowania oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych oraz 

prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska. 

 



 

79 
 

5.7.1 Rodzaj i skala oddziaływania na środowisko w odniesieniu do poszczególnych zadań 
 

• Charakter oddziaływania - bezpośrednie, pośrednie oddziaływanie na środowisko (w tym oddziaływanie pozytywne, negatywne),  

• Prawdopodobieństwo występowania, czas trwania, zasięg, częstotliwość, odwracalność,  

• Prawdopodobieństwo występowania oddziaływań skumulowanych (S) lub transgranicznych (T),  

• Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska. 

TABELA 17. OPIS ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO W ODNIESIENIU DO POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKÓW DZIAŁAŃ  

Lp. 
Rodzaj i skala 
oddziaływania 
na środowisko 

Charakter 
oddziaływania 

Jakie czynności spowodują 
oddziaływanie? 

Powiązanie z przedsięwzięciami ujętymi w 
Programie 

A: Prawdopodobieństwo 
występowania, B: czas 
trwania, C: zasięg, D: 

częstotliwość, E: 
odwracalność 
oddziaływań 

Prawdopodobieńst
wo występowania 

oddziaływań 
skumulowanych (S) 

lub 
transgranicznych (T) 

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 

ryzyka dla zdrowia 
ludzi lub zagrożenia 

dla środowiska 

1.  Oddziaływanie 
na powierzchnię 
ziemi 
 
- skala 
oddziaływania – 
mała (ze względu 
na lokalny 
charakter 
działań, 
realizację 
głównie 
inwestycji 
modernizacyjnyc
h). 
 
 

Negatywne, 
Krótkotrwałe lub 
stałe, 
bezpośrednie, 
pośrednie (zajęcie 
powierzchni 
ziemi) 
 
Pozytywne, 
długotrwałe, 
pośrednie 

Prace związane z 
prowadzeniem inwestycji, w 
szczególności inwestycje 
wymagające użycia ciężkich 
maszyn i sprzętu, 
przeobrażenia powierzchni 
ziemi, zorganizowania terenu 
budowy oraz dojazdu do 
niego. 
 
Ww. działania mogą 
spowodować bezpośrednie 
oddziaływania mechaniczne 
na powierzchnię ziemi, w tym 
jej przemieszczanie, 
zagęszczania i ostatecznie 
zajęcie przez powstałą 
infrastrukturę. 
 
Oddziaływanie pozytywne 
związane z modernizacją 
gruntowych dróg rolnych, co 
zapobiegać będzie niszczeniu 
powierzchni ziemi i 
środowiska glebowego.  

Oddziaływanie negatywne: 
2.2.1.1. Działania na rzecz realizacji inwestycji 
drogowych, w tym budowy, przebudowy, remontów 
przepraw mostowych i innych obiektów 
inżynieryjnych oraz budowa obwodnic Głogówka w 
ciągu drogi wojewódzkiej i krajowej, obwodnic 
wschodniej oraz północno-zachodniej Prudnika. 
2.2.1.3. Modernizacja i budowa infrastruktury 
drogowej, z uwzględnieniem terenów 
inwestycyjnych.  
2.2.1.4. Poprawa dostępności komunikacyjnej 
terenów rekreacyjnych i turystycznych (komunikacja 
publiczna, infrastruktura drogowa, parkingowa).  
2.3.1.8. Wspieranie działań na rzecz zwiększania 
potencjału retencyjnego i ochrony 
przeciwpowodziowej, w tym dążenie do budowy 
zbiorników retencyjnych w miejscowościach 
Ścinawa Nyska, Ścinawa Mała Piorunkowicach oraz 
Racławicach. 
 
 
Oddziaływanie pozytywne: 
2.2.1.6. Modernizacja gruntowych dróg rolnych. 

A: duże  
B: ograniczone do czasu 
inwestycji (dot. procesu 
inwestycyjnego)  
C: lokalizacja inwestycji  
D: jednorazowa lub stała  
E: częściowa 

S: bardzo małe 
T: brak 

Bardzo małe 

2. Oddziaływanie 
na wody 

Negatywne, Prace związane z 
prowadzeniem inwestycji, 

Oddziaływanie negatywne: A: duże  S: umiarkowane 
T: brak 

Bardzo małe 
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Lp. 
Rodzaj i skala 
oddziaływania 
na środowisko 

Charakter 
oddziaływania 

Jakie czynności spowodują 
oddziaływanie? 

Powiązanie z przedsięwzięciami ujętymi w 
Programie 

A: Prawdopodobieństwo 
występowania, B: czas 
trwania, C: zasięg, D: 

częstotliwość, E: 
odwracalność 
oddziaływań 

Prawdopodobieńst
wo występowania 

oddziaływań 
skumulowanych (S) 

lub 
transgranicznych (T) 

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 

ryzyka dla zdrowia 
ludzi lub zagrożenia 

dla środowiska 

powierzchniowe i 
podziemne  
 
- skala 
oddziaływania – 
mała (ze względu 
na brak 
potencjalnych 
konfliktów z 
systemem wód 
powierzchniowyc
h. 
 
 

krótkotrwałe lub 
stałe, 
bezpośrednie 
 
Pozytywne, 
długotrwałe, 
pośrednie 

wymagające użycia ciężkich 
maszyn i sprzętu, 
przeobrażenia powierzchni 
ziemi, zorganizowania terenu 
budowy oraz dojazdu do 
niego. W ten sposób generuje 
się również negatywne 
oddziaływania na środowisko 
wodne, poprzez spływ 
powierzchniowy wód 
opadowych z terenu 
prowadzonej inwestycji, 
naruszenie układu wodnego 
środowiska glebowego, 
dostawanie się do wód 
powierzchniowych i 
gruntowych szkodliwych 
substancji, np. 
ropopochodnych, farb, 
lakierów, etc.  
 
Ww. działania mogą 
powodować dostarczanie 
zanieczyszczeń,  
w pierwszej kolejności do wód 
powierzchniowych, a 
następnie  
w wyniku przenika do 
głębszych warstw ziemi – wód 
podziemnych. Dotyczy to  
m. in. materiałów 
eksploatacyjnych maszyn i 
urządzeń, środków z placu 
budowy, jak też spływu 
powierzchniowego z terenu 
budowy.  
 
Oddziaływanie pozytywne 
związane jest głównie z 
działaniami, które przyczyniają 

2.2.1.1. Działania na rzecz realizacji inwestycji 
drogowych, w tym budowy, przebudowy, remontów 
przepraw mostowych i innych obiektów 
inżynieryjnych oraz budowa obwodnic Głogówka w 
ciągu drogi wojewódzkiej i krajowej, obwodnic 
wschodniej oraz północno-zachodniej Prudnika. 
2.2.1.3. Modernizacja i budowa infrastruktury 
drogowej, z uwzględnieniem terenów 
inwestycyjnych.  
2.2.1.4. Poprawa dostępności komunikacyjnej 
terenów rekreacyjnych i turystycznych (komunikacja 
publiczna, infrastruktura drogowa, parkingowa).  
2.3.1.8. Wspieranie działań na rzecz zwiększania 
potencjału retencyjnego i ochrony 
przeciwpowodziowej, w tym dążenie do budowy 
zbiorników retencyjnych w miejscowościach 
Ścinawa Nyska, Ścinawa Mała Piorunkowicach oraz 
Racławicach. 
 
Oddziaływanie pozytywne: 
2.3.1.5. Podejmowanie działań zwiększających 
świadomość społeczeństwa w zakresie ochrony 
środowiska i ekologii.   
2.3.1.6. Realizacja zadań wynikających z obowiązków 
ochrony przyrody – w szczególności na obszarach 
podlegających ochronie.  
2.3.1.7. Realizacja działań dot. ochrony przed 
zagrożeniami naturalnymi, wynikającymi m. in. ze 
zmian klimatu. 
2.3.1.8. Wspieranie działań na rzecz zwiększania 
potencjału retencyjnego i ochrony 
przeciwpowodziowej, w tym dążenie do budowy 
zbiorników retencyjnych w miejscowościach 
Ścinawa Nyska, Ścinawa Mała Piorunkowicach oraz 
Racławicach. 
2.3.2.1. Współpraca i integracja planowania 
przestrzennego. 

B: ograniczone do czasu 
inwestycji oraz trwałe w 
przypadku pozytywnego 
oddziaływania 
C: lokalizacja inwestycji i 
jego bliższa oraz dalsze 
otoczenie (spływ do wód 
i dalsza migracja 
zanieczyszczeń) 
D: jednorazowa  
E: częściowa 
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Lp. 
Rodzaj i skala 
oddziaływania 
na środowisko 

Charakter 
oddziaływania 

Jakie czynności spowodują 
oddziaływanie? 

Powiązanie z przedsięwzięciami ujętymi w 
Programie 

A: Prawdopodobieństwo 
występowania, B: czas 
trwania, C: zasięg, D: 

częstotliwość, E: 
odwracalność 
oddziaływań 

Prawdopodobieńst
wo występowania 

oddziaływań 
skumulowanych (S) 

lub 
transgranicznych (T) 

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 

ryzyka dla zdrowia 
ludzi lub zagrożenia 

dla środowiska 

się do zmniejszania presji na 
wody powierzchniowe oraz 
podziemne.  

3. Oddziaływanie 
na powietrze 
 
- skala 
oddziaływania – 
mała (ze względu 
na małą skalę 
inwestycji i 
odwracalność 
stanu po 
zrealizowaniu 
inwestycji.  
 
  

Negatywne, 
krótkotrwałe lub 
stałe, 
bezpośrednie 
 
Pozytywne, 
długotrwałe, 
pośrednie 

Prace związane z 
prowadzeniem inwestycji, w 
szczególności inwestycje 
wymagające użycia ciężkich 
maszyn i sprzętu. 
 
Oddziaływania na powietrze 
dotyczą przede wszystkim 
emisji spalin z urządzeń i 
maszyn wykorzystywanych w 
inwestycjach, jak również 
pyłów, np. z terenu budowy. 
Za emisję zanieczyszczeń 
może odpowiadać zwiększony 
ruch pojazdów 
wysokotonażowych.  
 
Pozytywne oddziaływania na 
jakość powietrza wiąże się z 
działaniami, które zmniejszać 
będą emisję zanieczyszczeń, w 
tym dot. poprawy 
efektywności energetycznej 
budynków, rozwój 
komunikacji.  

Oddziaływanie negatywne: 
2.2.1.1. Działania na rzecz realizacji inwestycji 
drogowych, w tym budowy, przebudowy, remontów 
przepraw mostowych i innych obiektów 
inżynieryjnych oraz budowa obwodnic Głogówka w 
ciągu drogi wojewódzkiej i krajowej, obwodnic 
wschodniej oraz północno-zachodniej Prudnika. 
2.2.1.3. Modernizacja i budowa infrastruktury 
drogowej, z uwzględnieniem terenów 
inwestycyjnych.  
2.2.1.4. Poprawa dostępności komunikacyjnej 
terenów rekreacyjnych i turystycznych (komunikacja 
publiczna, infrastruktura drogowa, parkingowa).  
2.3.1.8. Wspieranie działań na rzecz zwiększania 
potencjału retencyjnego i ochrony 
przeciwpowodziowej, w tym dążenie do budowy 
zbiorników retencyjnych w miejscowościach 
Ścinawa Nyska, Ścinawa Mała Piorunkowicach oraz 
Racławicach. 
 
Oddziaływanie pozytywne: 
2.2.1.1. Działania na rzecz realizacji inwestycji 
drogowych, w tym budowy, przebudowy, remontów 
przepraw mostowych i innych obiektów 
inżynieryjnych oraz budowa obwodnic Głogówka w 
ciągu drogi wojewódzkiej i krajowej, obwodnic 
wschodniej oraz północno-zachodniej Prudnika. 
2.2.1.2. Zrównoważony rozwój infrastruktury 
drogowej i okołodrogowej (chodniki, przejścia dla 
pieszych).  
2.2.1.3. Modernizacja i budowa infrastruktury 
drogowej, z uwzględnieniem terenów 
inwestycyjnych.  
2.2.1.4. Poprawa dostępności komunikacyjnej 
terenów rekreacyjnych i turystycznych (komunikacja 
publiczna, infrastruktura drogowa, parkingowa).  

A: duże  
B: ograniczone do czasu 
inwestycji oraz trwałe w 
przypadku pozytywnego 
oddziaływania 
C: lokalizacja inwestycji  
D: jednorazowa lub stała  
E: częściowa 

S: umiarkowane 
T: brak 

Bardzo małe 
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Lp. 
Rodzaj i skala 
oddziaływania 
na środowisko 

Charakter 
oddziaływania 

Jakie czynności spowodują 
oddziaływanie? 

