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01. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko do projektu
Strategia Rozwoju Gminy Zawadzkie na lata 2023-2030.

02. Cel i zakres merytoryczny opracowania
Głównym celem prognozy jest ustalenie czy zapisy projektu Strategii Rozwoju Gminy Zawadzkie na
lata 2023-2030 nie naruszają zasad prawidłowego funkcjonowania środowiska przyrodniczego a cele
ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju są spójne z celami i priorytetami zaplanowanymi
w dokumentach wyższego szczebla. Prognoza ma za zadanie także ułatwić identyfikację możliwych do
określenia

skutków

środowiskowych

spowodowanych

realizacją

postanowień

ocenianego

dokumentu oraz określić, czy istnieje prawdopodobieństwo powstawania w przyszłości konfliktów
i zagrożeń w środowisku.

03. Zakres prognozy
Zakres prognozy powinien być zgodny z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022 r., poz. 1029).
Prognoza oddziaływania na środowisko zawiera:
•

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

•

informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy;

•

propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień
projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania;

•

informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko;

•

streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym.

Prognoza ponadto określa, analizuje i ocenia:
1. istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji
projektowanego dokumentu;
2. stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem;
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3. 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;
4. 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;
5. 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.

a także uwzględnia zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na
te elementy.
Prognoza przedstawia 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 obszarowych form
ochrony przyrody, 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.
Zakres i stopień szczegółowości Prognozy oddziaływania na środowisko został uzgodniony
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu (pismo znak: WOOŚ.411.3.22.2022.MO)

5

Strategia Rozwoju. 2023-2030

oraz

z

Opolskim

Państwowym

Wojewódzkim

Inspektorem

Sanitarnym

(pismo

znak:

NZ.9022.1.113.2022.ESz).

04. Metody pracy i materiały źródłowe
Prognoza została opracowana zgodnie z zaleceniami zawartymi w ustawie z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022 r., poz. 1029). Przy
sporządzaniu niniejszego dokumentu zastosowano metody statystyczne i porównawcze, analizy
i oceny dostosowane do stanu współczesnej wiedzy. Autor kierował się swoją wiedzą
i doświadczeniem stosownie do stanu wiedzy współczesnej. Wszystkie zastosowane metody oceny są
dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu. Część dotycząca
oceny oddziaływania na środowisko w projektowanym opracowaniu przedstawiono tabelarycznie.
Oceny dokonano w oparciu o analizę poszczególnych elementów środowiska w zależności od
zagrożeń stwarzanych przez oddziaływanie na środowisko planowanych inwestycji.

05. Opis projektu Strategii Rozwoju Gminy Zawadzkie na lata
2023-2030 oraz główne cele i kierunki działań
05.1. Zawartość Strategii Rozwoju
Projekt Strategii rozwoju Gminy Zawadzkie na lata 2023-2030 składa się z następujących elementów:
•

Podstawa prawna i komplementarność,

•

Obszary strategicznej interwencji,

•

Analiza SWOT,

•

Wizja rozwoju Gminy Zawadzkie,

•

Opis kierunków działań,

•

System realizacji Strategii,

•

Monitoring, ewaluacja i aktualizacja,

•

Wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych,

•

Finansowanie strategii.

We wstępie przedstawiono charakterystykę Gminy Zawadzkie.
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Diagnozę zamieszczoną w Strategii przeprowadzono dwuetapowo. W pierwszej fazie prac
diagnostycznych wykorzystano analizę informacji zawartych w źródłach zastanych tzw. wtórnych.
Analizie poddawane były dane statystyczne zawarte w dokumentach kontekstowych, raportach,
strategiach i ogólnodostępnych opracowaniach oraz danych gromadzonych m.in. przez Główny Urząd
Statystyczny. Zebrany materiał selekcjonowany był pod kątem jakości i rzetelności. Dopiero po
wyselekcjonowaniu wiarygodnych informacji przeprowadzona została właściwa analiza desk
research.
W ramach diagnozy gminy Zawadzkie na potrzeby opracowania dokumentu przeprowadzono badania
społeczne o charakterze sondażowym, którym objęci byli mieszkańcy analizowanego obszaru. Celem
badania było uzyskanie wiedzy na temat kondycji społecznej gminy oraz postrzegania kluczowych
elementów rozwoju gminy.
Specyfika uwarunkowań organizacyjnych, instytucjonalnych i przestrzennych gminy wymaga
dostosowywania obszarów planowania strategicznego do specyfiki potrzeb i możliwości odnoszących
się do współpracy samorządów. Zgodnie z najlepszymi praktykami w dziedzinie planowania
strategicznego i przepisami ustawy o samorządzie gminnym wyodrębniono trzy obszary planowania
zbieżne z wymiarami: społecznym, gospodarczym i przestrzennym.
Analiza SWOT przeprowadzona w ramach opracowania Strategii Rozwoju Gminy Zawadzkie na lata
2023-2030 koncertowała się na usystematyzowaniu faktów, danych i informacji oraz opinii,
uzyskanych zarówno metodą eksploracji źródeł wtórnych, jak i w ramach badań sondażowych.
W ramach poszczególnych pól analizy wyodrębniono:
•

Czynniki wewnętrzne pozytywne– mocne strony; działalność i zasoby gminy, doświadczenie,
wymiar organizacyjny, techniczny, instytucjonalny, wszystko to, co pozwala oczekiwać
rozwoju gminy, cechy, które wyróżniają analizowany obszar od innych jednostek i stanowią
swoistą przewagę konkurencyjną;

•

Czynniki wewnętrzne negatywne – słabe strony; będące konsekwencją ograniczeń szeroko
rozumianych zasobów;

•

Czynniki zewnętrzne pozytywne – szanse, korzystne tendencje w otoczeniu zewnętrznym
gminy, które właściwie wykorzystane mogą stanowić istotny impuls rozwojowy;

•

Czynniki zewnętrzne negatywne – zagrożenia, niekorzystne zjawiska zewnętrzne, które mogą
być poważną barierą rozwoju dla gminy Zawadzkie, mogącą poważnie ograniczyć możliwość
wykorzystania pojawiających się szans rozwojowych.

Kluczowe założenia rozwojowe zostały opracowane w ramach prac eksperckich w odniesieniu do
wyodrębnionych uprzednio domen planowania strategicznego. W odniesieniu do misji i wizji
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zdefiniowano cele strategiczne. Cele strategiczne wskazują konkretne kierunki działań – ich osiąganie
stanowi zawsze wyraz realizacji wizji gminy Zawadzkie. Cele strategiczne wyznaczają też precyzyjne
obszary dla formułowania planów operacyjnych i wskazywania działań, które mają być
implementowane w ramach planu strategicznego. Ważne jest, że na etapie definiowania celów
strategicznych wyodrębnia się szczegółową zawartość domen planowania strategicznego – ma to na
celu klarowną demarkację pomiędzy poszczególnymi kierunkami rozwoju.
Podstawową treścią Strategii jako programu rozwoju było uszczegółowienie celów strategicznych na
poziomie operacyjnym (określenie celów operacyjnych i programów działania przypisanych do
każdego z celów strategicznych, zdefiniowanie kluczowych projektów zintegrowanych). Szczegółowe
plany działań, które umożliwią skuteczne osiągnięcie celów strategicznych zawierają rekomendacje
podjęcia interwencji w konkretnych obszarach i kierunkach, w oparciu o możliwości wykorzystania
synergii zasobów.
W ostatnim etapie Strategii określono system wdrażania dokumentu, w tym metod monitoringu
skuteczności osiągania celów wypracowanych na etapie planowania. Kluczowe było zdefiniowanie
struktur wdrażania strategii oraz mechanizmów ewaluacji. System monitoringu i ewaluacji
uwzględnia specyfikę działania miasta. Na potrzeby projektowanych procedur wykorzystano
najlepsze praktyki w zakresie ewaluacji strategicznej.

