
 

 

 

 

Podsumowanie 

do Programu ochrony środowiska dla gminy Praszka na lata 2018 – 2021 
zgodnie z art. 55 ust. 3 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. t.j. 2018 poz. 2081) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Wstęp 

Niniejszy dokument realizuje wymagania zapisów zawartych w art. 55 pkt. 3 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 środowiska (Dz. U. 

t.j. 2018 poz. 2081).  

Zgodnie z art. 55 ust. 3 do przyjętego dokumentu załącza się podsumowanie zawierające 

uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań 

alternatywnych, a także informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim 

zakresie zostały uwzględnione: 

 ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, 

 opinie właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58, 

 zgłoszone uwagi i wnioski, 

 wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na 

środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone, 

 propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania 

monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu. 

 

2. Ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko 

2.1. Uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych 

rozwiązań alternatywnych 

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu ochrony środowiska jest 

dokumentem wspomagającym ten Program, gdyż wskazuje na ewentualne zagrożenia 

związane z brakiem lub jego niepełną realizacją. Dla zaproponowanych w dokumentach 

celów i kierunków działań nie ma alternatywy postępowania. Są to głównie cele wymagane 

do realizacji przez postanowienia przepisów prawa. Dotyczy to m.in. rozwiązania gospodarki 

wodno-ściekowej, odpadowej, konieczność poprawy jakości powietrza, uzyskania 

odpowiednich poziomów wykorzystania energii odnawialnej czy uzyskanie dobrego 

stanu/potencjału wód. Alternatywy mogą jedynie dotyczyć sposobu realizacji czy 

zastosowanych rozwiązań technicznych, co jest bardzo trudne do określenia w tak ogólnym, 

strategicznym dokumencie. 

W związku z czym zaproponowano jedynie pewne alternatywne rozwiązania, które powinny 

zostać rozpatrzone  przy szczegółowych koncepcjach określonych przedsięwzięć, a także w 

trakcie procedury oddziaływania na środowisko: 

 odtwarzanie retencji naturalnej lub budowę systemu zastawek w ciągu melioracji 

szczegółowych oprócz/zamiast budowy zbiorników retencyjnych, 

 renaturyzacja pewnych odcinków rzek, zostawienie przestrzeni dla rzeki tam, gdzie to 

jest możliwe, zamiast regulacji, remontów i pogłębiania rzeki, 

 rozważenie alternatywnych rozwiązań lokalizacyjnych elementów infrastrukturalnych. 

 

W większości proponowane do realizacji przedsięwzięcia w ramach POŚ mają zdecydowanie 

pozytywny wpływ na środowisko. Ponadto prognoza ta ma charakter strategiczny i w związku 

z tym brak jest możliwości precyzyjnego określenia rozwiązań alternatywnych dla 



poszczególnych działań. Skutki środowiskowe podejmowanych działań silnie zależą od  

lokalnej chłonności środowiska  lub od występowania w rejonie realizacji przedsięwzięcia 

tzw. obszarów wrażliwych, dlatego przy realizacji nowych inwestycji należy rozważać 

warianty alternatywne tak, aby wybrać ten, który w najmniejszym stopniu będzie negatywnie 

oddziaływał na środowisko. Jako warianty alternatywne przedsięwzięcia można rozważać:  

 warianty lokalizacji,  

 warianty konstrukcyjne i technologiczne,  

warianty organizacyjne.   

 

2.2. Przedstawienie rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczenie lub 

kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być 

rezultatem realizacji projektowanego dokumentu  

 

Realizacja POŚ nie przewiduje znaczących negatywnych oddziaływań na środowisko 

przyrodnicze, w związku z czym nie przewiduje się podjęcia działań kompensacyjnych, choć 

nie można wykluczyć, że szczegółowa analiza danego przedsięwzięcia w ramach raportu 

oddziaływania na środowisko wymusi podjęcie takich działań. 

Do inwestycji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko należą przede wszystkim: 

- budowa kanalizacji sanitarnej, 

- budowa lub remont urządzeń hydrotechnicznych lub melioracje i remonty cieków, 

- budowy i remonty dróg, 

- termomodernizacje budynków, ze względu na chronione gatunki ptaków czy nietoperzy. 