Powiązanie z przedsięwzięciami ujętymi w 
Programie 

A: Prawdopodobieństwo 
występowania, B: czas 
trwania, C: zasięg, D: 

częstotliwość, E: 
odwracalność 
oddziaływań 

Prawdopodobieńst
wo występowania 

oddziaływań 
skumulowanych (S) 

lub 
transgranicznych (T) 

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 

ryzyka dla zdrowia 
ludzi lub zagrożenia 

dla środowiska 

2.2.1.5. Tworzenie spójnego systemu sieci ścieżek 
rowerowych, pieszych, konnych w tym poprzez 
budowę, przebudowę, remont infrastruktury dla 
ruchu rowerowego i pieszego oraz oznakowanie, w 
tym układzie powiązań transgranicznych.   
2.2.1.7. Optymalizacja rozkładu jazdy do potrzeb 
mieszkańców (np. zakładów pracy, szkół). 
2.2.1.8. Zwiększanie dostępu do komunikacji 
kolejowej, w tym wykorzystanie potencjału 
magistrali podsudeckiej oraz połączeń 
transgranicznych. 
2.3.1.1. Eliminacja niskiej emisji m. in poprzez 
budowę, modernizację kotłowni lokalnych oraz 
modernizację, rozbudowę infrastruktury 
ciepłowniczej i energetycznej obiektów 
powiatowych.  
2.3.1.2. Wdrażanie niskoemisyjnych i 
energooszczędnych technologii w obiektach 
użyteczności publicznych.  
2.3.1.3. Działania na rzecz poprawy 
energooszczędności poprzez termomodernizację 
obiektów użyteczności publicznej.   
2.3.1.4. Promocja i wspieranie rozwoju gospodarki 
niskoemisyjnej na terenie powiatu. 
2.3.1.5. Podejmowanie działań zwiększających 
świadomość społeczeństwa w zakresie ochrony 
środowiska i ekologii.   

4. Oddziaływanie 
na klimat 
akustyczny 
(hałas)  
 
- skala 
oddziaływania – 
mała (ze względu 
na małą skalę 
inwestycji i 
odwracalność 
stanu po 

Negatywne, 
krótkotrwałe lub 
stałe, 
bezpośrednie 
 
Pozytywne, 
długotrwałe, 
pośrednie 

Wszelkie prace związane z 
prowadzeniem inwestycji, w 
szczególności inwestycje 
wymagające użycia ciężkich 
maszyn i sprzętu, np. 
inwestycje drogowe.  
 
Hałas może być generowany  
w trakcie prac budowalnych 
oraz podczas użytkowania 
obiektów przez maszyny i 
urządzenia.  
 

Oddziaływanie negatywne: 
2.2.1.1. Działania na rzecz realizacji inwestycji 
drogowych, w tym budowy, przebudowy, remontów 
przepraw mostowych i innych obiektów 
inżynieryjnych oraz budowa obwodnic Głogówka w 
ciągu drogi wojewódzkiej i krajowej, obwodnic 
wschodniej oraz północno-zachodniej Prudnika. 
2.2.1.3. Modernizacja i budowa infrastruktury 
drogowej, z uwzględnieniem terenów 
inwestycyjnych.  
2.2.1.4. Poprawa dostępności komunikacyjnej 
terenów rekreacyjnych i turystycznych (komunikacja 
publiczna, infrastruktura drogowa, parkingowa).  

A: duże  
B: ograniczone do czasu 
inwestycji oraz trwałe w 
przypadku pozytywnego 
oddziaływania 
C: lokalizacja inwestycji, 
przebieg trasy 
komunikacyjnej  
D: jednorazowa lub stała  
E: częściowa 

S: umiarkowane 
T: brak 

Bardzo małe 
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Lp. 
Rodzaj i skala 
oddziaływania 
na środowisko 

Charakter 
oddziaływania 

Jakie czynności spowodują 
oddziaływanie? 

Powiązanie z przedsięwzięciami ujętymi w 
Programie 

A: Prawdopodobieństwo 
występowania, B: czas 
trwania, C: zasięg, D: 

częstotliwość, E: 
odwracalność 
oddziaływań 

Prawdopodobieńst
wo występowania 

oddziaływań 
skumulowanych (S) 

lub 
transgranicznych (T) 

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 

ryzyka dla zdrowia 
ludzi lub zagrożenia 

dla środowiska 

zrealizowaniu 
inwestycji.  
 
 

Wpływ pozytywny wiąże się z 
modernizacją infrastruktury 
drogowej (np. lepsza jakość 
nawierzchni, ekrany 
akustyczne) oraz z działaniami 
związanymi z monitoringiem 
stanu środowiska (kierowanie 
interwencji tam, gdzie jest ona 
konieczna).  

2.3.1.8. Wspieranie działań na rzecz zwiększania 
potencjału retencyjnego i ochrony 
przeciwpowodziowej, w tym dążenie do budowy 
zbiorników retencyjnych w miejscowościach 
Ścinawa Nyska, Ścinawa Mała Piorunkowicach oraz 
Racławicach. 
 
Oddziaływanie pozytywne: 
2.2.1.1. Działania na rzecz realizacji inwestycji 
drogowych, w tym budowy, przebudowy, remontów 
przepraw mostowych i innych obiektów 
inżynieryjnych oraz budowa obwodnic Głogówka w 
ciągu drogi wojewódzkiej i krajowej, obwodnic 
wschodniej oraz północno-zachodniej Prudnika. 
2.2.1.2. Zrównoważony rozwój infrastruktury 
drogowej i okołodrogowej (chodniki, przejścia dla 
pieszych).  
2.2.1.3. Modernizacja i budowa infrastruktury 
drogowej, z uwzględnieniem terenów 
inwestycyjnych.  

5. Oddziaływanie 
na 
bioróżnorodność, 
w tym 
podlegające 
ochronie gatunki 
roślin, grzybów i 
zwierząt 
 
- skala 
oddziaływania – 
mała (ze względu 
na małą skalę 
inwestycji i 
odwracalność 
stanu po 
zrealizowaniu 
inwestycji.  
 
 

Negatywne, 
krótkotrwałe lub 
stałe, 
bezpośrednie 
 
Pozytywne, 
długotrwałe, 
pośrednie 

Wszelkie prace związane z 
prowadzeniem inwestycji, w 
szczególności inwestycje 
wymagające użycia ciężkich 
maszyn i sprzętu, np. 
inwestycje drogowe. 
 
Ze względu na nieduża skalę 
planowanych inwestycji nie 
przewiduje się zauważalnego 
wpływu na gatunki roślin, 
grzybów i zwierząt, poza 
oddziaływaniem lokalnym. 
 
Wpływ pozytywny wiąże się z 
działaniami na rzecz ochrony 
przyrody oraz budowy 
świadomości ekologicznej.  

Oddziaływanie negatywne: 
2.2.1.1. Działania na rzecz realizacji inwestycji 
drogowych, w tym budowy, przebudowy, remontów 
przepraw mostowych i innych obiektów 
inżynieryjnych oraz budowa obwodnic Głogówka w 
ciągu drogi wojewódzkiej i krajowej, obwodnic 
wschodniej oraz północno-zachodniej Prudnika. 
2.2.1.3. Modernizacja i budowa infrastruktury 
drogowej, z uwzględnieniem terenów 
inwestycyjnych.  
2.2.1.4. Poprawa dostępności komunikacyjnej 
terenów rekreacyjnych i turystycznych (komunikacja 
publiczna, infrastruktura drogowa, parkingowa).  
2.3.1.8. Wspieranie działań na rzecz zwiększania 
potencjału retencyjnego i ochrony 
przeciwpowodziowej, w tym dążenie do budowy 
zbiorników retencyjnych w miejscowościach 
Ścinawa Nyska, Ścinawa Mała Piorunkowicach oraz 
Racławicach. 
 

A: umiarkowane  
B: ograniczone do czasu 
inwestycji (dot. procesu 
inwestycyjnego)  
C: lokalizacja inwestycji, 
przebieg trasy 
komunikacyjnej  
D: jednorazowa lub stała  
E: częściowa 

S: Małe 
T: brak 

Bardzo małe 
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Lp. 
Rodzaj i skala 
oddziaływania 
na środowisko 

Charakter 
oddziaływania 

Jakie czynności spowodują 
oddziaływanie? 

Powiązanie z przedsięwzięciami ujętymi w 
Programie 

A: Prawdopodobieństwo 
występowania, B: czas 
trwania, C: zasięg, D: 

częstotliwość, E: 
odwracalność 
oddziaływań 

Prawdopodobieńst
wo występowania 

oddziaływań 
skumulowanych (S) 

lub 
transgranicznych (T) 

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 

ryzyka dla zdrowia 
ludzi lub zagrożenia 

dla środowiska 

Oddziaływanie pozytywne: 
2.3.1.5. Podejmowanie działań zwiększających 
świadomość społeczeństwa w zakresie ochrony 
środowiska i ekologii.   
2.3.1.6. Realizacja zadań wynikających z obowiązków 
ochrony przyrody – w szczególności na obszarach 
podlegających ochronie.  
2.3.2.4. Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni 
publicznych, w tym terenów zieleni, parków, placów 
zabaw, siłowni zewnętrznych etc. – we współpracy 
ze społecznością lokalną. 

6. Przestrzeń i 
walory 
krajobrazowe  
 
- skala 
oddziaływania – 
bardzo mała (ze 
względu na małą 
skalę inwestycji i 
odwracalność 
stanu po 
zrealizowaniu 
inwestycji.  
 

Negatywne, 
krótkotrwałe lub 
stałe, 
bezpośrednie 
(proces 
inwestycyjny) 
 
Pozytywne, 
długotrwałe, 
pośrednie 

Planowane inwestycje mogą 
mieć wpływ na jakość 
przestrzeni oraz walory 
krajobrazowe. Potencjalny 
wpływ związany mógłby być z 
nowymi obiektami 
budowlanymi oraz procesem 
ich tworzenia (np. place 
budowy).  
 
Wpływ pozytywny wiąże się z 
działaniami na rzecz ochrony 
przyrody oraz budowy 
świadomości ekologicznej. 
 
 

Oddziaływanie negatywne: 
2.2.1.1. Działania na rzecz realizacji inwestycji 
drogowych, w tym budowy, przebudowy, remontów 
przepraw mostowych i innych obiektów 
inżynieryjnych oraz budowa obwodnic Głogówka w 
ciągu drogi wojewódzkiej i krajowej, obwodnic 
wschodniej oraz północno-zachodniej Prudnika. 
2.2.1.3. Modernizacja i budowa infrastruktury 
drogowej, z uwzględnieniem terenów 
inwestycyjnych.  
2.2.1.4. Poprawa dostępności komunikacyjnej 
terenów rekreacyjnych i turystycznych (komunikacja 
publiczna, infrastruktura drogowa, parkingowa).  
2.3.1.8. Wspieranie działań na rzecz zwiększania 
potencjału retencyjnego i ochrony 
przeciwpowodziowej, w tym dążenie do budowy 
zbiorników retencyjnych w miejscowościach 
Ścinawa Nyska, Ścinawa Mała Piorunkowicach oraz 
Racławicach. 
 
Oddziaływanie pozytywne: 
2.3.1.5. Podejmowanie działań zwiększających 
świadomość społeczeństwa w zakresie ochrony 
środowiska i ekologii.   
2.3.1.6. Realizacja zadań wynikających z obowiązków 
ochrony przyrody – w szczególności na obszarach 
podlegających ochronie.  
2.3.2.1. Współpraca i integracja planowania 
przestrzennego. 

A: umiarkowane  
B: ograniczone do czasu 
inwestycji (dot. procesu 
inwestycyjnego, np. 
utworzenie placu 
budowy)   
C: lokalizacja inwestycji,  
D: jednorazowa lub stała  
E: częściowa 

S: Małe 
T: brak 

Brak 
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Lp. 
Rodzaj i skala 
oddziaływania 
na środowisko 

Charakter 
oddziaływania 

Jakie czynności spowodują 
oddziaływanie? 

Powiązanie z przedsięwzięciami ujętymi w 
Programie 

A: Prawdopodobieństwo 
występowania, B: czas 
trwania, C: zasięg, D: 

częstotliwość, E: 
odwracalność 
oddziaływań 

Prawdopodobieńst
wo występowania 

oddziaływań 
skumulowanych (S) 

lub 
transgranicznych (T) 

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 

ryzyka dla zdrowia 
ludzi lub zagrożenia 

dla środowiska 

7. Obszary 
chronione  
 
- skala 
oddziaływania 
negatywnego – 
brak  

Nie przewiduje 
się negatywnego 
wpływu działań 
ujętych w 
Strategii na 
obszary 
chronione 
 
Pozytywne, 
długotrwałe, 
pośrednie  

Wpływ pozytywny wiąże się z 
działaniami na rzecz ochrony 
przyrody oraz budowy 
świadomości ekologicznej. 
 

Oddziaływanie pozytywne: 
2.3.1.5. Podejmowanie działań zwiększających 
świadomość społeczeństwa w zakresie ochrony 
środowiska i ekologii.   
2.3.1.6. Realizacja zadań wynikających z obowiązków 
ochrony przyrody – w szczególności na obszarach 
podlegających ochronie.  
 

- - - 

8.  W zakresie 
utrzymania 
dobrej jakości 
gleb, 
zagospodarowani
a odpadów 
 
 

Brak 
oddziaływania 

- - - - - 

9. Promieniowanie 
elektromagnetyc
zne  

Brak 
oddziaływania 

- - - - - 

10.  
 

Klimat  
 
- skala 
oddziaływania 
negatywnego – 
brak  
 

Pozytywne, 
długotrwałe, 
pośrednie 

Pozytywne oddziaływania na 
jakość powietrza wiąże się z 
działaniami, które zmniejszać 
będą emisję zanieczyszczeń, w 
tym dot. poprawy 
efektywności energetycznej 
budynków, rozwój 
komunikacji. Grupa działań 
przyczyni się do lepszego 
przystosowania przestrzeni 
powiatu do skutków zmian 
klimatycznych, m. in. w 
zakresie retencyjności. 