05.2. Założenia Strategii rozwoju
Na założenia programowe Strategii Rozwoju Gminy Zawadzkie na lata 2023-2030 składają się wizja
i misja jako podstawowe jej elementy, stanowiące jednocześnie wprowadzenie do poziomu
strategicznej oraz operacyjnej interwencji.

Wizja rozwoju Gminy Zawadzkie w perspektywie roku 2030
Wizja na potrzeby Strategii Rozwoju Gminy Zawadzkie na lata 2023-2030 kreuje wizerunek gminy
w efekcie wdrażania zapisów strategii. Jej zapisy tworzą swoistą charakterystykę Gminy Zawadzkie
w perspektywie roku 2030. Sama wizja nie jest elementem, który można wprost monitorować
za pośrednictwem wskaźników, natomiast docelowo powinna się stać przedmiotem ewaluacji. Jej
treść to obraz, stan, do którego jako wspólnota mieszkańców dążymy. Jednocześnie wizję należy
traktować jako zobowiązanie, deklarację ideową samorządu, ilustrującą ambicje i aspiracje
wszystkich interesariuszy.
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Wizja
Gmina Zawadzkie w 2030 roku to dobre miejsce do życia, o czym świadczą poprawiające
się wskaźniki demograficzne. O atrakcyjności osiedleńczej gminy świadczy moda
na jej zamieszkiwanie, jaka wytworzyła się w ostatnich latach.
W ujęciu gospodarczym możemy pochwalić się zróżnicowaną strukturą gospodarczą, gdzie
branżami wschodzącymi są nowoczesne technologie oraz aktywna turystyka bazująca na zasobach
naturalnych.
Wykorzystaliśmy nasze atuty: bliskość natury, spokój okolicy i bezpieczną przestrzeń. Zapewniamy
naszym mieszkańcom najważniejsze usługi, począwszy od opieki żłobkowej, a na wsparciu
seniorów kończąc.
Peryferyjność gminy stała się jej atutem, dzięki dobrze rozwiniętemu transportowi publicznemu.
Zawadzkie stało się ważnym pomostem między Śląskiem Opolskim a Górnym Śląskiem – dwoma
sąsiadującymi ze sobą województwami.

Misją rozwoju Gminy Zawadzkie, czyli nadrzędnym celem w ramach wdrażania Strategii Rozwoju
Gminy Zawadzkie na lata 2023-2030 jest skuteczna odpowiedź na zidentyfikowane problemy
i wyzwania rozwojowe. Wśród nich należy przede wszystkim wymienić pozyskanie inwestora
zewnętrznego i ożywienie gospodarcze, poprawienie jakości technicznej dróg publicznych, dbałość
o jakość powietrza naturalnego oraz podjęcie działań na rzecz samowystarczalności energetycznej.
Kolejnym elementem wprost wynikającym z diagnozy strategicznej jest ukierunkowanie na poprawę
atrakcyjności osiedleńczej, która w konsekwencji powinna ograniczyć zjawisko depopulacji.

Misja
Celem nadrzędnym Gminy Zawadzkie jest stymulowanie pożądanej zmiany w każdym z obszarów
planistycznych, mając na uwadze dobrostan mieszkańców, a przede wszystkim odczuwaną
i deklarowaną jakość życia (rozumianą jako wysoka jakość usług publicznych i standard
infrastruktury). Traktując misję jako zasadę działania, należy podkreślić konieczność
zagwarantowania gminie samowystarczalności energetycznej oraz zapewnienia nowych bodźców
rozwojowych, mających na celu ożywienie gospodarcze.
Warto pokazać zależności wynikające z zapisów misji – mają one podstawowy charakter, natomiast
w połączeniu w wizją stanowią de facto portret założeń programowych Strategii Rozwoju Gminy
Zawadzkie na lata 2023-2030.
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WYSOKA
JAKOŚĆ
USŁUG
PUBLICZNYCH

ATRAKCYJNY
EKOSYSTEM

STANDARD
INFRASTRUKTURY
PUBLICZNEJ

NADRZĘDNA WARTOŚĆ
JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW GMINY ZAWADZKIE

SAMOWYSTARCZALNOŚĆ
ENERGETYCZNA

META CELE
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Poziom strategiczny interwencji
Rozdział odnosi się do przepisu Art. 10e. 3. 1) cele strategiczne rozwoju w wymiarze społecznym,
gospodarczym i przestrzennym zawartego w Ustawie z dnia 8 marca 1990 r.

Poziom strategiczny interwencji składa się z trzech celów strategicznych
wypracowanych w ramach trzech domen planistycznych: gospodarczej,
przestrzennej i społecznej.

WYMIAR

DOMENA
PLANOWANIA
STRATEGICZNEGO

OBSZAR
INTERWENCJI

Wymiar
przestrzenny

Wymiar
społeczny

Wymiar
gospodarczy
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Poziom strategiczny stanowi techniczne wprowadzenie do konkretnych
zaplanowanych działań i stanowi konkretyzację zapisów myśli przewodniej w postaci
misji czy wizji. Poniższy schemat ilustruje logikę tworzenie zapisów o strategicznym
i operacyjnym charakterze

Misja i wizja
Wymiar interwencji
Cele strategiczne
Kierunki działań
Przedsięwzięcia, wiązki zadań, projekty
i plany rozwojowe
Nadrzędne znaczenie w określeniu celów strategicznych miało wykorzystanie potencjałów
rozwojowych gminy Zawadzkie oraz niwelacja możliwych zagrożeń mających wpływ ich
wykorzystanie. Ponadto, cele uwzględniają kierunki działań zaplanowane w Strategii Rozwoju
Województwa Opolskiego „Opolskie 2030”, dzięki czemu ich realizacja przyczynia się także do
osiągnięcia przyjętej wizji rozwoju całego województwa.

Cel strategiczny 1.

Podjęcie kompleksowych działań na rzecz
ożywienia gospodarczego Gminy Zawadzkie

Cel strategiczny 2. Zrównoważony rozwój środowiska

Cel strategiczny 3.

Profesjonalizacja i podnoszenie jakości usług
kierowanych do mieszkańców gminy
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Cel strategiczny 1.

Podjęcie kompleksowych działań na rzecz
ożywienia gospodarczego Gminy Zawadzkie

Podjęcie kompleksowych działań na rzecz ożywienia gospodarczego Gminy Zawadzkie to pierwszy cel
strategiczny. Ma on podstawowe znaczenie, wynikające z potrzeb artykułowanych przez
mieszkańców, włodarzy oraz wszystkich interesariuszy strategii rozwoju. Poniżej przedstawiono
priorytety rozwojowe, dające w dalszej kolejności ramy dla wyszczególnionych kierunków działań.