  

W ramach realizacji wszystkich tego typu przedsięwzięć można zapobiec lub ograniczyć 

negatywne skutki ich oddziaływania na środowisko, głównie przez dobrze przemyślany 

wybór lokalizacyjny oraz odpowiedni dobór rozwiązań technicznych, technologicznych i 

organizacyjnych. Na przykład dla ochrony walorów krajobrazowych studium uwarunkowań 

gminy i plan miejscowy powinien zapisać konkretne wskaźniki dotyczące wysokości i 

charakteru zabudowy. Jednym z najważniejszych działań dla wzmocnienia ochrony 

poszczególnych elementów środowiska oraz doskonalenia harmonijnego, zrównoważonego 

rozwoju na terenie gminy jest proces i procedury związane z planowaniem przestrzennym. 

Podstawowym zadaniem w zakresie ekologizacji planowania przestrzennego jest 

opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, biorących pod 

uwagę długofalowe potrzeby zrównoważonego rozwoju oraz uwzględniające treść opracowań 

ekofizjograficznych i inwentaryzacji przyrodniczej gminy. Najważniejszym celem w zakresie 

planowania przestrzennego zgodnego z ideą zrównoważonego rozwoju, jest - 

harmonizowanie rozwoju gospodarczego i społecznego z ochroną środowiska i krajobrazu, a 

w tym w szczególności: 

 rozstrzyganie o lokalizacji obiektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 

 wskazywanie na obszary zagrożone (tereny zalewowe), 

 wskazywanie na obszary o szczególnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych, 

zielonej infrastruktury, w tym korytarzy ekologicznych oraz uwzględnienie w 

ustaleniach planu zagospodarowania przestrzennego wymagań koniecznych do ich 

ochrony, 



 uwzględnienie ochrony krajobrazu kulturowego, w tym układów urbanistycznych, 

charakterystycznej zabudowy, panoram i osi widokowych, zieleni itp. 

 

W związku z wysokimi walorami krajobrazowymi na części obszaru gminy Praszka należy 

zachować daleko idącą ostrożność przy lokalizacji obiektów mogących stanowić dominanty 

krajobrazowe. 

Do dyspozycji inwestorów jest cały wachlarz rozwiązań ograniczających, a nawet całkowicie 

eliminujących negatywne wpływy inwestycji na środowisko przyrodnicze. W kontekście 

planowanych w programie działań zastosowanie będą mogły mieć następujące rozwiązania 

kompensacyjne: 

 translokacje populacji gatunków podlegających ochronie prawnej i zagrożonych w 

siedliska zastępcze, jeśli nie istnieje racjonalny sposób na ich zachowanie in situ, 

 wykupywanie gruntów przeznaczonych dla realizacji celów ochrony przyrody jako 

rekompensaty za spowodowane straty w środowisku przyrodniczym, 

 stosowanie nasadzeń kompensacyjnych w przypadku konieczności likwidacji 

fragmentów zakrzewień lub zadrzewień w dolinach rzecznych, przy drogach, 

 budowa niewielkich zbiorników w dolinach rzecznych w przypadku konieczności 

likwidacji naturalnych terenów retencyjnych,  

 stosowanie nowoczesnych przepławek dla ryb, zwiększających efektywność migracji 

w przypadku konieczności wykonania sztucznych przegród koryt rzecznych jakimi są 

progi i jazy, 

 wykonywanie umocnień brzegowych jedynie na łukach wklęsłych, 

 wykorzystywanie naturalnych właściwości dźwiękochłonnych pasów zadrzewień. 