Oddziaływanie pozytywne: 
2.2.1.1. Działania na rzecz realizacji inwestycji 
drogowych, w tym budowy, przebudowy, remontów 
przepraw mostowych i innych obiektów 
inżynieryjnych oraz budowa obwodnic Głogówka w 
ciągu drogi wojewódzkiej i krajowej, obwodnic 
wschodniej oraz północno-zachodniej Prudnika. 
2.2.1.2. Zrównoważony rozwój infrastruktury 
drogowej i okołodrogowej (chodniki, przejścia dla 
pieszych).  
2.2.1.4. Poprawa dostępności komunikacyjnej 
terenów rekreacyjnych i turystycznych (komunikacja 
publiczna, infrastruktura drogowa, parkingowa).  
2.2.1.5. Tworzenie spójnego systemu sieci ścieżek 
rowerowych, pieszych, konnych w tym poprzez 
budowę, przebudowę, remont infrastruktury dla 
ruchu rowerowego i pieszego oraz oznakowanie, w 
tym układzie powiązań transgranicznych.   

- - - 



 

86 
 

Lp. 
Rodzaj i skala 
oddziaływania 
na środowisko 

Charakter 
oddziaływania 

Jakie czynności spowodują 
oddziaływanie? 

Powiązanie z przedsięwzięciami ujętymi w 
Programie 

A: Prawdopodobieństwo 
występowania, B: czas 
trwania, C: zasięg, D: 

częstotliwość, E: 
odwracalność 
oddziaływań 

Prawdopodobieńst
wo występowania 

oddziaływań 
skumulowanych (S) 

lub 
transgranicznych (T) 

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 

ryzyka dla zdrowia 
ludzi lub zagrożenia 

dla środowiska 

2.2.1.6. Modernizacja gruntowych dróg rolnych. 
2.2.1.7. Optymalizacja rozkładu jazdy do potrzeb 
mieszkańców (np. zakładów pracy, szkół). 
2.2.1.8. Zwiększanie dostępu do komunikacji 
kolejowej, w tym wykorzystanie potencjału 
magistrali podsudeckiej oraz połączeń 
transgranicznych. 
2.2.4.1. Poprawa bezpieczeństwa publicznego, w 
tym modernizacja i remont obiektów Straży 
Pożarnej, Policji, wymiana, modernizacja pojazdów i  
sprzętu ratowniczo gaśniczego oraz informatycznego 
i telekomunikacyjnego wg obowiązujących 
normatywów czasookresu użytkowania. 
2.3.1.1. Eliminacja niskiej emisji m. in poprzez 
budowę, modernizację kotłowni lokalnych oraz 
modernizację, rozbudowę infrastruktury 
ciepłowniczej i energetycznej obiektów 
powiatowych.  
2.3.1.2. Wdrażanie niskoemisyjnych i 
energooszczędnych technologii w obiektach 
użyteczności publicznych.  
2.3.1.3. Działania na rzecz poprawy 
energooszczędności poprzez termomodernizację 
obiektów użyteczności publicznej.   
2.3.1.4. Promocja i wspieranie rozwoju gospodarki 
niskoemisyjnej na terenie powiatu. 
2.3.1.5. Podejmowanie działań zwiększających 
świadomość społeczeństwa w zakresie ochrony 
środowiska i ekologii.   
2.3.1.6. Realizacja zadań wynikających z obowiązków 
ochrony przyrody – w szczególności na obszarach 
podlegających ochronie.  
2.3.1.7. Realizacja działań dot. ochrony przed 
zagrożeniami naturalnymi, wynikającymi m. in. ze 
zmian klimatu. 
2.3.1.8. Wspieranie działań na rzecz zwiększania 
potencjału retencyjnego i ochrony 
przeciwpowodziowej, w tym dążenie do budowy 
zbiorników retencyjnych w miejscowościach 
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Lp. 
Rodzaj i skala 
oddziaływania 
na środowisko 

Charakter 
oddziaływania 

Jakie czynności spowodują 
oddziaływanie? 

Powiązanie z przedsięwzięciami ujętymi w 
Programie 

A: Prawdopodobieństwo 
występowania, B: czas 
trwania, C: zasięg, D: 

częstotliwość, E: 
odwracalność 
oddziaływań 

Prawdopodobieńst
wo występowania 

oddziaływań 
skumulowanych (S) 

lub 
transgranicznych (T) 

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 

ryzyka dla zdrowia 
ludzi lub zagrożenia 

dla środowiska 

Ścinawa Nyska, Ścinawa Mała Piorunkowicach oraz 
Racławicach. 
2.3.2.1. Współpraca i integracja planowania 
przestrzennego. 
2.3.2.4. Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni 
publicznych, w tym terenów zieleni, parków, placów 
zabaw, siłowni zewnętrznych etc. – we współpracy 
ze społecznością lokalną. 

11. Zasoby naturalne Brak 
oddziaływania 

- - - - - 

12.  Zabytki  Brak 
oddziaływania 

- - - - - 

13. Dobra materialne Brak 
oddziaływania 

- - - - - 
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5.7.2 Podsumowanie oddziaływania na środowisko  
 

Prawdopodobieństwo występowania, czas trwania, zasięg, częstotliwość i odwracalność 

 

Realizacja wybranych zadań ujętych w Strategii charakteryzować się będzie oddziaływaniem na 

środowisko, kilka działań może spełniać kryteria ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 

10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1839). Należy jednak zaznaczyć, iż opis wymienionych w Strategii przedsięwzięć jest 

zbyt ogólny, aby to stwierdzić z pełną stanowczością.  

Analizując ogólne zapisy treści zadań należy wskazać, że oddziaływania na środowisko związane będą 

przede wszystkim z projektami inwestycyjnymi dot. infrastruktury drogowej, w ramach których 

planowane jest użycie ciężkiego, sprzętu, ingerencja w środowisko glebowe, zajęcie powierzchni ziemi. 

Nie przewiduje się natomiast zauważalnych oddziaływań pośrednich, np. takich, w których powstała 

infrastruktura generować będą takie oddziaływania.  

Prognozuje się występowanie następujących oddziaływań na środowisko: 

ODDZIAŁYWANIE NA POWIERZCHNIĘ ZIEMI 

• Oddziaływanie na powierzchnię ziemi związane może być z zajęciem jej powierzchni pod 

zabudowę, ale zasadniczo tymczasową, związaną z zapleczem inwestycji. Oznacza to zajęcie 

tymczasowe terenu pod zorganizowane prac budowalnych, negatywny wpływ ciężkich maszyn 

na powierzchnię gleby, jej zagęszczenie lub nawet zniszczenie warstwy gleby.  

ODDZIAŁYWANIE NA WODY POWIERZCHNIOWE ORAZ PODZIEMNE  

• Oddziaływanie na wody powierzchniowe oraz podziemne związane może być przede 

wszystkim z prowadzeniem prac inwestycyjnych (oddziaływanie bezpośrednie).  

• Negatywne oddziaływania na wody powierzchniowe oraz podziemne może wynikać 

z ingerencji w środowisko glebowe przy prowadzeniu prac ziemnych, jak również wskutek 

przedostawania się płynów eksploatacyjnych maszyn i urządzeń do gleby, wód 

powierzchniowych i dalej do wód podziemnych.   

ODDZIAŁYWANIA NA POWIETRZE  

• Oddziaływanie na powietrze może mieć charakter bezpośredni. Oddziaływania bezpośrednie 

powstawać będą wskutek prowadzonych prac inwestycyjnych i dotyczyć będą emisji pyłów 

i gazów z terenu budowy, zarówno wskutek emisji gazów i pyłów z maszyn i urządzeń, jak 

również pyłów z terenu powierzchni ziemi.  

EMISJA HAŁASU  

• Emisja hałasu spowodowana może być przede wszystkim przez maszyny i urządzenia pracujące 

na terenach budowy. Oznacza to oddziaływanie bezpośrednie, które po zakończeniu procesu 

inwestycyjnego ustanie.   
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ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZNE I BIORÓŻNROODNOŚĆ  

• Oddziaływanie na przyrodę może mieć charakter wyłączenie bezpośredni, co związane jest 

z procesami inwestycyjnymi.  

• Zasięg i czas trwania oddziaływań w przeważającej mierze ograniczony będzie do miejsca 

realizacji inwestycji, jak również czasu jej prowadzenia. Po tym czasie negatywne 

oddziaływania w większości powinny ustać. Częstotliwość oddziaływania może być większa 

w okresie prowadzenia prac budowlanych. W związku z tym w przeważającej mierze wpływ na 

środowisko charakteryzować się będzie częściowo odwracalnością (poza oddziaływaniem na 

powierzchnię ziemi przez jej zajęcie pod nowe obiekty budowalne – co dotyczy praktycznie 

niedużej powierzchni i związane jest m. in. z powstaniem obwodnic Prudnika i Głogówka oraz 

zbiorników retencyjnych w miejscowościach Ścinawa Nyska, Ścinawa Mała Piorunkowicach 

oraz Racławicach. Należy przy tym zaznaczyć, iż w tym przypadku inwestorem nie będzie 

Powiat Prudnicki.  

 

Prawdopodobieństwo występowania oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych  

 

Ryzyko skumulowanych oddziaływań na środowisko związane może być z prowadzonymi procesami 

inwestycyjnymi. Potencjalnie największe ryzyko oddziaływań skumulowanych należy postrzegać  

w realizacji osobnych przedsięwzięć infrastrukturalnych/inwestycyjnych w tym samym czasie i/lub 

miejscu, co może spowodować przekroczenie norm środowiskowych, w tym czasie i/lub miejscu. 

Przykładem takich przedsięwzięć może być prowadzenie prac inwestycyjnych. Ryzyko oddziaływań 

skumulowanych jest jednocześnie bardzo niskie.  

Ze względu na prognozową małą skalę oddziaływań na środowisko, wywołanych realizacją 

poszczególnych działań oraz prognozowany brak możliwości migracji zanieczyszczeń powstałych 

w wyniku realizacji projektów, nie przewiduje się oddziaływań transgranicznych na środowisko.  

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska  

 

W Strategii nie zdiagnozowano prawdopodobieństwa występowania ryzyka dla zdrowia ludzi, poza 

kwestiami związanymi z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy – pracowników 

wykonujących działania inwestycyjne. 
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5.8 Analiza oddziaływania na środowisko realizacji Strategii  
 

5.8.1 Czy projektowany dokument wyznacza ramy dla późniejszych realizacji 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz czy realizacja postanowień 

tego dokumentu może spowodować znaczące oddziaływania na środowisko 
 

Wśród zaplanowanych do realizacji działań znajduję się takie, które zostały wskazane 

w  rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), jako przedsięwzięcia o zawsze 

znaczącym lub potencjalnie znaczącym oddziaływaniu na środowisko.  

Należy do nich zaliczyć następujące działania: 

• 2.2.1.1. Działania na rzecz realizacji inwestycji drogowych, w tym budowy, przebudowy, 

remontów przepraw mostowych i innych obiektów inżynieryjnych oraz budowa obwodnic 

Głogówka w ciągu drogi wojewódzkiej i krajowej, obwodnic wschodniej oraz północno-

zachodniej Prudnika. 

• 2.2.1.3. Modernizacja i budowa infrastruktury drogowej, z uwzględnieniem terenów 

inwestycyjnych.  

• 2.2.1.4. Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów rekreacyjnych i turystycznych 

(komunikacja publiczna, infrastruktura drogowa, parkingowa).  

• 2.3.1.8. Wspieranie działań na rzecz zwiększania potencjału retencyjnego i ochrony 

przeciwpowodziowej, w tym dążenie do budowy zbiorników retencyjnych w miejscowościach 

Ścinawa Nyska, Ścinawa Mała Piorunkowicach oraz Racławicach. 

Należy stwierdzić, że realizacja zaledwie kilku działań ujętych w Strategii spowoduje oddziaływania na 

środowisko. Dużego prawdopodobieństwa wystąpienia negatywnych oddziaływań należy oczekiwać 

w odniesieniu do powietrza atmosferycznego, powierzchni ziemi, wód powierzchniowych oraz hałasu. 

Małego prawdopodobieństwa wystąpienia negatywnych oddziaływań należy oczekiwać w odniesieniu 

do oddziaływania na bioróżnorodność i walorów krajobrazowych, braku oddziaływania na obszary 

chronione, w tym podlegających ochronie gatunki roślin, grzybów i zwierząt, utrzymanie dobrej jakości 

gleb, zagospodarowania odpadów, klimat, zasoby materialne, dziedzictwo kulturowe. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań wynika z faktu, że powiązane jest ono głównie 

z procesami inwestycji drogowych oraz budową zbiorników retencyjnych. W przypadku realizacji 

inwestycji niemal pewne jest, że wystąpią chwilowe negatywne oddziaływania na środowisko, 

niepewna jest natomiast skala tych oddziaływań. Mniej pewne jest prawdopodobieństwo oddziaływań 

pośrednich, wywołanych przez powstałe w wyniku realizacji inwestycji zmiany (zwiększona 

przepustowość dróg i szlaków komunikacyjnych).  

Osobną kwestią jest analiza skutków inwestycji związanych z budową zbiorników retencyjnych. 

Jak podaje Jankowski W. w opracowaniu „Przyrodnicze skutki budowy i funkcjonowania zbiorników 

suchych i wielofunkcyjnych – doświadczenia z oceny wybranych zbiorników” zbiorniki suche są 

częściowo zalewane raz na kilka – kilkanaście lat i sporadycznie są całkowicie wypełniane wodą w czasie 

bardzo dużych wezbrań.  
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Zmiany w obrębie czaszy suchych zbiorników przeciwpowodziowych są wielokrotnie mniejsze niż 

w obrębie zbiorników wielofunkcyjnych. Powierzchnia zbiornika może być użytkowana jako łąki, 

pastwiska, mogą być zachowane starorzecza, zarośla i zadrzewienia wzdłuż koryta rzeki. Nie ma tu 

potrzeby trwałego zatopienia gruntu, jak w przypadku klasycznych zbiorników retencyjnych. 