PRIORYTETY ROZWOJOWE W RAMACH SFERY ROZWOJU
GOSPODARCZEGO1
Dostępne i uzbrojone
tereny inwestycyjne

Dywersyfikacja
gospodarcza

Stymulowanie
przedsiębiorczości

Zwiększenie
rozpoznawalności
gminy jako ośrodka
gospodarczego

Rozwinięcie
produktów
turystycznych
w markowe
produkty turystyczne

Charakteryzując sferę gospodarczą i poświęcony temu obszarowi cel strategiczny warto zwrócić
uwagę na dwa fakty. Dla blisko 55% mieszkańców Gminy Zawadzkie biorących udział w badaniu
ankietowym silna gospodarka to jednoznacznie najważniejszy oczekiwany kierunek rozwoju gminy.
Jednocześnie niemal 92% badanych niekorzystnie ocenia możliwość znalezienia tzw. „dobrej” pracy
na terenie gminy. Te dwa wyimki z przeprowadzonych badań wskazują na rangę rozwoju
gospodarczego. Co ważne, jest ona podzielana również przez środowisko samorządowe.
Poza określonymi powyżej priorytetami należy zwrócić uwagę na najważniejsze okoliczności. Gmina
nie posiada na chwilę obecną własnych terenów inwestycyjnych, a te istniejące wymagają uzbrojenia
w

niezbędną infrastrukturę (szczególnie

atrakcyjna wydaje

się

nieruchomość

położona

w południowej części Zawadzkiego, tuż przy drodze wojewódzkiej nr 463).
Drugim ważnym działaniem dla lokalnej gospodarki powinno być stymulowanie przedsiębiorczości
m.in. w oparciu o Gminny Inkubator Przedsiębiorczości, ale również inne inicjatywy związane
z inkubowaniem i akceleracją działalności gospodarczych. Optymalnym kierunkiem byłoby
1

Priorytety rozwojowe kierunkują zakres interwencji w obrębie każdej ze sfer, jak również tworzą ramy dla poziomu
operacyjnego, który wyznaczają kierunki działań. Formułę priorytetów zastosowano dla każdego z trzech wyodrębnionych
wymiarów.
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rozwinięcie branż wprost związanych z rynkiem IT i branżami pokrewnymi, co byłoby elementem
modernizacji lokalnej gospodarki i odwołaniem się do istniejących trendów.
Rozpatrując potrzebę ożywienia gospodarczego, należy również brać pod uwagę prowadzenie działań
marketingowych mających zbudować wizerunek gminy jako ośrodka gospodarczego, bazując na jego
dziedzictwie przemysłowym, ale również na nowoczesności i otwartości na nowe technologie.
W charakterze uzupełnienia struktury lokalnej gospodarki, ale też jako element dywersyfikujący,
znaczenie ma turystyka oparta o zasoby naturalne: Małą Panew oraz atrakcyjne kompleksy leśne.
Przyciąganie zainteresowanych aktywną formą wypoczynku wymaga budowania markowych
produktów turystycznych na bazie tych już funkcjonujących. W kontekście samorządu lokalnego
znaczenie ma tworzenie atrakcyjnych, korzystnych warunków do prowadzenia działalności
turystycznej, które pozwoliłyby na poszerzenie dostępnej bazy noclegowej na terenie gminy.

Cel strategiczny 2.

Zrównoważony rozwój środowiska naturalnego
i przestrzeni publicznej

Zrównoważony rozwój środowiska naturalnego i przestrzeni publicznych koncentruje się przede
wszystkim na infrastrukturze i ekosystemie, rozumianym jako środowisko naturalne, ze szczególnym
uwzględnieniem zasobów gleby, wody i powietrza. Wśród priorytetów rozwojowych znajdują się
zatem kwestie związane z adaptacją do zmian klimatu, zwiększaniem dostępności przestrzeni
publicznych oraz podnoszeniem ich jakości, a także rozwój infrastruktury publicznej.

PRIORYTETY ROZWOJOWE W RAMACH SFERY ROZWOJU
PRZESTRZENNEGO
Rewitalizacja

Dostępność przestrzeni publicznej

Adaptacja do zmian klimatycznych

Infrastruktura publiczna

W kontekście potrzeb mieszkańców fundamentalne działania to te powiązane z tematyką dróg
publicznych i ich standardu (nieco ponad 72% badanych mieszkańców gminy ocenia ich stan jako
niezadowalający). Na drugim planie sytuuje się samowystarczalność energetyczna, która była już
sygnalizowana na etapie formułowania misji jako ważny element – nie tylko adaptacji miasta i gminy
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do zmian klimatycznych, ale również prowadzenia efektywnej ekonomicznie i finansowo polityki
budżetowej. Ważnym elementem planistycznym celu jest również skuteczne korzystanie z narzędzi,
jakie daje planowanie przestrzenne czy też Gminny Program Rewitalizacji. Ze względu na nasilające
się zjawisko starzenia się społeczeństwa, ważną kwestią pozostaje dostosowanie przestrzeni
publicznych do zmieniających się potrzeb i oczekiwań mieszkańców. Zwiększanie dostępności dla
osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami stanowi obecnie wyzwanie w wielu ośrodkach
miejskich i wiejskich w kraju.

Cel strategiczny 3.

Profesjonalizowanie i podnoszenie jakości usług
kierowanych do mieszkańców gminy

Ze względu na ogólnorozwojowy charakter Strategii Rozwoju Gminy Zawadzkie na lata 2023-2030
uwzględniający tematykę społeczną, określone w niej cele i kierunki skupiają się na podnoszeniu
jakości życia mieszkańców i uwzględniają ich kluczowe potrzeby i oczekiwania. Z przeprowadzonej
diagnozy strategicznej wynika, iż od wielu lat liczba mieszkańców stopniowo maleje (spadek o 7,7%
w 2020 roku względem roku 2010). Co więcej, przewiduje się, że liczba ta z biegiem czasu wciąż
będzie malała (spadek o 11,2% w 2030 roku względem roku 2020). Poniżej zestawiono priorytety
rozwojowe stanowiące podstawę do realizacji działań skupiających się na podniesieniu jakości usług
publicznych i wzmacnianiu kapitału społecznego w celu zapobieżeniu dalszemu odpływowi ludności.

PRIORYTETY ROZWOJOWE W RAMACH SFERY ROZWOJU
SPOŁECZNEGO
Edukacja

Kultura

Transport publiczny

Społeczeństwo obywatelskie

Polityka mieszkaniowa

Polityka senioralna

Zdrowie publiczne i pomoc społeczna
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Poprawa jakości życia na terenie gminy Zawadzkie powinna zostać podparta działaniami związanymi
z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego poprzez wzmacnianie integracji i kształtowanie postaw
obywatelskich wśród mieszkańców. Działania w tym zakresie mogą być mocno powiązane z polityką
senioralną