 

W przypadku prowadzenia prac termomodernizacyjnych należy uwzględnić możliwość 

negatywnego oddziaływania na ptaki i nietoperze. Przed rozpoczęciem prac związanych z 

wymianą pokryć dachowych, okien, ocieplaniem budynku, właściciel obiektu powinien 

przeprowadzić rozpoznanie przez ornito/chiropterologa, w celu uzyskania informacji o 

ewentualnym występowaniu gniazd gatunków chronionych ptaków lub nietoperzy. W 

przypadku prac temomodernizacyjnych w budynkach, na których stwierdzono gniazda 

ptaków chronionych lub występowanie nietoperzy prace remontowe należy prowadzić poza 

ich okresem lęgowym i rozrodu. W przypadku stwierdzenia występowania ptaków lub 

nietoperzy ekspert powinien wskazać dokładne miejsca ich przebywania tak, aby przed 

okresem lęgowym tych gatunków można było zamknąć nisze, szczeliny i dostępy do 

stropodachu wykorzystywane przez te zwierzęta. 

W przypadkach, gdy obiekt budowlany wykorzystywany był przez chronione gatunki 

zwierząt po przeprowadzeniu prac remontowych należy, w miarę możliwości, umożliwić 

nietoperzom dalsze schronienie w czasie dnia, a ptakom dalsze gniazdowanie w jego obrębie. 

Jeżeli nie będzie to możliwe poprzez wykorzystanie naturalnych szpar i szczelin, należy 

dążyć do zapewnienia na remontowanym budynku lub w jego rejonie odpowiednich siedlisk 

zastępczych (np. budek lęgowych), aby zrekompensować utracone miejsca bytowania i 

rozrodu danych gatunków. Charakter zastosowanych siedlisk zastępczych, ich lokalizacja, 

parametry techniczne i zagęszczenie powinny być dobrane odpowiednio do preferencji 

gatunków, które występowały tam wcześniej i skonsultowane z ornitologiem i 

chiropterologiem. W przypadkach, gdy obiekt budowlany wykorzystywany był przez jerzyki 

Apus apus, a w ramach remontu stropodach budynku ocieplono materiałami sypkimi (np. przy 



użyciu granulatu wełny mineralnej, granulatu styropianu fibry celulozowej), należy 

całkowicie zrezygnować z pozostawienia otwartych otworów do stropodachów, gdyż 

materiały użyte do izolacji są niebezpieczne dla ww. gatunku. W takim przypadku należy 

także zapewnić odpowiednie siedliska zastępcze w postaci skrzynek lęgowych lub konstrukcji 

trocinobetonowych typu Swift Box oraz Brick Box (przeznaczone dla wróbli, ale mogą w 

nich gniazdować również jerzyki). 

Patrząc przez pryzmat celu dla jakiego jest opracowywany i realizowany Program ochrony 

środowiska, należy uznać, że środkami zapobiegającymi prawdopodobnemu negatywnemu 

oddziaływaniu na środowisko są między innymi rozwiązania zaproponowane w projekcie 

tego dokumentu. Powyżej wskazane zostały działania, które mogą wywołać skutki negatywne 

dla środowiska. Możliwe, że ich realizacja wymagać będzie wykonania raportu o 

oddziaływaniu na środowisko oraz przeprowadzenia kompensacji przyrodniczej. Należy 

również pamiętać o tym, że przedmiotowy POŚ  jest sformułowany ogólnikowo. W praktyce 

oznacza to, że potencjalnie możliwe  jest powstanie innych niż wskazane przedsięwzięć 

mogących znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko. 

Zarówno w przypadku działań wskazanych w niniejszej prognozie jak i tych, które mogą 

zaistnieć w trakcie realizacji Programu, należałoby podjąć przede wszystkim następujące 

środki zapobiegające oraz ograniczające prawdopodobnie negatywne oddziaływanie na 

środowisko:  

 zapewnienie wysokiego poziomu przebiegu procedur oceny oddziaływania na  

środowisko dla poszczególnych przedsięwzięć stanowiących praktyczny wymiar 

realizacji POŚ, 

 ścisły nadzór merytoryczny nad prawidłową realizacją POŚ oraz miarodajny 

monitoring stanu  środowiska, analiza wyników monitoringu oraz podejmowanie 

działań adekwatnych do otrzymanych wyników, 

 ścisła egzekucja zapisów określonych w decyzjach administracyjnych oraz w 

przepisach prawnych, 

 cykl działań edukacyjnych dla mieszkańców.  

3. Opinie właściwych organów 

Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  

projekt programu podlegał opiniowaniu przez organ wykonawczy powiatu. Pozytywna opinia 

została przesłana w piśmie nr BRZ.0026.22.2018 z 26.10.2018 roku (patrz: załączony skan 

pisma).  