Po wybudowaniu zbiorników wszystkie siedliska roślin i zwierząt, zakrzaczenia i zadrzewienia nie 

doznają specjalnego uszczerbku (poza obszarami kolidującymi z budowana zaporą i jej infrastrukturą) 

w związku z krótkim przetrzymywaniem w tych zbiornikach wody i ich pełnym zalewaniu tylko przy 

dużych wezbraniach. 

W przypadku zbiorników suchych, które poza okresami większych wezbrań, np. raz na 10 lat 

przepuszczają niezmienione przepływy i rumowisko wleczone oraz unoszone, erozja denna poniżej 

zapory czołowej jest niewielka – ponieważ tylko w czasie piętrzenia wód w czaszy zbiornika może być 

zatrzymana część niesionego przez rzekę rumoszu. Zbiorniki suche nie zaburzają terminów wylewów 

na teren doliny poniżej zbiornika. Przepuszczają one małe i średnie wezbrania, ograniczają tylko 

wielkość i zasięg dużych wezbrań w dolinie poniżej zbiornika (Lenar-Matyas et al. 2009). Powoduje to 

tylko relatywnie małe pogorszenie warunków funkcjonowania siedlisk i gatunków typowych dla dolin 

rzecznych, ale w wielu przypadkach zostają one zachowane. Przyrodnicy postulują zwykle, by 

piętrzenie rozpoczynać możliwie późno, dopiero przy dużych przepływach, natomiast projektanci 

kierując się obliczeniami hydrotechnicznymi proponują zwykle rozpoczynanie piętrzenia już przy 

mniejszych wezbraniach. Im później rozpoczynane jest piętrzenie, tym częściej, wyżej i na większym 

obszarze dolina czy międzywale poniżej zbiornika są zalewane, i dzięki temu większe są możliwości 

zachowania cennych siedlisk w dole rzeki. 

W związku z tym, że na brak jest wiedzy nt. rozwiązań technicznych projektowanych zbiorników trudno 

oszacować pełen wpływ na środowisko. Dotyczy to również kwestii migracji zwierząt, w tym ryb.  

Od istotnych zagadnień problemowych należy zaliczyć dodatkowo: 

• Kwestie projektowania koryta rzeki powyżej i poniżej zapory (czy tworzyć nowe, jak 

wykorzystać odcięte koryto?), 

• Kwestie regulacji odcinka rzeki – jak długość powinna być regulowana,  

• Usuwanie drzew i roślinności wzdłuż cieków w obrębie czaszy suchych zbiorników.24 

 

Jako małe prawdopodobieństwo lub nawet brak wystąpienia negatywnych oddziaływań na środowisko 

należy przewidzieć w stosunku do obszarów chronionych. Oddziaływania na środowisko będzie 

zasadniczo chwilowe, ograniczone do czasu prowadzenia inwestycji. Większość oddziaływań na 

środowisko będzie miało charakter czasowy, ograniczony do trwania inwestycji. Z reguły procesy 

inwestycyjne trwają do 2 lat. Po zakończeniu inwestycji oddziaływania znikną, czyli takie oddziaływanie 

będzie miało charakter jednorazowy.  

Zasięg oddziaływań na środowisko będzie miał lokalny charakter. Związany będzie z realizowanymi 

inwestycjami. Prowadzone prace budowalne powodować będą chwilowe zajęcie powierzchni ziemi, w 

tym degradację środowiska glebowego. Skutki prowadzonych prac mogą być odczuwane w najbliższym 

 
24 Za: Wojciech Jankowski, Przyrodnicze skutki budowy i funkcjonowania zbiorników suchych i wielofunkcyjnych 
– doświadczenia z oceny wybranych zbiorników Przegląd Przyrodniczy XXVIII, 4 (2017): 135-151 
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sąsiedztwie poprzez emisję pyłów i zanieczyszczeń gazowych oraz hałas. Do środowiska wodnego 

dostawać się mogą zanieczyszczenia wskutek spływu powierzchniowego. W ten sposób 

zanieczyszczenia mogą migrować także na inne obszary.  

Większość skutków negatywnych oddziaływań charakteryzować się będzie pełną lub częściową 

odwracalnością. Po zakończeniu inwestycji oddziaływania znikną, więc zniknie większość negatywnych 

skutków. Związane to będzie także z procesami samooczyszczania, w tym powietrza atmosferycznego, 

środowiska glebowego i wodnego.  

Mając na uwadze powyższą analizę oraz analizę zapisów Strategii należy stwierdzić:  
 

• Strategia wyznacza ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko, co dotyczy zasadniczo kilku działań związanych z inwestycjami 

drogowymi oraz działaniem związanym z budową zbiorników retencyjnych. Należy przy tym 

zaznaczyć, iż inwestycje te są nadrzędne w stosunku do działań prowadzonych z inicjatywy 

Powiatu Prudnickiego. Budowa obwodnic nie będzie bezpośrednią inwestycją Powiatu, 

podobnie jak budowa zbiorników regencyjnych (Wody Polskie).  

• Realizacja ustaleń Strategii nie spowodowuje oddziaływania na obszar Natura 2000.  

• Tylko nieliczne z zaplanowanych działań wykazują oddziaływanie na środowisko. Większość 

działań realizowanych przez Instytucje Powiatu Prudnickiego to działania organizacyjne, 

edukacyjne, administracyjne. Istotny wpływ na środowisko mogą powodować tylko inwestycje 

drogowe i związane z budową zbiorników retencyjnych, dla których przewiduje się osobne 

procedury środowiskowe.  

 

 

5.8.2 Wpływ realizacji zadań mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko na jego wybrane komponenty oraz proponowane działania 

kompensacyjne  
 

Oddziaływanie na powierzchnię ziemi, utrzymania dobrej jakości gleb, zagospodarowanie 

odpadów 

 
Prace związane z prowadzeniem inwestycji, wymagające użycia ciężkich maszyn i sprzętu, 

przeobrażenia powierzchni ziemi, zorganizowania terenu budowy oraz dojazdu do niego należy zaliczyć 

do przedsięwzięć, które w szczególny sposób wpływać mogą na powierzchnię ziemi oraz degradację 

gleb. Docelowo wpływ na powierzchnię ziemi związany będzie z powstaniem wielkopowierzchniowych 

obiektów powodujących trwałe zajęcie powierzchni ziemi. Do tych obiektów należy zaliczyć także 

parkingi i drogi dojazdowe. Ww. działania mogą spowodować bezpośrednie oddziaływania 

mechaniczne na powierzchnię ziemi, w tym jej przemieszczanie, zagęszczania i ostatecznie zajęcie 

przez powstałą infrastrukturę. 

Mając na uwadze, że wpływ na środowisko wynikać może z realizacji procesów inwestycyjnych 

związanych z budową nowej infrastruktury lub modernizacją istniejącej, jak również późniejsze 

funkcjonowanie tej infrastruktury, wśród rozwiązań mające na celu zapobieganie, ograniczenie lub 
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kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko wskazać przede wszystkim na 

właściwą lokalizację działań np. na obszarach pozbawionych szczególnych walorów przyrodniczych, 

unikanie lokalizacji wymagających znacznych zmian ukształtowania terenu oraz wywołujących 

konflikty przestrzenne, w tym degradację krajobrazu lub utratę produktywności gleb wyższych klas 

bonitacyjnych, zachowanie śródpolnych ekosystemów jako lokalnych centrów różnorodności 

biologicznej. Istotne jest również odpowiednie zorganizowanie procesu inwestycyjnego, w tym 

również odpowiedniego zagospodarowania powstałych odpadów.  

 

Wody podziemne i powierzchniowe 

 

Ocena wpływu na stan wód powierzchniowych wiąże się z oceną ryzyka nieosiągnięcia celów 

środowiskowych, która miała na celu zidentyfikowanie tych JCWP, które z powodu występowania 

istotnych oddziaływań antropogenicznych mogą nie osiągnąć ustalonych dla nich celów 

środowiskowych. Zidentyfikowane JCWP rzeczne, w przypadku których ryzyko nieosiągnięcia celów 

środowiskowych jest wysokie, wymagają wprowadzenia działań uzupełniających zorientowanych na 

ograniczenie lub całkowitą redukcję występujących w nich presji. 

Wg danych większość wód rzecznych powiatu prudnickiego charakteryzowała się złym stanem 

ekologicznym, stanem chemicznym poniżej dobrego oraz złym stanem wód.  

Plan gospodarowania wodami na obszarze Dorzecza Odry ustala następujące cele środowiskowe:  

• Dla jednolitych części wód – będących w dobrym stanie/potencjalne ekologicznym – 

utrzymanie tego stanu/potencjału.  

• Dla naturalnych części wód – osiągnięcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego, 

utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego.   

• Dla silnie zmienionych i sztucznych części wód – osiągnięcie co najmniej dobrego 

potencjału ekologicznego, utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego.    

Wpływ realizacji Strategii na osiąganie celów środowiskowych wyznaczonych dla jednolitych części 

wód (JCW) będzie niski. Po pierwsze w Strategii tylko kilka wybranych inwestycji może oddziaływać na 

środowisko, w tym na wody powierzchniowe, a skala tych oddziaływań będzie znikoma. Ponadto 

Powiat Prudnicki jako instytucja posiada ograniczone kompetencje do realizacji działań na rzecz 

ochrony wód powierzchniowych. Są to głównie działania o charakterze edukacyjnym i organizacyjnym. 

Mając jednak na uwadze charakterystykę działań przewidzianych do realizacji w Strategii (inwestycje 

drogowe) zaleca się zwracanie szczególnej uwagi i zachowanie ostrożności podczas prowadzenia 

inwestycji. Należy odpowiednio zabezpieczyć teren budowy, unikać przedostawania się do środowiska 

glebowego płynów eksploatacyjnych, paliw i innych szkodliwych substancji. Należy zabezpieczyć teren 

przed możliwością niekontrolowanego spływu powierzchniowego i erozji powierzchni ziemi.  

Istotnym źródłem zanieczyszczeń wód powierzchniowych może być gospodarka rolna. W tym zakresie 

należy wspierać stosowanie kodeksu dobrej praktyki rolnej. Należy minimalizować straty składników 

pokarmowych, w tym azotu i fosforu w glebie, poprzez m. in. zrównoważone nawożenie, odpowiednie 

zabiegi agrotechniczne, jak też realizację programów rolno-środowiskowych, w szczególności. 

Jednocześnie Powiat Prudnicki ma ograniczony wpływ na działania prowadzone przez rolników.  
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Kolejne zagrożenia dla stanu wód związane są z rozbudową i rozwojem funkcji turystycznej. Wzrost 

ilości osób korzystających z tras turystycznych może wpływać na pogorszenie parametrów wód, jak 

również przyczyniać się do zaśmiecenia. Należy więc unikać kierowania ruchu turystycznego na 

wrażliwe przyrodniczo tereny.  

Istotnym zagrożeniem dla jakości wód powierzchniowych jest zmniejszenie naturalnej zdolności 

samooczyszczania się wód, spowodowane suszą. Należy wdrożyć kolejne działania, aby zapewnić dobry 

stan ilościowy wód, tj. zapewnić odpowiednią wielkość przepływu i retencji wody. Służyć mają temu 

m. in. działania związane z retencją wód. Jednocześnie realizując inwestycje z zakresu małej retencji 

wód należy zwrócić uwagę na wpływ inwestycji na środowisko przyrodnicze, w szczególności 

bioróżnorodność (wskutek lokalnych zmian hydrologicznych, np. poprzez podniesienie lustra wody), 

jak też na zagrożenia związane z dostawaniem się do wód stojących (np. stawów, oczek wodnych, 

małych zbiorników).  

Konieczne jest stałe monitorowanie wód powierzchniowych przez uwzględnienie wszystkich istotnych 

elementów jakości we wszystkich kategoriach wód zgodnie z ramową dyrektywą wodną. 

 

Powietrze atmosferyczne 
 

Realizacja strategii może powodować negatywny wpływ na standardy powietrza, ale tylko w ujęciu 

lokalnym (wpływ chwilowy i lokalny). Dotyczy to przede wszystkim zadań o charakterze inwestycyjnym, 

których realizacja może powodować emisję gazów i pyłów do atmosfery.  

Realizacja Strategii w szczególności zadań, które mogą powodować potencjalnie znaczące 

oddziaływania na środowisko wpływać może w następujących sposób na emisję pyłów i gazów do 

powietrza: 

• Prace budowlane mogą niekorzystnie wpływać na jakość powietrza, zarówno wskutek 

zanieczyszczeń gazowych (spaliny), jak też pyłowych – mając na uwadze znaczną liczbę 

planowanych w ramach strategii zadań inwestycyjnych, prognozuje się, że punktowo emisja 

pyłów i zanieczyszczeń gazowych może być znaczna i może wpływać negatywnie na najbliższe 

otoczenia, w tym ludzi wykonujących prace budowlane. Nie przewiduje się natomiast 

zauważalnej zmiany parametrów powietrza w wyniku realizacji tych zadań. Należy 

przestrzegać zasad BHP oraz minimalizować ryzyko zanieczyszczeń powietrza, m. in. poprzez 

zabezpieczanie placów budowy, np. poprzez przykrycie materiałów, polewanie dróg 

dojazdowych wodą w celu zapobiegania pyleniu, utrzymywania w dobrym stanie maszyn 

i urządzeń (emisja spalin).  