oraz

prorodzinną,

co

stanowi

podstawę

do

budowania

silnego,

zdrowego

i zaangażowanego społeczeństwa. Zdrowie publiczne i pomoc społeczna pełnią w tym obszarze
szczególną rolę ze względu na konieczność wsparcia osób w trudnej sytuacji życiowej w celu
zapobiegania ich wykluczeniu.
Wśród priorytetów znajdują się działania związane z rozwojem transportu publicznego. Ponad 74%
mieszkańców biorących udział w badaniu ankietowym źle ocenia dostępność transportu publicznego
oraz jakość skomunikowania gminy z większymi miastami. Kluczowe jest zatem skupienie się
na organizacji transportu zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami jego użytkowników. Nie mniej ważną
kwestią jest rozwój w obszarze edukacji i kultury. Główną instytucją kultury na terenie gminy jest
Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem, która boryka się z problemami organizacyjnymi (niedostateczna
baza lokalowa i infrastruktura techniczna, braki kadrowe, słaba promocja). W celu poprawy sytuacji
oraz rozwoju jej oferty konieczne jest podjęcie działań modernizacyjnych i promocyjnych.
W przypadku palcówek oświatowych, ich oferta charakteryzuje się niską atrakcyjnością ze względu na
brak zajęć pozalekcyjnych czy wyspecjalizowania kształcenia w konkretnym kierunku.
Wśród problemów wskazywanych przez mieszkańców znajduje się także niska dostępność mieszkań
na terenie gminy oraz ich stan. Niemal 65% respondentów źle ocenia możliwość wynajmu/zakupu
mieszkania, a dane dotyczące mieszkań komunalnych świadczą o ich niskim standardzie. Konieczne
jest zatem prowadzenie racjonalnej polityki mieszkaniowej w gminie Zawadzkie, co przyczyni się
do wzrostu jakości życia na jej terenie oraz przyciągnie nowych mieszkańców i inwestorów.

Poziom operacyjny interwencji
Rozdział odnosi się do przepisu Art. 10e. 3. 2) kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia
celów strategicznych; zawartego w Ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Rozdział odnosi się do przepisu Art. 10e. 3. 7) obszary strategicznej interwencji kluczowe dla
gminy, jeżeli takie zidentyfikowano, wraz z zakresem planowanych działań; zawartego w Ustawie
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
W celu urzeczywistnienia misji i wizji gminy Zawadzkie, opracowano model interwencji strategicznej,
który stanowi wypadkową działań diagnostycznych i badawczych oraz konsultacyjnych związanych
z prowadzeniem procesu partycypacji społecznej.
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Charakterystyka i struktura kierunków działań
W schemacie interwencji zaproponowano 3 cele strategiczne odnoszące się do kluczowych obszarów
funkcjonowania gminy – sfery gospodarczej, przestrzennej i społecznej. Na ich podstawie
opracowano katalog kierunków działań, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia założonego
w wizji rezultatu
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Wymiar
gospodarczy

Wymiar
przestrzenny

Wymiar
społeczny

Cel
strategiczny
1.

Cel
strategiczny
2.

Podjęcie
kompleksowych
działań na rzecz
ożywienia
gospodarczego
Gminy Zawadzkie

Zrównoważony
rozwój środowiska
naturalnego
i przestrzeni
publicznej

Profesjonalizowanie
i podnoszenie
Cel
strategiczny
jakości usług
3.
kierowanych do
mieszkańców

Kierunek działania 1.
Skumulowanie działań na rzecz przyciągnięcia
inwestorów zewnętrznych

Kierunek działania 2.
Stworzenie odpowiednich warunków dla
rozwijania przedsiębiorczości i stymulowania
rynku pracy

Kierunek działania 3.
Efektywne wykorzystanie potencjałów
turystycznych ze szczególnym uwzględnieniem
Małej Panwi

Kierunek działania 4.
Prowadzenie zintegrowanego marketingu
gospodarczego i turystycznego

Kierunek działania 5.
Rehabilitacja i rewitalizacji przestrzeni
publicznej Gminy Zawadzkie

Kierunek działania 6.
Zwiększenie dostępności przestrzeni
publicznej i aktywne planowanie
przestrzenne

Kierunek działania 7.
Poprawa funkcjonowania ekosystemu
środowiska naturalnego i zwiększenie
samowystarczalności energetycznej

Kierunek działania 8.
Poprawianie standardu infrastruktury
sieciowej i kubaturowej Gminy Zawadzkie

Kierunek działania 9.
Wysoka jakość kształcenia i opieki w
placówkach oświatowych

Kierunek działania 10.
Atrakcyjna oferta instytucji kultury

Kierunek działania 11.
Ograniczenie wykluczenia komunikacyjnego
mieszkańców gminy Zawadzkie

Kierunek działania 12.
Stymulowanie aktywności obywatelskiej
mieszkańców

Kierunek działania 13.
Wypracowanie założeń polityki mieszkaniowej
Gminy Zawadzkie

Kierunek działania 14.
Gmina Zawadzkie przyjazna dla osób
starszych

Kierunek działania 15.
Prowadzenie polityki prorodzinnej i
prozdrowotnej
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Opis kierunków działań
Każdy z kierunków działań został uszczegółowiony poprzez wskazanie zakresu interwencji oraz
rekomendacji. Cele i kierunki działań wynikają z wyzwań zidentyfikowanych na drodze diagnozy
strategicznej. Stanowią one spójny system, w ramach którego ich efekty uzupełniają się i wzajemnie
wzmacniają.
Kierunki działań zostały sformułowane w taki sposób, aby podejmowane w ich ramach działania
prowadziły do osiągnięcia nadrzędnego celu, jakim jest stymulowanie rozwoju gminy Zawadzkie
z uwzględnieniem dobrostanu mieszkańców i podnoszenia jakości ich życia. Opracowane kierunki są
spójne z założeniami nadrzędnych dokumentów strategicznych, takich jak Strategia Rozwoju
Województwa Opolskiego 2030 i Strategia Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego na lata
2021-2030. Zakłada się, że realizacja poszczególnych działań wpłynie na poprawę kluczowych
aspektów funkcjonowania gminy Zawadzkie w obszarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym,
a tym samym przyczyni się do stymulowania rozwoju regionu. Podnoszenie standardu usług
społecznych, jakości infrastruktury, czy środowiska naturalnego wymaga bowiem podejścia
terytorialnego, co stanowi podstawę ponadlokalnych strategii rozwoju.
Poszczególne kierunki wpisują się także w plan wsparcia Obszarów Strategicznej Interwencji, do
których zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Opolskiego „Opolskie 2030” należy gmina
Zawadzkie. Planowane działania są spójne z celami polityki przestrzennej sformułowanymi
w odniesieniu do małych miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

Kierunek działania 1.

Skumulowanie działań na rzecz przyciągnięcia inwestorów
zewnętrznych
o
o
o
o

Zakres interwencji:
o

o
o

Rekomendacje

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w podstawową
infrastrukturę sieciową
Opracowanie katalogu zachęt dla inwestorów w postaci ulg
i zwolnień od podatku
Rozwijanie profesjonalnego systemu obsługi inwestora
Zapewnienie wsparcia przedsiębiorcom na kluczowych
etapach procesu inwestycyjnego i kwestiach
proceduralnych
Organizacja spotkań i wydarzeń integrujących podmioty
biznesowe z urzędami pracy, biurami karier w celu
zapewnienia wsparcia rekrutacyjnego
Realizacja inwestycji drogowych kluczowych do rozwoju
gospodarczego
KD 1. wraz z przedstawionym powyżej zakresem stanowi
obszar strategicznej interwencji kluczowy dla gminy i został
zdefiniowany w ślad za przepisami art. 10e. 3. 7) Ustawy o
samorządzie gminnym.
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o

o

Kierunek działania 2.