Na etapie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wystąpiono o 

stosowne opinie do Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we 

Opolu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu. Uzyskano pozytywne opinie. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zgłosił dwie uwagi do projektu dokumentu, które 

zostały uwzględnione w pełnym zakresie (patrz: załączone skany pism).  

5. Zgłoszone uwagi i wnioski 

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. t.j. 2018 poz. 799), 

gmina zapewniła możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem 

jest sporządzenie programu ochrony środowiska.  



W ramach konsultacji społecznych, nie zgłoszono żadnych uwag ani wniosków.  

6. Wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko 

jeżeli zostało przeprowadzone 

Położenie gminy w północno - wschodniej części województwa opolskiego w dużej 

odległości od granicy z Czechami oraz ze względu na charakter przewidzianych działań,  

realizacja POŚ nie będzie transgranicznie oddziaływała na środowisko.  

7. Propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków 

realizacji postanowień dokumentu 

Monitoring i ocena realizacji Programu będzie zadaniem wyznaczonego koordynatora. 

Podstawą właściwego systemu oceny realizacji Programu i jego skutków na środowisko jest 

dobry system sprawozdawczości oparty na odpowiednio dobranych wskaźnikach stanu 

środowiska. Przy określaniu wskaźników przyjęto, z pewnymi wyjątkami, jako wyjściowy 

2016 rok – dane statystyczne dostępne przy opracowywaniu programu pochodzą w 

większości z tego roku. Przy ocenie Programu na początku 2020 i 2022 roku będą dostępne 

dane statystyczne z roku 2018 i 2020, takie więc lata przyjęto dla kontroli wskaźników.  

 

Poniższa tabela zawiera przykładowe wskaźniki mówiące o skutkach realizacji Programu. 

Lista ta nie jest ostateczna, może być weryfikowana w trakcie realizacji Programu, a także 

powinna być zweryfikowana przy aktualizacji i sporządzaniu nowego Programu. Wskaźniki 

można porównać z danymi z lat wcześniejszych np. 2014 i 2012 rokiem. 

 

W celu nadzoru nad realizacją opracowanego Programu w poniższej tabeli przyjęto 

wskaźniki, które powinny być pomocne w przedstawianiu skutków realizacji założonych w 

programie celów i zadań. 

Tab. Wskaźniki skutków realizacji Programu (zrównoważonego rozwoju gminy) 

Wskaźniki zrównoważonego rozwoju gminy 2016 2018 2020 

Zużycie wody do celów konsumpcyjnych na 1 mieszkańca 

[m
3
/m/rok] 

   

Ilość ścieków komunalnych wytwarzanych w gminie na 1 

mieszkańca [m
3
/m/rok] 

   

Długość sieci kanalizacyjnej [km]    

Liczba przyłączy kanalizacyjnych [szt.]    

Skanalizowanie obszaru gminy [%]    

Liczba przyłączy wodociągowych [szt.]    

Długość sieci wodociągowej [km]    

Liczba szamb [szt.]    

Liczba przyzagrodowych oczyszczalni ścieków [szt.]    

Liczba substancji, których stężenia przekroczyły wartości 

dopuszczalne lub wartości dopuszczalne powiększone 

o margines tolerancji – klasyfikacja strefy opolskiej, 

w której leży gmina 

   

Jakość wód podziemnych (wg obowiązującej klasyfikacji)    

Stan/potencjał JCWP na terenie gminy     

Powierzchnia zrekultywowanych terenów [ha]    

Obszary cenne przyrodniczo prawnie chronione [ha]    

Liczba posadzonych drzew [szt.]    

Liczba wyciętych drzew [szt.]    

Zalesienia [ha]    

Lesistość [%]    

Udział wydatków w budżecie na gospodarkę komunalną,    



ochronę środowiska [%] 

Długość dróg krajowych, o stwierdzonym przekroczeniu 

dopuszczalnych poziomów natężenia hałasu [km] 

   

Ekologiczne gospodarstwa rolne posiadające certyfikat    

 

 

 