 

 

 

Hałas 
 



 

95 
 

Trwały wpływ na pogorszenie się warunków akustycznych w analizowanych obszarze może mieć 

rozwój infrastruktury drogowej. Wpływ na chwilowe pogorszenie się warunków akustycznych może 

mieć realizacja większości przedsięwzięć inwestycyjnych, w których wykorzystywany jest ciężki 

i specjalistyczny sprzęt generujący hałas. 

Do przedsięwzięć, które mogą pozytywnie wpływać na klimat akustyczny można wymienić 

następujące: 

• Planowanie przestrzenne i zarządzanie zagospodarowaniem terenu z uwzględnieniem 

problemów akustycznych, np. poprzez ustalanie obszarów ograniczonego użytkowania, 

ustalanie stref przemysłowych, 

• Rozwój systemów transportowych, w tym: budowa dróg alternatywnych, wyznaczenie stref 

ruchu uspokojonego, wprowadzenie stref ograniczonego hałasu, poprawa płynności potoku 

ruchu pojazdów poprzez wprowadzenie systemu inteligentnej sygnalizacji świetlnej, 

planowanie ruchu, w tym: ograniczenie ruchu, ograniczenie prędkości, wprowadzenie 

ograniczeń dla ruchu pojazdów ciężkich, zakazy lub ograniczenia ruchu w porze nocnej, 

wspieranie przyjaznej środowisku komunikacji miejskiej, budowę ścieżek rowerowych 

i wspieranie komunikacji pieszej, wprowadzenie systemu stref płatnego parkowania, 

wspieranie cichego transportu,  

Przedsięwzięcia techniczne, pozwalające na redukcje emisji i imisji hałasu:  

• Rozwiązania ograniczające hałas pochodzący od infrastruktury komunikacyjnej, w tym: 

Zastosowanie cichych nawierzchni drogowych, zastosowanie podtorowych rozwiązań 

tłumiących, szlifowanie szyn oraz kół pojazdów kolejowych, spawanie łącz szynowych, 

rozwiązania zmniejszające hałas infrastruktury szynowej na mostach i wiaduktach, 

• Rozwiązania ograniczania hałasu samochodowego (jako głównego źródła hałasu w miastach),  

w tym: redukcja hałasu przez zastosowanie cichych opon, zapewnienie kontroli warunków 

homologacji pojazdów (w zakresie emisji dźwięku), wyciszanie samochodów,  

• Ograniczanie propagacji dźwięku, w tym: zastosowanie ekranów akustycznych, zastosowanie 

półtuneli akustycznych, zastosowanie przykryć źródeł dźwięku, odpowiednie ukształtowanie 

zabudowy oraz terenu w pobliżu źródeł hałasu, zastosowanie absorbujących powierzchni  

w pobliżu torowisk,  

• Rozwiązania ograniczania hałasu w punkcie odbioru, w tym: zastosowanie okien 

o odpowiedniej izolacyjności, podwyższenie izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych, 

zastosowanie rozwiązań z dziedziny kształtowania architektonicznego budynku. 

Do pozostałych przedsięwzięć wpływających pozytywnie na ograniczenie hałasu należą: 

• Rozwiązania legislacyjne, w tym: limity emisji dźwięku przez źródła, pozwolenia i decyzje, 

zmiany funkcji budynków, ekonomiczne środki ograniczania hałasu.25 

 

Obszarowa ochrona przyrody, bioróżnorodność, rośliny, grzyby, zwierzęta 
 

 
25 Na podstawie: Program ochrony przed hałasem dla miasta Gdyni, 2008 rok  
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Nie przewiduje się wpływu ustaleń Strategii (modernizacja dróg powiatowych) na rezerwaty przyrody. 

W odniesieniu do rezerwatu przyrody Jeleni Dwór, który położony jest w gminie Biała, jego lokalizacja 

w obrębie dużego kompleksu leśnego, z dala od terenów zurbanizowanych, wyklucza wystąpienie 

jakichkolwiek oddziaływań, które mogą być skutkiem realizacji Strategii. 

MAPA 7. LOKALIZACJA REZERWATU PRZYRODY JELENI DWÓR NA TLE GRANIC GMINY BIAŁA 

 

ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE  

Na terenach obszarów Natura 2000 możliwe do realizacji działania, które mogą mieć wpływ na 

środowisko, to przebudowy, remonty i modernizacje istniejących dróg powiatowych, a także pośrednio 

wzrost presji turystycznej, przewiduje się, że negatywne oddziaływania może dotyczyć zachowania 

siedlisk zwierząt (np. płoszenie zwierząt), w mniejszym stopniu siedlisk roślin i grzybów.  

Inwestycje budowy obwodnic oraz budowy zbiorników retencyjnych realizowane będą poza obszarami 

chronionymi, w tym poza obszarami Natura 2000.  

 

 

 

 

MAPA 8. LOKALIZACJA OBSZARÓW NATURA 2000 NA TLE LOKALIZACJI PLANOWANYCH ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH 

(NIEBIESKI) ORAZ MIEJSCOWOŚCI GMINNYCH POWIATU PRUDNICKIEGO (SZEŚCIANY) 



 

97 
 

 

ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE 

 

Proponowane rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą 

negatywnych oddziaływań na cele ochrony ustanowione zarówno dla parków krajobrazowych, 

obszarów chronionego krajobrazu, obszarów Natura 2000: 

• Właściwa lokalizacja i konstrukcja infrastruktury komunikacyjnej/dojazdowej, w tym do 

terenów obsługi inwestycji (przy uwzględnieniu aspektów środowiskowych). 

• Stosowanie innych metod ograniczania negatywnych wpływów powstałej infrastruktury na 

różnorodność biologiczną (tworzenie stanowisk i siedlisk zastępczych, ogrodzenia ochronne, 

nasadzenia zieleni, ograniczenia prędkości, odstraszanie zwierząt). 

• W przypadku prac modernizacyjnych i remontowych należy przeprowadzić inwentaryzację pod 

kątem występowania chronionych gatunków zwierząt.  

• Dostosowanie terminów prowadzenia prac budowlanych do terminów migracji, rozrodu 

i wychowu młodych poszczególnych grup zwierząt. 

• Stosowanie wysokiej jakości rozwiązań architektonicznych. 

• Odpowiednia organizację zaplecza budowy na etapie realizacji inwestycji, w celu zapobiegania 

przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo–wodnego. 

• Stosowanie nowoczesnych rozwiązań, najlepszych dostępnych technik, które ograniczać będą 

negatywne oddziaływania działalności gospodarczej na środowisko wodne. 

• Dostosowanie intensywności i sposobów wykorzystania obiektów do charakteru obiektu  i jego 

przepustowości. 
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Mając na uwadze występowanie obszarów chronionych na obszarze powiatu prudnickiego istotne 

jest przestrzeganie ustanowionych zakazów, obowiązujących na terenie wybranych form ochrony.  

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wprowadza następujące zakazy (Dz. U. 2020 

poz. 55): 

Art. 15. 1. W parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody zabrania się:  

1) budowy lub przebudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, z wyjątkiem obiektów 

i urządzeń służących celom parku narodowego albo rezerwatu przyrody;  

2) (uchylony)  

3) chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, zbierania lub niszczenia jaj, postaci 

młodocianych i form rozwojowych zwierząt, umyślnego płoszenia zwierząt kręgowych, zbierania 

poroży, niszczenia nor, gniazd, legowisk i innych schronień zwierząt oraz ich miejsc rozrodu;  

4) polowania, z wyjątkiem obszarów wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych 

ustanowionych dla rezerwatu przyrody;  

5) pozyskiwania, niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin oraz grzybów;  

6) użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania zmian obiektów 

przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów i składników przyrody;  

7) zmiany stosunków wodnych, regulacji rzek i potoków, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody;  

8) pozyskiwania skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, 

minerałów i bursztynu;  

9) niszczenia gleby lub zmiany przeznaczenia i użytkowania gruntów;  

10) palenia ognisk i wyrobów tytoniowych oraz używania źródeł światła o otwartym płomieniu, 

z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody – przez 

regionalnego dyrektora ochrony środowiska;  

11) prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych 

w planie ochrony;  

12) stosowania chemicznych i biologicznych środków ochrony roślin i nawozów;  

13) zbioru dziko występujących roślin i grzybów oraz ich części, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez 

dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody – przez regionalnego dyrektora ochrony 

środowiska;  

14) połowu ryb i innych organizmów wodnych, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony lub 

zadaniach ochronnych;  

15) ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej wierzchem, z wyjątkiem szlaków i tras 

narciarskich wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody – przez 

regionalnego dyrektora ochrony środowiska;  
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16) wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych 

w planie ochrony, psów pasterskich wprowadzanych na obszary objęte ochroną czynną, na których 

plan ochrony albo zadania ochronne dopuszczają wypas oraz psów asystujących w rozumieniu art. 2 

pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 777, 935 i 1428);  

17) wspinaczki, eksploracji jaskiń lub zbiorników wodnych, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez 

dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody – przez regionalnego dyrektora ochrony 

środowiska;  

18) ruchu pojazdów poza drogami publicznymi oraz poza drogami położonymi na nieruchomościach 

stanowiących własność parków narodowych lub będących w użytkowaniu wieczystym parków 

narodowych, wskazanymi przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody przez 

regionalnego dyrektora ochrony środowiska;  

19) umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych z ochroną 

przyrody, udostępnianiem parku albo rezerwatu przyrody, edukacją ekologiczną, z wyjątkiem znaków 

drogowych i innych znaków związanych z ochroną bezpieczeństwa i porządku powszechnego;  

20) zakłócania ciszy;  

21) używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego, uprawiania sportów wodnych 

i motorowych, pływania i żeglowania, z wyjątkiem akwenów lub szlaków wyznaczonych przez 

dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody – przez regionalnego dyrektora ochrony 

środowiska;  

22) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu;  

23) biwakowania, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, 

a w rezerwacie przyrody – przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska;  

24) prowadzenia badań naukowych – w parku narodowym bez zgody dyrektora parku, a w rezerwacie 

przyrody – bez zgody regionalnego dyrektora ochrony środowiska;  

25) wprowadzania gatunków roślin, zwierząt lub grzybów, bez zgody ministra właściwego do spraw 

środowiska;  

26) wprowadzania organizmów genetycznie zmodyfikowanych;  

27) organizacji imprez rekreacyjno-sportowych – w parku narodowym bez zgody dyrektora parku 

narodowego, a w rezerwacie przyrody bez zgody regionalnego dyrektora ochrony środowiska. 

Regionalny dyrektor ochrony środowiska może zezwolić na obszarze rezerwatu przyrody na 

odstępstwa od zakazów, o których mowa w ust. 1, jeżeli jest to uzasadnione wykonywaniem badań 

naukowych lub celami edukacyjnymi, kulturowymi, turystycznymi, rekreacyjnymi lub sportowymi 

lub celami kultu religijnego i nie spowoduje to negatywnego oddziaływania na cele ochrony przyrody 

rezerwatu przyrody. 

Art. 17. 1. W parku krajobrazowym mogą być wprowadzone następujące zakazy:  
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1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów 

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;  

2) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień 

i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania 

czynności w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i łowieckiej;  

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają 

z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub 

wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;  

4) pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w tym kopalnych 

szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;  

5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych 

z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciw osuwiskowym lub 

budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;  

6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody lub 

racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;  

7) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od:  

a) linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych,  

b) zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących przy 

normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu wodnoprawnym, o którym mowa w art. 

389 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne – z wyjątkiem obiektów służących turystyce 

wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej;  

8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 200 m od krawędzi brzegów klifowych oraz 

w pasie technicznym brzegu morskiego;  

9) likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów 

wodno-błotnych;  

10) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych;  

11) prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową;  

12) utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych;  

13) organizowania rajdów motorowych i samochodowych;  

14) używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach wodnych. 

1a. W parku krajobrazowym, w strefach, o których mowa w art. 20 ust. 4 pkt 726, dla terenów:  

 
26 Dot. granic stref ochrony krajobrazów stanowiących w szczególności przedpola ekspozycji, osie widokowe, 
punkty widokowe oraz obszary zabudowane wyróżniające się lokalną formą architektoniczną, wyznaczonych 
w obrębie krajobrazów priorytetowych, zidentyfikowanych w ramach audytu krajobrazowego. 
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1) objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wprowadza się zakazy:  

a) lokalizowania nowych obiektów budowlanych,  

b) zalesiania;  

2) nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wprowadza się zakazy:  

a) lokalizowania nowych obiektów budowlanych,  

b) lokalizowania nowych obiektów budowlanych odbiegających od lokalnej formy architektonicznej, 

c) lokalizowania nowych obiektów budowlanych o wysokości przekraczającej 2 kondygnacje lub 7 m,  

d) zalesiania. 

1b. W parku krajobrazowym zakazuje się niszczenia i uszkadzania obiektów o istotnym znaczeniu 

historycznym i kulturowym wskazanych w planie ochrony dla parku krajobrazowego. 

Art. 24. 1. Na obszarze chronionego krajobrazu mogą być wprowadzone następujące zakazy:  

1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc 

rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności 

związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;  

2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów 

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;  

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają 

one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub 

wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;  

4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w tym kopalnych 

szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;  

5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych 

z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciw osuwiskowym lub 

utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych;  

6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub 

zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub 

rybacka;  

7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych;  

8) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od:  

a) linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych,  

b) zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących przy 

normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu wodnoprawnym, o którym mowa w art. 