Stworzenie odpowiednich warunków dla rozwijania
przedsiębiorczości i stymulowania rynku pracy
o
o

o
o
o
o

Zakres interwencji:

o
o

o
o

o
o

Rekomendacje o
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Kluczowe znaczenie ma podjęcie działań na rzecz
komercjalizacji terenu inwestycyjnego położonego w
południowej części Zawadzkiego, tuż przy drodze
wojewódzkiej nr 463.
Działania związane z przygotowaniem terenów
inwestycyjnych i inne działania z zakresu polityki
przestrzennej należy realizować zgodnie z zapisami
obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawadzkie.

Modernizacja i readaptacja nieużytkowanych budynków i
lokali na cele związane z biznesem
Wspieranie Gminnego Inkubatora Przedsiębiorczości
stanowiącego przestrzeń dla rozwoju przedsiębiorstw oraz
osób pracujących jako tzw. wolny strzelec
Organizacja szkoleń, kursów i warsztatów rozwijających
kompetencje uczestników rynku pracy
Wspieranie współpracy przedsiębiorstw z jednostkami
naukowymi
Promocja postawy przedsiębiorczej oraz samozatrudnienia
Kreowanie postawy przedsiębiorczej wśród młodzieży
szkolnej
Wspieranie współpracy szkół z lokalnymi przedsiębiorcami,
stopniowego wprowadzania na rynek pracy
Współpraca z Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
(COIE) działającego w ramach Opolskiego Centrum Rozwoju
Gospodarki
Wspieranie współpracy przedsiębiorstw w Instytucjami
Otoczenia Biznesu
Kreowanie pozytywnych relacji oraz dialogu między
organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami i
samorządem – budowanie partnerstw lokalnych
Rozwijanie szkolnictwa zawodowego związanego z branżą
IT, organizacja kursów i warsztatów informatycznych
Bazując na Gminnym Inkubatorze Przedsiębiorczości należy
stymulować powstawanie innowacyjnych podmiotów
gospodarczych oraz zapewnić warunki lokalowe do
coworkingu oraz inkubacji czy akceleracji na terenie gminy.
Ważnym aspektem jest aktywna współpraca z innymi
gminami w ramach Związku Gmin Śląska Opolskiego
poprzez wspólną realizację przedsięwzięć gospodarczych
oraz organizację wymiany doświadczeń między członkami
Związku.
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Kierunek działania 3.

Efektywne wykorzystanie potencjałów turystycznych ze
szczególnym uwzględnieniem Małej Panwi
o
o
o
o
o
o

Zakres interwencji: o
o

o

o
o
o

o

Rekomendacje
o

Uregulowanie ruchu na Małej Panwi i przystosowanie rzeki
do wykorzystania jej pod sport i turystykę wodną
Wyznaczanie i znakowanie szlaków turystycznych pieszych i
rowerowych
Zagospodarowanie terenów leśnych i wyposażenie ich w
elementy małej architektury
Wspieranie rozwoju zaplecza kulturalnego na potrzeby
lokalnych mieszkańców i turystów
Wspieranie istniejących i powstających gospodarstw
agroturystycznych
Budowanie zestawu produktów lokalnych
Wspieranie rozwoju bazy noclegowej i gastronomicznej na
terenie gminy
Podnoszenie kwalifikacji mieszkańców oraz pracowników
samorządowych w zakresie profesjonalnej obsługi ruchu
turystycznego oraz promocji regionu
Zbudowanie zróżnicowanej oferty turystycznej w zakresie
aktywnego wypoczynku i spędzania wolnego czasu o każdej
porze roku
Rozwój oferty turystycznej opartej na potencjale
dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego
Inicjowanie i wspieranie współpracy podmiotów z branży
turystycznej i okołoturystycznej
Turystyczny potencjał gminy Zawadzkie, przede wszystkim
Małej Panwi wymaga przekształcenia w markowy produkt
turystyczny. Jego integralną częścią powinna być aplikacja
internetowa oraz interaktywne komunikowanie się z
użytkownikiem.
Działania związane z rozwojem bazy turystycznej i
zagospodarowaniem terenów i inne działania z zakresu
polityki przestrzennej należy realizować zgodnie z zapisami
obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Zawadzkie.
Zagospodarowanie turystyczne terenów zielonych musi
odbywać się z poszanowaniem przyrody i z odpowiednią
dbałością o jej ochronę. Wszelkie podejmowane działania
muszą być zgodne z ustaleniami dotyczącymi Obszaru
Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie i
Specjalnego Obszaru Ochrony Dolina Małej Panwi oraz
dostosowane do zakazów właściwych dla danego obszaru
chronionego krajobrazu lub jego części, wynikających z
potrzeb jego ochrony.
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Kierunek działania 4.

Prowadzenie zintegrowanego marketingu gospodarczego i
turystycznego
o
o

o

o

o

Zakres interwencji:
o
o

o
o

o
o
o

o

Rekomendacje

Kierunek działania 5.

Rehabilitacja i rewitalizacja przestrzeni publicznej Gminy
Zawadzkie
o
o

Zakres interwencji: o
o

o
22

Opracowanie katalogu konkurencyjnych produktów
turystycznych i lokalnych produktów
Opracowanie i udostępnianie materiałów promocyjnych
zawierających informacje na temat niezbędnych
dokumentów do przeprowadzenia procesu inwestycyjnego,
pomocy publicznej i finansowania inwestycji
Opracowanie i udostępnianie materiałów promocyjnych
pod względem turystycznym w formie tradycyjnej (m.in.
wydawnictwa promocyjne, foldery, mapy, przewodniki) i
elektronicznej (aplikacja mobilna, działalność w mediach
społecznościowych)
Prowadzenie stałych działań promocyjnych - utrzymywanie
kontaktów zewnętrznych z mediami, biurami
turystycznymi, centrami informacji turystycznej
Włączenie lokalnego produktu w pakiet działań
promocyjnych
Promocja gminy jako ośrodka turystyki całorocznej
Inicjowanie i współpraca przy prowadzeniu badań
marketingowych i monitorujących rozwój turystyki w
gminie i regionie
Uczestnictwo gminy w targach turystycznych o zasięgu
regionalnym, krajowym i międzynarodowym
Stworzenie aplikacji internetowej prezentującej ofertę
turystyczną oraz umożliwiającej sprawną komunikację z
użytkownikiem
Kształtowanie pozytywnego wizerunku gminy
Bieżąca aktualizacja strony internetowej i jej uzupełnienie o
materiały promocyjne
Budowa systemu zintegrowanej informacji turystycznej
wraz z instalacją informatorów turystycznych w
przestrzeniach publicznych
Promocja powinna mieć celowany/targetowany charakter,
koncentrujący się na potencjalnych inwestorach,
innowatorach oraz turystach aktywnych.

Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy
Zawadzkie
Wdrażanie działań rewitalizacyjnych na obszarze
rewitalizacji zgodnie z ustaleniami Gminnego Programu
Rewitalizacji
Prowadzenie niezależnych działań rewitalizacyjnych o
charakterze punktowym na całym obszarze gminy
Prowadzenie działań uzupełniających interwencję
rewitalizacyjną, w tym m.in. o budowę obiektów takich jak
hala sportowa i basen miejski
Poprawienie standardu i dostępności przestrzeni

Strategia Rozwoju 2023-2030

o
o

o

Rekomendacje
o

Kierunek działania 6.

publicznych
Wzmacnianie jakości istniejących terenów zielonych i
parkowych
KD 5. wraz z przedstawionym powyżej zakresem stanowi
obszar strategicznej interwencji kluczowy dla gminy i został
zdefiniowany w ślad za przepisami art. 10e. 3. 7) Ustawy o
samorządzie gminnym.
Należy potraktować możliwość skorzystania z narzędzi
rewitalizacyjnych jako szansę na rozwiązanie problemów
przestrzennych, technicznych, funkcjonalnych ale co równie
ważne społecznych, które determinują samą koncepcją
rewitalizacji.
Działania rewitalizacyjne i związane zagospodarowaniem
rekreacyjnym oraz inne działania z zakresu polityki
przestrzennej należy realizować zgodnie z zapisami
obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Zawadzkie.

Zwiększenie dostępności przestrzeni publicznej i aktywne
planowanie przestrzenne
o

o
o

Zakres interwencji: o
o
o
o
o
o

Rekomendacje o

Eliminacja barier architektonicznych w przestrzeni
publicznej, utrudniających funkcjonowanie osób z
niepełnosprawnościami oraz osób starszych
Zwiększenie poziomu dostępności obiektów użyteczności
publicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami
Działania wspierające estetyzację i wzrost atrakcyjności
przestrzeni publicznych
Opracowanie i przyjęcie Uchwały Krajobrazowej
Realizacja prac konserwatorskich i modernizacyjnych
obiektów zabytkowych
Wykorzystywanie narzędzi polityki przestrzennej takich jak
park kulturowy jako formy ochrony krajobrazu
Ograniczanie konfliktów przestrzennych
Działania na rzecz ograniczenia niekorzystnych skutków
związanych ze zjawiskiem suburbanizacji
Ważnym elementem jest zwiększanie poziomu dostępności
do przestrzeni publicznych, co ma kluczowe znaczenie w
perspektywie starzenia się społeczności lokalnej.
Działania z zakresu polityki przestrzennej należy realizować
zgodnie z zapisami obowiązujących miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego oraz studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Zawadzkie.
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Kierunek działania 7.

Poprawa funkcjonowania ekosystemu środowiska
naturalnego i zwiększenie samowystarczalności energetycznej
o
o
o
o
o
o
o
o

Zakres interwencji:

o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

o

Rekomendacje
o
o
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Opracowanie koncepcyjnego studium wykonalności dla
farmy fotowoltaicznej oraz jego realizacja
Wykorzystanie potencjału rzeki Mała Panew na rzecz
zwiększenia samowystarczalności energetycznej gminy
Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów
użyteczności publicznej
Działania na rzecz poprawy jakości powietrza
Wspieranie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła
Realizacji działań zmierzających do zapobiegania
i dostosowywania do zmian klimatu
Wsparcie procesu wdrażania OZE w gospodarstwach
indywidualnych oraz obiektach użyteczności publicznej
Projektowanie i zakładanie tzw. „kwietnych łąk” jako
elementu wzbogacającego bioróżnorodność – ograniczenie
szkodliwych monokultur przyrodniczych, wspieranie
zapylaczy i innych pożytecznych organizmów
Działania na rzecz naturalnej małej retencji wodnej i
promowanie retencjonowania wody
Bieżące utrzymywanie drożności przydrożnych rowów i
przepustów
Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne oraz
wymiana opraw na LED
Prowadzenie działań informacyjnych, szkoleniowych i
edukacyjnych z zakresu kryzysu klimatycznego jego
skutków i oddziaływania, w tym edukacji ekologicznej,
oszczędzania zasobów wodnych i segregacji odpadów
Ochrona przyrody oraz bioróżnorodności
Rozwój systemu gospodarki odpadami
Uruchomienie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych i jego rozwój
Rozwój gospodarki wodno-ściekowej
Opracowanie Gminnego Programu Ochrony Powietrza
KD 7. wraz z przedstawionym powyżej zakresem stanowi
obszar strategicznej interwencji kluczowy dla gminy i został
zdefiniowany w ślad za przepisami art. 10e. 3. 7) Ustawy o
samorządzie gminnym.
Powinien zostać opracowany masterplan związany z
wdrażaniem konkretnych inicjatyw takich jak farma
fotowoltaiczna.
Ważny aspektem jest również dbałość o jakość powietrza.
Działania powinny być realizowane zgodnie z „Założeniami
do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i
paliwa gazowe dla Gminy Zawadzkie” oraz „Programem
ochrony środowiska dla gminy Zawadzkie na lata 20192022 z perspektywą na lata 2023-2026”.

Strategia Rozwoju 2023-2030

Kierunek działania 8.

Poprawianie standardu infrastruktury sieciowej i kubaturowej
Gminy Zawadzkie
o
o
o
o

o

Zakres interwencji: o
o

o

o

o

o

Rekomendacje o

o

Budowy, modernizacje, przebudowy i rozbudowy sieci dróg
gminnych
Współpraca w zakresie poprawy jakości sieci dróg
pozostających poza kompetencjami samorządu gminnego
Realizacja działań na rzecz rozbudowy i modernizacji
ciągów pieszo-rowerowych
Stworzenie spójnej, bezpiecznej i atrakcyjnej sieci dróg
rowerowych również w kontekście zwiększania
atrakcyjności turystycznej obszaru
Modernizacja, przebudowa i nadanie nowych funkcji
nieużytkowanym budynkom i lokalom
Rozwijanie wydajnej i zrównoważonej gospodarki wodnościekowej poprzez rozbudowę i modernizację sieci
kanalizacyjnej oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych
Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez rozwój
systemu zarządzania prędkością (np. automatyczny pomiar
prędkości), wprowadzenie elementów bezpieczeństwa
ruchu drogowego oraz prowadzenie działalności
edukacyjno-profilaktycznej z zakresu bezpieczeństwa na
drodze
Zwiększenie dostępności miejsc parkingowych, ze
szczególnym uwzględnieniem terenów przy szkołach i
innych obiektach użytku publicznego
Nadrzędnym celem jest systematyczna poprawa jakości
całości infrastruktury publicznej identyfikowanej na terenie
gminy Zawadzkie.
Warto podjąć działania zmierzające do aktywnego
lobbowania na rzecz stworzenie obwodnicy miasta i
połączenia miasta z drogami o znaczeniu ponadlokalnym.
KD 8. wraz z przedstawionym powyżej zakresem stanowi
obszar strategicznej interwencji kluczowy dla gminy i został
zdefiniowany w ślad za przepisami art. 10e. 3. 7) Ustawy o
samorządzie gminnym.
Działania związane z rozwojem sieci drogowej i inne
działania z zakresu polityki przestrzennej należy realizować
zgodnie z zapisami obowiązujących miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego oraz studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Zawadzkie.
Działania związane z modernizacją i przebudową budynków
i lokali na cele mieszkalne należy realizować zgodnie z
planem zawartym w „Wieloletnim programie
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Zawadzkie na lata 2021-2025”.
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Kierunek działania 9. Wysoka jakość kształcenia i opieki w placówkach oświatowych
o

o
o
o

Zakres interwencji: o
o
o

o
o
o

o

Rekomendacje
o

Podejmowanie aktywnych działań na rzecz zwiększenia
atrakcyjności i podniesienia jakości kształcenia
zawodowego i średniego
Modernizacja i doposażenie placówek przedszkolnych
Podnoszenie poziomu nauczania w placówkach
oświatowych
Organizacja zajęć pozalekcyjnych – wyrównawczych i
rozwijających zainteresowania
Zwiększanie atrakcyjności nauczania poprzez doposażenie
szkół w multimedialne pomoce naukowe
Wzmacnianie kompetencji kadr nauczycielskich,
w szczególności w zakresie kompetencji cyfrowych
Dywersyfikacja i specjalizacja kierunków kształcenia w
szkołach i poszczególnych klasach – kierunki sportowe,
językowe, itp.
Wydłużenie godzin otwarcia żłobków i przedszkoli
Inwestycje w rozwój pracowni dydaktycznych
Kluczowe jest utrzymanie wysokiego wskaźnika skolaryzacji
lokalnym szkół podstawowych i podnoszenie jakości
kształcenia.
Ważnym aspektem jest rozwój oferty szkolnictwa
zawodowego i średniego.
Zaleca się wyspecjalizowanie szkół lub poszczególnych klas
w celu umożliwienia rozwoju dzieci według indywidualnych
potrzeb, a tym samym podniesienia atrakcyjności oferty
placówek oświatowych.