389 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne – z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów 

służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej;  
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9) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 200 m od linii brzegów klifowych oraz 

w pasie technicznym brzegu morskiego. 1a. Na obszarze chronionego krajobrazu, dla terenów:  

1) objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i położonych w strefach, o których 

mowa w art. 23a ust. 1 pkt 1, wprowadza się zakazy:  

a) lokalizowania nowych obiektów budowlanych,  

b) zalesiania; 

2) nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położonych w strefach, 

o których mowa w art. 23a ust. 1 pkt 1, wprowadza się zakazy: 

a) lokalizowania nowych obiektów budowlanych, 

b) lokalizowania nowych obiektów budowlanych odbiegających od lokalnej formy architektonicznej, 

c) lokalizowania nowych obiektów budowlanych o wysokości przekraczającej 2 kondygnacje lub 7 m, 

d) zalesiania. 

1b. Na obszarze chronionego krajobrazu zakazuje się niszczenia i uszkadzania obiektów o istotnym 

znaczeniu historycznym i kulturowym wskazanych w uchwale, o której mowa w art. 23a ust. 1. 

 

Art. 33. 1. Zabrania się, z zastrzeżeniem art. 34, podejmowania działań mogących, osobno lub  

w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru 

Natura 2000, w tym w szczególności: 

1) pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony 

wyznaczono obszar Natura 2000 lub 

2) wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, lub 

3) pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do proponowanych obszarów mających znaczenie dla 

Wspólnoty, znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1, do czasu zatwierdzenia 

przez Komisję Europejską jako obszary mające znaczenie dla Wspólnoty i wyznaczenia ich jako 

specjalne obszary ochrony siedlisk. 

3. Projekty polityk, strategii, planów i programów oraz zmian do takich dokumentów a także 

planowane przedsięwzięcia, które mogą znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a które nie są 

bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub obszarów, o których mowa w ust. 2, lub nie 

wynikają z tej ochrony, wymagają przeprowadzenia odpowiedniej oceny oddziaływania 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. 

Art. 34. 1. Jeżeli przemawiają za tym konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w tym 

wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym, i wobec braku rozwiązań alternatywnych, 

właściwy miejscowo regionalny dyrektor ochrony środowiska, a na obszarach morskich – dyrektor 

właściwego urzędu morskiego, może zezwolić na realizację planu lub działań, mogących znacząco 
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negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000 lub obszary znajdujące się na liście, 

o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1, zapewniając wykonanie kompensacji przyrodniczej niezbędnej do 

zapewnienia spójności i właściwego funkcjonowania sieci obszarów Natura 2000. 

2. W przypadku, gdy znaczące negatywne oddziaływanie dotyczy siedlisk i gatunków priorytetowych, 

zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, może zostać udzielone wyłącznie w celu: 1) ochrony zdrowia 

i życia ludzi; 2) zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego; 3) uzyskania korzystnych następstw  

o pierwszorzędnym znaczeniu dla środowiska przyrodniczego; 4) wynikającym z koniecznych 

wymogów nadrzędnego interesu publicznego, po uzyskaniu opinii Komisji Europejskiej. 

 

Ponadto należy uwzględnić ogólne zasady realizacji inwestycji mając na uwadze ochronę gatunkową 

roślin, zwierząt, grzybów. 

W stosunku do dziko występujących zwierząt, należących do gatunków objętych ochroną ścisłą oraz 

częściową zakazuje się:27 

1) umyślnego zabijania; 

2) umyślnego okaleczania lub chwytania; 

3) umyślnego niszczenia ich jaj lub form rozwojowych; 

4) transportu; 

5) chowu; 

6) zbierania, pozyskiwania, przetrzymywania lub posiadania okazów gatunków; 

7) niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, 

migracji lub żerowania; 

8) niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk 

lub innych schronień; 

9) umyślnego uniemożliwiania dostępu do schronień; 

10) zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany lub darowizny okazów gatunków; 

11) wwożenia z zagranicy lub wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków; 

12) umyślnego przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca; 

13) umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego. 

W stosunku do dziko występujących zwierząt, oznaczonych symbolem (1) w załącznikach nr 1 i 2 do 

rozporządzenia, wprowadza się dodatkowo zakaz umyślnego płoszenia lub niepokojenia. 

W stosunku do dziko występujących zwierząt, oznaczonych symbolem (2) w załącznikach nr 1 i 2 do 

rozporządzenia, wprowadza się dodatkowo zakaz umyślnego płoszenia lub niepokojenia w miejscach 

 
27 Za: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, 
Dz.U. 2020 poz. 26 
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noclegu, w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu młodych, lub w miejscach żerowania 

zgrupowań ptaków migrujących lub zimujących. 

W stosunku do dziko występujących zwierząt, oznaczonych symbolem (3) w załączniku nr 1 do 

rozporządzenia, wprowadza się dodatkowo zakaz fotografowania, filmowania lub obserwacji, 

mogących powodować ich płoszenie lub niepokojenie. 

W stosunku do dziko występujących grzybów należących do gatunków objętych ochroną ścisłą zakazuje 

się28: 

1) umyślnego niszczenia; 

2) umyślnego zrywania lub uszkadzania; 

3) niszczenia ich siedlisk; 

4) pozyskiwania lub zbioru; 

5) przetrzymywania lub posiadania okazów gatunków; 

6) zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany lub darowizny okazów gatunków; 

7) wwożenia z zagranicy lub wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków; 

8) umyślnego przemieszczania w środowisku przyrodniczym; 

9) umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego. 

W stosunku do dziko występujących grzybów należących do gatunków objętych ochroną częściową 

zakazuje się: 

1) umyślnego niszczenia; 

2) umyślnego zrywania lub uszkadzania; 

3) niszczenia ich siedlisk; 

4) pozyskiwania lub zbioru; 

5) umyślnego przemieszczania w środowisku przyrodniczym; 

6) umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego. 

 

W stosunku do dziko występujących roślin należących do gatunków objętych ochroną ścisłą oraz 

częściową, o których mowa w załączniku nr 1 oraz w lp. 1–300 załącznika nr 2 do rozporządzenia29, 

zakazuje się: 

1) umyślnego niszczenia; 

 
28 Za: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów 
Dz.U. 2014 poz. 1408 
29 Za: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin 
Dz.U. 2014 poz. 1409 
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2) umyślnego zrywania lub uszkadzania; 

3) niszczenia ich siedlisk; 

4) pozyskiwania lub zbioru; 

5) przetrzymywania lub posiadania okazów gatunków; 

6) zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany, darowizny lub transportu okazów gatunków, z tym, 

że zakaz transportu dotyczy gatunków oznaczonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia symbolem 

(2); 

7) wwożenia z zagranicy lub wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków; 

8) umyślnego przemieszczania w środowisku przyrodniczym; 

9) umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego. 

 

Mając na uwadze specyfikę działań ujętych w Strategii należy zwrócić szczególną uwagę na następujące 

zakazy:  

• Niszczenia siedlisk roślin należących do gatunków objętych ochroną ścisłą oraz częściową, 

• Niszczenia siedlisk grzybów należących do gatunków objętych ochroną ścisła i częściową, 

• Niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, 

migracji lub żerowania – dotyczy również drzew, zadrzewień i krzewów, 

• Niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, 

zimowisk lub innych schronień. 

Powyższe zakazy należy w szczególny sposób przestrzegać w kontekście planowanych inwestycji, 

ujętych w Strategii.  

 

Przestrzeń i walory krajobrazowe 
 

Przewiduje się, że realizacja Strategii nie spowoduje znaczącego oddziaływania na krajobraz w ujęciu 

całego powiatu. Oddziaływanie na krajobraz możliwe jest lokalnie w przypadku realizacji inwestycji 

związanych z tworzeniem nowej infrastruktury drogowej. W wyniku realizacji zadań objętych Strategią 

mogą być prowadzone m. in. prace ziemne i budowlane. Prace te mogą powodować zmiany w 

krajobrazie, np. zajmowanie terenu, ograniczoną w czasie lokalizację sprzętu budowlanego, czy też 

powstawania wykopów i hałd związanych z przemieszczaniem gruntów.  

Mając na uwadze charakter przewidzianych do realizacji zadań oraz obecny sposób zagospodarowania 

przestrzeni powiatu, należy podkreślić, iż realizacja Strategii może powodować miejscowo lub 

chwilowo niewielki wpływ na krajobraz. Wpływ taki wiązać się może z powstaniem nowych ciągów 

komunikacyjnych lub zmian w przestrzeni spowodowanych realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych, 

np. poprzez powstanie placów budowy. 
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Klimat  
 

Realizacja Strategii nie wpływać będzie w zauważalny sposób negatywnie na zmiany klimatu.  Do zadań, 

które mogą pogłębiać pojawiające się zagrożenia, będące pochodnymi zmian klimatu, takie jak 

ekstremalne zjawiska pogodowe (nawalne deszcze, powodzie, podtopienia, osunięcia ziemi, fale 

upałów, susze, huragany, osuwiska itp.) należą te związane z budową infrastruktury technicznej. 

Działania przeciwdziałające zmianom klimatu, w  kontekście zadań mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko:  

• Należy minimalizować podatność na ryzyko związane za zmianami klimatu, m.in. 

uwzględniając ten aspekt na etapie planowania inwestycji. 

• Ważne jest, aby działania służące ochronie przeciwpowodziowej w pierwszej kolejności 

wykorzystywały najmniej inwazyjne dla środowiska przyrodniczego rozwiązania,  

w szczególności nietechniczne metody ochrony przeciwpowodziowej. 

• Z punktu widzenia ochrony siedlisk najistotniejsze są działania związane z utrzymaniem 

obszarów wodno-błotnych i ich odtwarzaniem wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. 

Jednocześnie istotne będą działania sprzyjające prowadzeniu zrównoważonej gospodarki 

leśnej w warunkach zmian klimatu. 

• Wsparciem może być stosowanie skutecznych systemów planowania przestrzennego 

zapewniającego właściwe i zrównoważone wykorzystanie terenów, z uwzględnieniem narzędzi 

informatycznych. 

Ścieżkę działań, które powinny być wdrażane w kontekście przewidywanych zmian klimatu wskazuje 

Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 

z perspektywą do roku 2030. 

Celem głównym Planu jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego funkcjonowania 

gospodarki i społeczeństwa w warunkach zmian klimatu. W Planie zdefiniowano cele oraz działania. 

Poniżej przedstawiono listę działań, które są możliwe do wdrażania z perspektywy Powiatu 

Prudnickiego: 

Cel 1. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dobrego stanu środowiska 

• Kierunek działań 1.4 – ochrona różnorodności biologicznej i gospodarka leśna w kontekście 

zmian klimatu: 

o Przygotowanie strategii, planów ochrony, programów ochrony lub planów zadań 

ochronnych w zakresie ochrony przyrody z uwzględnieniem zmian warunków 

klimatycznych. 

• Kierunek działań 1.5 – adaptacja do zamian klimatu w gospodarce przestrzennej 

i budownictwie: 

o Opracowanie zasad zabudowy obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi 

i chronionych, obszarów zieleni w miastach, pasa nadbrzeża oraz budowy obiektów 

użyteczności publicznej. 

• Kierunek działań 1.6 – zapewnienie funkcjonowania skutecznego systemu ochrony zdrowia w 

warunkach zmian klimatu: 
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o Ograniczenie skutków zdrowotnych stresu termicznego i nadzwyczajnych zdarzeń 

klimatycznych u wrażliwych grup ludności. 

Cel 2. Skuteczna adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich 

• Kierunek działań 2.1 - stworzenie lokalnych systemów monitorowania i ostrzegania przed 

zagrożeniami: 

o Rozwój systemów monitoringu i wczesnego ostrzegania o możliwych skutkach zmian 

klimatycznych dla produkcji roślinnej i zwierzęcej. 

• Kierunek działań 2.2 – organizacyjne i techniczne dostosowanie działalności rolniczej 

i rybackiej do zmian klimatu: 

o Wsparcie inwestycyjne gospodarstw oraz szkolenia i doradztwo technologiczne 

uwzględniające aspekty dostosowania produkcji rolnej do zwiększonego ryzyka 

klimatycznego i przeciwdziałania zmianom klimatu. 

Cel 3. Rozwój transportu w warunkach zmian klimatu 

• Kierunek działań 3.1 - wypracowywanie standardów konstrukcyjnych uwzględniających 

zmiany klimatu: 

o Uwzględnienie w procesie projektowania i budowy infrastruktury transportowej 

zmienionych warunków klimatycznych. 

• Kierunek działań 3.2 –zarządzanie szlakami komunikacyjnymi w warunkach zmian klimatu: 

o Przegląd lub stworzenie działań i planów opracowanych na potrzeby utrzymania 

przejezdności tras komunikacyjnych lub zmiany tras i stosowania zastępczych środków 

transportowych. 

Cel 4. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego z uwzględnieniem zmian 

klimatu 

• Kierunek działań 4.1 – monitoring stanu środowiska i systemy wczesnego ostrzegania 

i reagowania w kontekście zmian klimatu (miasta i obszary wiejskie): 

o Przygotowanie strategii zarządzania ryzykiem na szczeblu krajowym, regionalnym 

i lokalnym z uwzględnieniem działań adaptacyjnych. 

• Kierunek działań 4.2 – miejska polityka przestrzenna uwzględniająca zmiany klimatu: 

• Uwzględnienie w planach zagospodarowania w miastach konieczności zwiększenia 

obszarów zieleni i wodnych, korytarzy wentylacyjnych oraz dopuszczalnego 

preferowanego sposobu ogrzewania budynków. 