Kierunek działania 10. Atrakcyjna oferta instytucji kultury
o
o
o

o

Zakres interwencji:

o
o
o
o
o
o
o
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Budowa i udostępnienie domu kultury
Remontowanie i rozbudowywanie budynków bibliotek
publicznych
Efektywne pozyskiwanie środków pozabudżetowych na
rozwój infrastruktury, wyposażenie, organizację wydarzeń
kulturalnych
Zwiększenie zasobów bibliotek publicznych (nowości
wydawnicze, zbiory multimedialne, czasopisma)
Modernizacja i reaktywacja Kinoteatru
Rozszerzanie oferty instytucji kultury zgodnie z potrzebami i
oczekiwaniami mieszkańców
Upowszechnianie wolontariatu przy organizacji wydarzeń
kulturalnych
Stworzenie przestrzeni dla działalności artystycznej i
kulturalnej
Wspieranie działań na rzecz dziedzictwa kulturowego i
uczestnictwa w kulturze
Opracowanie kalendarza imprez i wydarzeń kulturalnych
oraz rozrywkowych
Rozwój sekcji artystycznych dla dzieci i młodzieży

Strategia Rozwoju 2023-2030

o
o
o
o
o
o
−

Rekomendacje

−

o

Kierunek działania 11.

Wsparcie organizacji pozarządowych mających na celu
promocję i upowszechnianie kultury
Promocja Biblioteki i Kultury w Zawadzkiem i jej oferty
Promocja czytelnictwa
Organizacja warsztatów, wykładów, paneli dyskusyjnych i
spotkań autorskich
Bieżąca aktualizacja „Programu Rozwoju Kultury w Gminie
Zawadzkie na lata 2021 – 2026”
Budowanie tożsamości kulturalnej i ochrony dziedzictwa
kulturowego
Kluczowym działaniem w zakresie rozwoju oferty
kulturalnej jest wsparcie BiK (Biblioteka i Kultura) w
Zawadzkiem jako jedynej instytucji kultury na terenie
gminy.
Ważnym aspektem rozwoju oferty kulturalnej jest również
zapewnienie jej dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami.
Działania związane z rozwojem oferty kulturalnej w gminie
należy realizować zgodnie z założeniami „Programu
Rozwoju Kultury w Gminie Zawadzkie na lata 2021 – 2026”.

Ograniczenie wykluczenia komunikacyjnego mieszkańców
gminy Zawadzkie
o

o
o

Zakres interwencji:
o
o
o
o
o

Rekomendacje
o

Działania na rzecz zwiększonej dostępności do transportu
zbiorowego i skomunikowania gminy i jej miejscowości z
większymi ośrodkami miejskimi
Zapewnienie sprawnych połączeń kolejowych i drogowych z
województwem śląskim
Współpraca z przewoźnikami w celu dostosowania oferty
transportowej do potrzeb mieszkańców (częstotliwość
kursowania, przebieg tras, itp.)
Rozwój komunikacji wewnątrzgminnej
Rozbudowa i modernizacja ścieżek piezo-rowerowych
Poprawa utrzymania infrastruktury chodnikowej i ciągów
pieszo-jezdnych
Podejmowanie działań zmierzających do przywrócenia
połączenia kolejowego z Tarnowskimi Górami
Działania z zakresu polityki przestrzennej należy realizować
zgodnie z zapisami obowiązujących miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego oraz studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Zawadzkie.
Kluczowe jest zapewnienie rozwoju sieci transportowej
zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców.
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Kierunek działania 12. Stymulowanie aktywności obywatelskiej mieszkańców
o
o
o
o
o
o

Zakres interwencji:

o
o
o
o
o
o
o

Rekomendacje
Kierunek działania 13.

Wypracowanie założeń polityki mieszkaniowej Gminy
Zawadzkie
o
o
o
o

o
o

Zakres interwencji: o
o
o

o
o
o
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Stworzenie wiejskich centrów kultury
Zapewnienie sprawności administracyjnej samorządu
Wzmocnienie integracji i poczucia tożsamości lokalnej
Prowadzenie działań integrujących mieszkańców z
ludnością napływową
Przebudowa i doposażenie wiejskich i integracyjnych
świetlic
Rozwój wolontariatu i angażowanie mieszkańców w
działania na rzecz wspólnoty
Ochrona i wzmacnianie dziedzictwa niematerialnego
Budowa tożsamości lokalnej wśród najmłodszych
mieszkańców
Zwiększenie dostępności do różnych form aktywności
Pobudzanie aktywności z uwzględnieniem działań
międzypokoleniowych angażujących całe rodziny
Wzmocnienie dialogu samorządu z mieszkańcami
Kształtowanie w uczniach postaw prospołecznych
(z przygotowaniem do życia w rodzinie i społeczeństwie)
W kontekście wzmacniania integracji społecznej ważne jest
zacieśnianie współpracy w ramach LGD Kraina Dinozaurów
oraz ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi.

Opracowanie kompleksowej polityki mieszkaniowej
Działania na rzecz rozwijania budownictwa społecznego, w
tym poprzez społeczną inicjatywę mieszkaniową (SIM)
Modernizacja i readaptacja nieużytkowanych budynków i
lokali na cele mieszkaniowe
Wyodrębnianie z zasobu mieszkaniowego gminy lokali
służących celom pomocy społecznej (mieszkania socjalne i
chronione)
Modernizacja istniejących mieszkań komunalnych i
socjalnych i poprawa ich standardu
Likwidacja niesamodzielnych lokali (np. poprzez łączenie
bardzo małych lokali sąsiadujących ze sobą)
Uzbrajanie terenów przeznaczonych pod budownictwo
mieszkaniowe w podstawową infrastrukturę sieciową
Stopniowe przekwalifikowywanie lokali na najem socjalny
w budynkach w pełni komunalnych
Wprowadzenie ułatwień w zakresie obsługi procesu
inwestycji mieszkaniowych, w tym procedur
administracyjnych przyjaznych dla mieszkańców
Zbywanie nieużytkowanych nieruchomości stanowiących
zasób gminy na cele komercyjne
Prowadzenie aktywnej polityki przestrzennej
Konsekwentna realizacja „Wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Zawadzkie na lata 2021-2025”

Strategia Rozwoju 2023-2030

−
−
−

Rekomendacje
o

Należy potraktować politykę mieszkaniową jako integralny
element walki z procesem depopulacji.
Istniejący zasób komunalny należy przetransformować na
komercyjny, przy jednoczesnym zabezpieczeniu
odpowiedniej liczby lokali socjalnych i chronionych.
Kluczowe jest prowadzenie racjonalnej gospodarki
mieszkaniowej zgodnie z założeniami „Wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Zawadzkie na lata 2021-2025”.
Działania związane z przygotowywaniem terenów pod
budownictwo oraz inne działania z zakresu polityki
przestrzennej należy realizować zgodnie z zapisami
obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Zawadzkie.