Cel 5. Stymulowanie innowacji sprzyjających adaptacji do zmian klimatu 

• Kierunek działań 5.1- promowanie innowacji na poziomie działań organizacyjnych 

i zarządczych sprzyjających adaptacji do zmian klimatu 

o Opracowanie procedur dot. współpracy służb i instytucji na potrzeby reagowania 

na wielowymiarowe zagrożenia zw. ze zmianami klimatu, ze szczególnym 

uwzględnieniem aspektu koordynacji. 

• Kierunek działań 5.2 – budowa systemu wsparcia polskich innowacyjnych technologii 

sprzyjających adaptacji do zmian klimatu: 

o Brak działań specyficznych dla struktur powiatowych. 
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Cel 6. Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających adaptacji do zmian klimatu 

• Kierunek działań 6.1 – zwiększenie świadomości odnośnie do ryzyk związanych ze zjawiskami 

ekstremalnymi i metodami ograniczania ich wpływu: 

o Edukacja i zwiększanie świadomości w zakresie: zmian klimatu i sposobów 

minimalizowania ich skutków, wpływu inwazyjnych gatunków obcych oraz znaczenia i 

konieczności oszczędzania zasobów, szczególnie wody: 

• Kierunek działań 6.2 - ochrona grup szczególnie narażonych przed skutkami niekorzystnych 

zjawisk klimatycznych: 

o Brak działań specyficznych dla struktur powiatowych.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na 
środowisko 
 

 
30 Opracowanie na podstawie: Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany 
klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 
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Ze względu na małą skalę oddziaływań na środowisko, wywołanych realizacją poszczególnych działań 

oraz prognozowany brak możliwości migracji zanieczyszczeń powstałych w wyniku realizacji działań, 

nie przewiduje się oddziaływań transgranicznych na środowisko.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub 
kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na 
środowisko 
 
Ze względu na ogólny charakter opisanych w Strategii działań trudno wskazać jakie ich będzie 

ostatecznie oddziaływanie na środowisko. Każde z przedstawionych działań i ujętych w ich ramach 

zadań może wymagać osobnej ekspertyzy oddziaływania na środowisko, prowadzonej już w ramach 
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procesu inwestycyjnego. Poszczególne zadania powinny uwzględniać aspekty środowiskowe, 

w szczególności uwzględniać zasady kompensacji przyrodniczej, czyli uwzględniać podjęcie działań 

prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej. Inwestycje powinny kierować się zasadami 

wyboru najlepszych dostępnych technik, czyli wyboru najbardziej efektywnych i zaawansowanych 

poziomów rozwoju technologii i metod prowadzenia danej działalności. Aspekt środowiskowy 

poszczególnych działań powinien uwzględniać zasady ochrony środowiska polegające na racjonalnym 

kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego 

rozwoju, przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom oraz przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu 

właściwego. 

Mając na uwadze, że wpływ na środowisko wynikać może z realizacji procesów inwestycyjnych 

związanych przede wszystkim z istniejącą infrastrukturą dróg powiatowych, jak również późniejsze 

funkcjonowanie tej infrastruktury, wśród rozwiązań mające na celu zapobieganie, ograniczenie lub 

kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko wskazać można na: 

• Właściwą lokalizację działań, np. terenów budowy, na obszarach pozbawione szczególnych 

walorów przyrodniczych, unikanie lokalizacji wymagających znacznych zmian ukształtowania 

terenu oraz wywołujących konflikty przestrzenne, w tym degradację krajobrazu lub utratę 

produktywności gleb wyższych klas bonitacyjnych, zachowanie śródpolnych ekosystemów jako 

lokalnych centrów różnorodności biologicznej. 

• Właściwą lokalizacja i konstrukcję infrastruktury komunikacyjnej/dojazdowej (przy 

uwzględnieniu aspektów środowiskowych). 

• Stosowanie innych metod ograniczania negatywnych wpływów powstałej infrastruktury na 

różnorodność biologiczną (tworzenie stanowisk i siedlisk zastępczych, ogrodzenia ochronne, 

nasadzenia zieleni, ograniczenia prędkości, odstraszanie zwierząt). 

• W przypadku prac modernizacyjnych i remontowych przeprowadzenie inwentaryzacji pod 

kątem występowania chronionych gatunków zwierząt, roślin i grzybów. 

• Dostosowanie terminów prowadzenia prac budowlanych do terminów migracji, rozrodu  

i wychowu młodych poszczególnych grup zwierząt. 

• Stosowanie wysokiej jakości rozwiązań architektonicznych. 

• Odpowiednią organizację zaplecza budowy na etapie realizacji inwestycji, w celu zapobiegania 

przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo–wodnego. 

• Rozpoznanie archeologiczne obszaru inwestycji. 

• Dostosowanie intensywności i sposobów wykorzystania obiektów do charakteru obiektu  

i jego przepustowości. 

 

8. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych 

w projektowanym dokumencie 
 

Strategia jest dokumentem, który wskazuje optymalną ścieżkę działań mającą na celu rozwój 

społeczno-gospodarczy powiatu prudnickiego, realizowany przez instytucje powiatowe. Jest 

dokumentem o dużym stopniu ogólności, tj. nie wskazuje szczegółowych rozwiązań, np. odnoszących 
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się do lokalizacji inwestycji, infrastruktury, dlatego też nie jest możliwe precyzyjne wskazanie 

rozwiązań alternatywnych.  

Analizując zapisy Strategii odnoszące się do skali i lokalizacji należy zwrócić uwagę, że część z nich może 

być realizowana w sąsiedztwie obszarów chronionych, co dotyczy zasadniczo infrastruktury drogowej. 

W odniesieniu do tego typu działań trudno wskazać rozwiązania alternatywne. Z punktu widzenia 

rozwiązań ekonomicznych oraz środowiskowych są to rozwiązania optymalne, gdyż w przypadku 

nowych rozwiązań inwestycje poprzedza je faza planowania, w tym uwzględniająca wymiar 

środowiskowy.  

W przypadku inwestycji komunikacyjnych można przewidzieć, że ich duża część będzie się odbywać na 

obszarach wiejskich oraz poza terenami zurbanizowanymi, w tym również być może na obszarach 

chronionych lub w ich sąsiedztwie ze względu na ich powierzchnię na obszarze powiatu (obszar 

chronionego krajobrazu, park krajobrazowy, obszar Natura 2000). W takim przypadku w trakcie 

inwestycji może dochodzić do chwilowego negatywnego oddziaływania na środowisko. Skala tego 

oddziaływania może być oczywiście różna, trudno ją przewidzieć ze względu na brak szczegółów 

realizacji inwestycji. Należy przewidzieć, że każda z tych inwestycji wymagać będzie odrębnych analiz 

dot. oddziaływania na środowisko. W przypadku tej grupy przedsięwzięć co do zasady nie jest możliwe 

wskazanie rozwiązań alternatywnych. Wybrane obszary wymagają uzupełnienia i rozwinięcia 

infrastruktury. W projekcie Strategii nie wskazano w jaki sposób realizowane będą te inwestycje.  

Podsumowując, należy stwierdzić, że propozycje działań ujęte w dokumencie wydają się być 

optymalnymi rozwiązaniami. Rozwiązania alternatywne można rozważyć w przypadku 

uszczegóławiania realizacji poszczególnych zadań, np. co do sposobu prowadzenia prac budowlanych, 

lokalizacji zadania, wyboru technologii.  

 

 

 

 

 

 

9. Streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym 
 

Celem prognozy jest ustalenie czy zapisy projektowanej Strategii Rozwoju Powiatu Prudnickiego do 

roku 2030 nie naruszają zasad prawidłowego funkcjonowania środowiska przyrodniczego. Prognoza 

ma również ułatwić identyfikację możliwych do określenia skutków środowiskowych spowodowanych 

realizacją w przyszłości postanowień ocenianego dokumentu oraz określić, czy istnieje 

prawdopodobieństwo powstawania w przyszłości konfliktów i zagrożeń w środowisku. 

Strategia Rozwoju Powiatu Prudnickiego do roku 2030 opracowana została z myślą  

o koordynacji i realizacji działań rozwojowych przez instytucje powiatowe. Stworzona została przede 
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wszystkim przez przedstawicieli instytucji Powiatu Prudnickiego. W diagnozie przeanalizowano 

zjawiska i trendy ogólnorozwojowe, które w największym stopniu determinować będą politykę 

rozwoju nie tylko samorządu powiatowego, ale również samorządów gminnych, wojewódzkiego, 

instytucji szczebla centralnego oraz partnerów społecznych i gospodarczych.  

Strategia Rozwoju Powiatu Prudnickiego do roku 2030 określiła rolę instytucji powiatowych 

i wskazała przede wszystkim na potencjał kreowania rozwiązań rozwojowych, dla których Powiat 

Prudnicki może być realizatorem o wysokich kompetencjach. 

Strukturę Strategii Rozwoju Powiatu Prudnickiego do roku 2030 zbudowano poprzez połączenie 

spojrzenia na potrzeby ogólnorozwojowe oraz zdolności struktur Powiatu Prudnickiego (wymiar 

instytucjonalny) do kreowania polityki rozwoju ponadlokalnego. 

Strategia Rozwoju Powiatu Prudnickiego do roku 2030 obejmuje zestaw celów i podporządkowane 

im kierunki działań. Analizując oddziaływania na środowisko dokonano szczegółowego przeglądu 

kierunków działań, czyli najbardziej szczegółowych zapisów dokumentu. Należy przy tym podkreślić, 

że przedmiotowa Strategia co do zasady jest dokumentem ogólnym, analizującym uwarunkowania i 

szanse rozwoju w odniesieniu do przestrzeni powiatu, wytyczającym główne ramy i kluczowe 

kierunki działań o pewnym stopniu ogólności oraz odnoszące się do mocy sprawczej instytucji 

powiatowych. 

W Strategii ujęte są nieliczne działania, które mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 

(dotyczą infrastruktury drogowej oraz zwiększania potencjału retencyjnego) oraz takie, których skala 

oddziaływań jest nieduża i tym samym nie można ich zaliczyć do takich, które są ujęte na liście 

przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco lub zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 

(poprawa stanu infrastruktury oświatowej oraz rozwój i modernizacja przyszkolnej bazy sportowej, 

modernizacja szpitala powiatowego, budowa sygnalizacji świetlnej, doświetlenie przejść dla pieszych i 

innych urządzeń poprawiających bezpieczeństwo ruchu pieszych i ruchu kołowego, rozwój 

i modernizacja bazy lokalowej Starostwa Powiatowego i jednostek podległych). 

W Strategii ujęte są również działania, których oddziaływanie może mieć charakter pozytywny 

(poprawa stanu infrastruktury oświatowej i administracji w zakresie energooszczędności, emisyjności, 

prowadzenie działań z zakresu ochrony środowiska, ochrony powietrza i klimatu, OZE i gospodarki 

odpadami zgodnie z kompetencjami Powiatu, prowadzenie i monitorowanie działań z zakresu ochrony 

przyrody (w tym bioróżnorodności), poprawa bezpieczeństwa publicznego a także środowiska oraz 

rozwój infrastruktury drogowej, który sprzyjać będzie zmniejszaniu emisyjności i hałasu).  

Bezpośredni negatywny charakter oddziaływań związany jest głównie z procesem inwestycji (np. 

rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej). Pośredni charakter oddziaływań dotyczyć będzie 

skutków zrealizowanych przedsięwzięć i mieć będzie w przeważającym stopniu pozytywny charakter 

oddziaływań dla środowiska. Dotyczyć on będzie aspektów związanych z komunikacją 

(zmodernizowane, bezpieczniejsze drogi), ochroną powietrza i klimatu (rozwój odnawialnych źródeł 

energii, termomodernizacje) oraz ochroną powierzchni ziemi, gleb, wód, zachowania bioróżnorodności 

(m. in. poprzez edukację ekologiczną).  

W Strategii nie zdiagnozowano działań, które można zaliczyć do mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko. 
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W Strategii ujęte są działania, które można w pewnych okolicznościach zakwalifikować do 

przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Dotyczą one inwestycji 

w infrastrukturę drogową i powiększania potencjału retencyjnego. 

W odniesieniu do inwestycji drogowych należy podkreślić, iż w okresie od 2022 do 2030 roku 

zrealizowane zostaną prace, polegających na rozbudowie, przebudowie i modernizacji nawierzchni 

istniejących już dróg powiatowych. Dotyczyć one będą istniejących dróg, co oznacza, że pomimo 

wystąpienia oddziaływań na środowisko, będą one miały charakter tymczasowy. Te inwestycje 

charakteryzować się będą niedużą skalą i nie naruszać będą lokalnego układu środowiskowego 

i przyrodniczego. W związku z tym należy uznać, iż ich realizacja nie spowoduje znaczącego 

oddziaływania na środowisko. W Strategii przewidziano również budowę nowych dróg. Będzie to 

budowa obwodnic Głogówka w ciągu drogi wojewódzkiej i krajowej oraz obwodnic wschodniej oraz 

północno-zachodniej Prudnika. Obie inwestycje nie będą realizowane w obrębie obszarów 

chronionych. Ich oddziaływanie związane będzie z zajęciem powierzchni ziemi oraz wystąpieniem 

oddziaływań na obszarach do tej pory ich pozbawionych. 

 

Należy stwierdzić, że realizacja zaledwie kilku działań ujętych w Strategii spowoduje oddziaływania na 

środowisko. Dużego prawdopodobieństwa wystąpienia negatywnych oddziaływań należy oczekiwać 

w odniesieniu do powietrza atmosferycznego, powierzchni ziemi, wód powierzchniowych oraz hałasu. 

Małego prawdopodobieństwa wystąpienia negatywnych oddziaływań należy oczekiwać w odniesieniu 

do oddziaływania na bioróżnorodność i walorów krajobrazowych, braku oddziaływania na obszary 

chronione, w tym podlegających ochronie gatunki roślin, grzybów i zwierząt, utrzymanie dobrej jakości 

gleb, zagospodarowania odpadów, klimat, zasoby materialne, dziedzictwo kulturowe. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań wynika z faktu, że powiązane jest ono głównie 

z procesami inwestycji drogowych oraz budową zbiorników retencyjnych. W przypadku realizacji 

inwestycji niemal pewne jest, że wystąpią chwilowe negatywne oddziaływania na środowisko, 

niepewna jest natomiast skala tych oddziaływań. Mniej pewne jest prawdopodobieństwo oddziaływań 

pośrednich, wywołanych przez powstałe w wyniku realizacji inwestycji zmiany (zwiększona 

przepustowość dróg i szlaków komunikacyjnych).  

Jako małe prawdopodobieństwo lub nawet brak wystąpienia negatywnych oddziaływań na środowisko 

należy przewidzieć w stosunku do obszarów chronionych. Oddziaływania na środowisko będzie 

zasadniczo chwilowe, ograniczone do czasu prowadzenia inwestycji. Większość oddziaływań na 

środowisko będzie miało charakter czasowy, ograniczony do trwania inwestycji. Z reguły procesy 

inwestycyjne trwają do 2 lat. Po zakończeniu inwestycji oddziaływania znikną, czyli takie oddziaływanie 

będzie miało charakter jednorazowy.  

Zasięg oddziaływań na środowisko będzie miał lokalny charakter. Związany będzie z realizowanymi 

inwestycjami. Prowadzone prace budowalne powodować będą chwilowe zajęcie powierzchni ziemi, w 

tym degradację środowiska glebowego. Skutki prowadzonych prac mogą być odczuwane w najbliższym 

sąsiedztwie poprzez emisję pyłów i zanieczyszczeń gazowych oraz hałas. Do środowiska wodnego 

dostawać się mogą zanieczyszczenia wskutek spływu powierzchniowego. W ten sposób 

zanieczyszczenia mogą migrować także na inne obszary.  
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Większość skutków negatywnych oddziaływań charakteryzować się będzie pełną lub częściową 

odwracalnością. Po zakończeniu inwestycji oddziaływania znikną, więc zniknie większość negatywnych 

skutków. Związane to będzie także z procesami samooczyszczania, w tym powietrza atmosferycznego, 

środowiska glebowego i wodnego.  

 

Z uwagi na brak sprecyzowania lokalizacji większości zadań ujętych w Strategii trudno jednoznacznie 

wskazać obszary, na których przewiduje się znaczące oddziaływanie. Zasadniczo przyjęto, że 

przewidywane znaczące oddziaływanie dotyczyć może obszarów szczególnie wrażliwych na 

zanieczyszczenie lub negatywne zmiany w środowisku. Do tych obszarów należy zaliczyć w pierwszej 

kolejności:  

• wody powierzchniowe, 

• obszary chronione, w tym obszary Natura 2000, 

• obszary o znaczeniu dla ochrony dziedzictwa kulturowego.  

Jednocześnie należy stwierdzić, iż stan środowiska na ww. obszarach zasadniczo nie odbiega od 

stanu dla całego obszaru powiatu prudnickiego.  

Jako pokazują dane stan wód powierzchniowych badanych JCWP był zły na całym badanym obszarze 

powiatu. Wody płynące najczęściej narażone były na zrzut niedostatecznie oczyszczonych ścieków 

komunalnych i pochodzących z rolnictwa. Do pogorszenia stanu wód przyczyniają się prawdopodobnie 

spływy powierzchniowe, zwłaszcza z terenów rolniczych poddawanych nawożeniu i chemizacji.  

Powierzchniowe obszary chronione charakteryzowały się prawdopodobnie lepszym stanem 

środowiska w porównaniu do obszarów zurbanizowanych lub terenów intensywnej gospodarki rolnej. 

Związane jest to m. in. z większą odległością od źródeł zanieczyszczeń, zarówno powietrza, jak również 

wód powierzchniowych. Obszary chronione w pewnym stopniu występowały na obszarach leśnych, 

które rekompensują negatywne skutki oddziaływania na środowisko, m.in. zanieczyszczenia powietrza, 

wód (proces samooczyszczania), susz (zatrzymywanie wody).  

Obszary o znaczeniu dla ochrony dziedzictwa kulturowego stanowiły głównie zabytki lub obszary 

zabudowy. Część tych obiektów zlokalizowana była na obszarach zurbanizowanych, w tym część z dala 

od tras komunikacyjnych i uciążliwych dla środowiska obiektów przemysłowych. W tych obszarach 

prawdopodobnie stan wybranych komponentów środowiskach, m. in. jakości powietrza, klimatu 

akustycznego, mógł być lepszy niż na obszarach o funkcji przemysłowej lub komunikacyjnej.  

Mając na uwadze analizę oraz analizę zapisów Strategii należy stwierdzić:  

 

• Strategia wyznacza ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko, co dotyczy zasadniczo kilku działań związanych z inwestycjami 

drogowymi oraz działaniem związanym z budową zbiorników retencyjnych. Należy przy tym 

zaznaczyć, iż inwestycje te są nadrzędne w stosunku do działań prowadzonych z inicjatywy 

Powiatu Prudnickiego. Budowa obwodnic nie będzie bezpośrednią inwestycją Powiatu, 

podobnie jak budowa zbiorników regencyjnych (Wody Polskie).  

• Realizacja ustaleń Strategii nie spowodowuje oddziaływania na obszar Natura 2000.  
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• Tylko nieliczne z zaplanowanych działań wykazują oddziaływanie na środowisko. Większość 

działań realizowanych przez Instytucje Powiatu Prudnickiego to działania organizacyjne, 

edukacyjne, administracyjne. Istotny wpływ na środowisko mogą powodować tylko inwestycje 

drogowe i związane z budową zbiorników retencyjnych, dla których przewiduje się osobne 

procedury środowiskowe.  

• Ze względu na ogólny charakter opisanych w Strategii działań trudno wskazać jakie ich będzie 

ostatecznie oddziaływanie na środowisko. Każde z przedstawionych działań i ujętych w ich 

ramach zadań może wymagać osobnej ekspertyzy oddziaływania na środowisko, prowadzonej 

już w ramach procesu inwestycyjnego. 

• Propozycje działań ujęte w Strategii wydają się być optymalnymi rozwiązaniami. Rozwiązania 

alternatywne można rozważyć w przypadku uszczegóławiania realizacji poszczególnych zadań, 

np. co do sposobu prowadzenia prac budowlanych, lokalizacji zadania, wyboru technologii.  

Proponuje się, aby monitoring skutków realizacji postanowień Strategii na środowisko polegał na 

analizie i ocenie stanu poszczególnych komponentów środowiska w oparciu o wyniki pomiarów 

uzyskanych w ramach państwowego monitoringu środowiska. Wyniki pomiarów muszą odnosić się do 

obszaru objętego Strategią. Proponuje się, aby monitoring skutków realizacji postanowień Strategii na 

środowisko prowadzony był możliwie w cyklu rocznym i dotyczył w szczególności następujących 

kwestii: stan wód powierzchniowych, podziemnych, stan powietrza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Literatura i materiały źródłowe 
 

„Plan 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. z 2016 r. poz. 1967) 

Agenda XXI – Globalny Program Działania na XXI wiek 

Główne Zbiorniki Wód Podziemnych w Polsce, Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut 

Badawczy, Warszawa 2017 Rok 



 

116 
 

http://crfop.gdos.gov.pl/crfop 

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 

http://www.gios.gov.pl/pl/ 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pl 

https://powiatprudnicki.pl 

https://wody.isok.gov.pl/ 

https://www.kp.org.pl/pl/rezerwaty-przyrody-czas-na-comeback/projektowane-i-proponowane-

rezerwaty/wojewodztwo-opolskie 

https://www.pgi.gov.pl/ 

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej 

Ocena stanu jednolitych części wód rzek i zbiorników zaporowych w latach 2014-2019 na podstawie 

monitoringu – tabela 

Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Opolskiego, Opole 2008 rok 

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góry Opawskie PLH160002, Zarządzenie Nr 14/12 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 8 maja 2012 r. 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego 

Polityka ekologiczna państwa 2030 – strategia rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej, 

Warszawa, 2019 rok 

Program ochrony powietrza (POP) dla wszystkich stref województwa opolskiego 

Program ochrony przed hałasem dla miasta Gdyni, 2008 rok 

Program ochrony środowiska dla powiatu prudnickiego na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027 

Raport o stanie środowiska województwa opolskiego w 2020 roku, Główny Inspektorat Ochrony 

Środowiska  

Rezolucja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne w dniu 25 września 2015 r. pod nazwą „Przekształcamy 

nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030” 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu 

przeciwdziałania skutkom suszy 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, 

Dz.U. 2020 poz. 26 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

grzybów Dz.U. 2014 poz. 1408 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

roślin Dz.U. 2014 poz. 1409 

http://crfop.gdos.gov.pl/crfop
http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
http://www.gios.gov.pl/pl/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pl
https://powiatprudnicki.pl/
https://wody.isok.gov.pl/
https://www.kp.org.pl/pl/rezerwaty-przyrody-czas-na-comeback/projektowane-i-proponowane-rezerwaty/wojewodztwo-opolskie
https://www.kp.org.pl/pl/rezerwaty-przyrody-czas-na-comeback/projektowane-i-proponowane-rezerwaty/wojewodztwo-opolskie
https://www.pgi.gov.pl/


 

117 
 

Rozporządzenie Nr 0151/P/18/2006 Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie Parku 

Krajobrazowego Góry Opawskie 

Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 

z perspektywa do roku 2030. 

Światowa Komisja ds. Środowiska i Rozwoju 

Uchwała Nr XX/228/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie 

obszarów chronionego krajobrazu 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2021 poz. 1098) 

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz. 2233) 

Ustawa 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. 

1211) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

118 
 

11. Spis rysunków i tabel 
 

Mapa 1. Podział administracyjny powiatu prudnickiego ...................................................................... 17 

Mapa 2. Granice Parku Krajobrazowego Góry Opawskie w powiecie prudnickim ............................... 18 

Mapa 3. Rzeźba tereny obszaru w południowej części województwa opolskiego ............................... 19 

Mapa 4. Zasięg JCWPd nr 127 ............................................................................................................... 27 

Mapa 5. Odsetek mieszkańców korzystających z kanalizacji w powiecie prudnickim w 2019 roku ..... 29 

Mapa 6. Mapa szczególnego zagrożenia powodziowego w rejonie powiatu prudnickiego ................. 32 

Mapa 7. Lokalizacja rezerwatu przyrody Jeleni Dwór na tle granic gminy biała ................................... 96 

Mapa 8. Lokalizacja obszarów natura 2000 na tle lokalizacji planowanych zbiorników retencyjnych 

(niebieski) oraz miejscowości gminnych powiatu prudnickiego (sześciany) ......................................... 96 

 

 

Tabela 1. Struktura celów Strategii ......................................................................................................... 8 

Tabela 2. Powiązania celów rozwoju i priorytetów z wyzwaniami rozwojowymi .................................. 9 

Tabela 3. Spójność założeń Strategii Rozwoju Województwa Opolskie 2030 oraz Strategii Rozwoju 

Powiatu Prudnickiego do roku 2030 ..................................................................................................... 10 

Tabela 4. Wskaźniki pomiaru rezultatu Strategii w odniesieniu do wymiaru środowiskowego ........... 16 

Tabela 5. Obszary szczególnych walorów krajobrazu naturalnego OF PN2020 .................................... 18 

Tabela 6. Ocena stanu wód powierzchniowych wg jcwp na terenie powiatu prudnickiego ................ 23 

Tabela 7. Główne zbiorniki wód podziemnych na terenie Powiatu Prudnickiego ................................ 24 

Tabela 8. Jednolite części wód podziemnych na terenie Powiatu Prudnickiego .................................. 26 

Tabela 9. Odsetek mieszkańców korzystających z kanalizacji w powiecie prudnickim w 2012 i 2019 

roku ....................................................................................................................................................... 28 

Tabela 10. Przedmiot ochrony oraz opis celów ochronnych obszaru Natura 2000 Góry Opawskie .... 43 

Tabela 11. Projektowane rezerwaty na terenie lub w sąsiedztwie powiatu prudnickiego ................... 45 

Tabela 12. Wykaz pomników przyrody na terenie Powiatu Prudnickiego ............................................ 45 

Tabela 13. Trendy rozwojowe istotne dla kształtowania polityki rozwoju powiatu prudnickiego w 

wymiarze środowiskowym .................................................................................................................... 52 

Tabela 14.Ocena wpływu na środowisko działań Strategii Rozwoju Powiatu Prudnickiego do roku 

2030 ....................................................................................................................................................... 58 

Tabela 15. Analiza kierunków działań mogących oddziaływać na środowisko w odniesieniu do 

usytuowania, rodzaju i skali .................................................................................................................. 66 

Tabela 16. Cele PEP 2030 ...................................................................................................................... 76 

Tabela 17. Opis oddziaływań na środowisko w odniesieniu do poszczególnych kierunków działań .... 79 

 

 

 

 

 

 

 



 

119 
 

 