Kierunek działania 14. Gmina Zawadzkie przyjazna dla osób starszych
o
o
o
o
o

Zakres interwencji:
o
o
o

o

Rekomendacje
o

Prowadzenie skoordynowanej polityki senioralnej
Rozwijanie silvereconomy jako elementu dbania o
dobrostan seniorów
Wzmocnienie instytucji oferujących wsparcie seniorów
przede wszystkim w kontekście samotnych osób starszych
Deinstytucjonalizacja wsparcia kierowanego do seniorów
poprzez m.in. świadczenie usług opiekuńczych
Prowadzenie warsztatów edukacyjnych, konsultacji
senioralnych i innych działań aktywizujących środowisko
seniorów
Aktywne stymulowanie współpracy pomiędzy działającymi
organizacjami zrzeszającymi seniorów
Podjęcie działań na rzecz opracowania koncepcji, a
następnie stworzenia dziennego domu opieki
Podejmowanie działań na rzecz kreowania Gminy
Zawadzkie jako miejsca przyjaznego seniorom poprzez
dostosowanie zorganizowanego transportu zbiorowego i
indywidualnego do potrzeb, czy też usług opieki zdrowotnej
Kluczowe jest kreowanie gminy Zawadzkie jako miejsca
przyjaznego dla seniorów, zapewniającego pełen pakiet
wsparcia uwzgledniającego zróżnicowanie potrzeb
seniorów w różnym wieku i w zależności od poziomu
aktywności.
Działania poświęcone seniorom powinny być skorelowane
z zapisami Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
dla Gminy Zawadzkie.
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Kierunek działania 15. Prowadzenie polityki prorodzinnej i prozdrowotnej
o
o
o

Budowanie spójnej i kompleksowej polityki społecznej
Rozwijanie systemu usług opiekuńczych
Udzielanie pomocy rodzinom w celu poprawy ich sytuacji
życiowej oraz rozwiązywania problemów socjalnych,
psychologicznych i wychowawczych
o Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki zdrowia
o Promocja zdrowego stylu i trybu życia
o Rozwój budownictwa komunalnego
o Tworzenie warunków sprzyjających integracji
międzypokoleniowej, w tym utrwalanie postawy szacunku i
odpowiedzialności za osoby starsze
o Poprawa dostępności do podstawowych i specjalistycznych
usług medycznych na terenie gminy
o Tworzenie warunków do godzenia obowiązków wobec
Zakres interwencji:
rodziny z indywidualnymi aspiracjami jej członków
o Rozwój opieki żłobkowej i przedszkolnej
o Animowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, zwłaszcza w
okresie wakacyjnym
o Kontynuacja realizacji programów takich jak „Asystent
osobisty osoby niepełnosprawnej” i „Opieka
Wytchnieniowa”
o Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
o Kontynuacja realizacji gminnych Programów wsparcia
rodziny i seniora oraz ich bieżąca aktualizacja (m.in.
Program „Duża Rodzina 4+”, Program „Senior 65+”,
Opolska Karta Rodziny i Seniora)
o Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa dzieci i
młodzieży oraz przeciwdziałanie patologiom
o Działania należy realizować zgodnie z zapisami Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy
Zawadzkie.
Rekomendacje
o Jako głównego realizatora działań w ramach polityki
społecznej należy wskazać Ośrodek Pomocy Społecznej w
Zawadzkiem.

06.3. Komplementarność z innymi dokumentami planistycznymi
Omawiany dokument jest spójny z dokumentami planistycznymi obowiązującymi na szczeblu
krajowym, regionalnym i lokalnym. Integralność z nadrzędnymi dokumentami ma zapewnić
komplementarność działań podejmowanych w ramach realizacji ich ustaleń.
Wśród kluczowych dokumentów, z którymi spójna jest niniejsza Strategia, wymienia się:
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•

Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2030;

•

Strategię Rozwoju Województwa Opolskiego „Opolskie 2030”;

•

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego;

Strategia Rozwoju 2023-2030

•

Strategia Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego na lata 2021-2030;

•

Strategię Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2021-2030;

•

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy
Zawadzkie;

•

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Zawadzkie na lata 2016-2022.

Dokumenty strategiczne i planistyczne
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030)
KSRR 2030 to podstawowy dokument strategiczny polityki regionalnej państwa. Przedstawia cele
polityki regionalnej oraz działania i zadania, jakie do ich osiągnięcia powinien podjąć rząd, samorządy
i pozostałe podmioty uczestniczące w realizacji tej polityki w perspektywie roku 2030. Głównym
celem określonym w KSRR 2030 jest efektywne wykorzystanie endogenicznych potencjałów
terytoriów i ich specjalizacji dla osiągania zrównoważonego rozwoju kraju, co tworzyć będzie warunki
do wzrostu dochodów mieszkańców Polski przy jednoczesnym osiąganiu spójności w wymiarze
społecznym, gospodarczym, środowiskowym i przestrzennym. W dokumencie wyznaczono także 3
cele szczegółowe:
Cel 1. Zwiększenie spójności rozwoju kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym, środowiskowym
i przestrzennym
Cel 2. Wzmacnianie regionalnych przewag konkurencyjnych
Cel 3. Podniesienie jakości zarządzania i wdrażania polityk ukierunkowanych terytorialnie
Strategii Rozwoju Gminy Zawadzkie na lata 2023-2030 jest spójna z założeniami KSRR 2030, gdyż jej
zapisy uwzględniają zarówno wzmacnianie regionalnych przewag konkurencyjnych, jak i podnoszenie
jakości zarządzania. Ponadto, poszczególne kierunki działań zmierzają do zwiększenia spójności
rozwoju kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym, środowiskowym i przestrzennym.

Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego „Opolskie 2030”
W związku ze wzrastającą rolą strategii województwa wynikającą z nowelizacji przepisów, odwołanie
się do zapisów Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego „Opolskie 2030” jest niezwykle ważne,
zwłaszcza z punku widzenia dostępności środków finansowych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego. W strategii tej zdefiniowano wizję województwa opolskiego jako regionu cenionej
jakości życia wynikającej z unikalnego i uniwersalnego łączenia różnorodności: dynamiki i równowagi,
nowoczesności i tradycji oraz otwartości i integracji. W dokumencie określono, iż głównym
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działaniem zmierzającym do osiągnięcia zamierzonych celów jest zapewnienie konkurencyjnych
warunków rozwoju osobistego obecnych i przyszłych mieszkańców regionu, przy jednoczesnym
poszanowaniu kluczowej zasady polityki rozwoju województwa, jaką jest łączenie różnorodności.
Poniżej przedstawiono cele strategii wraz z dedykowanymi im celami operacyjnymi.
Tabela 1. Cele strategiczne i cele operacyjne Strategii Rozwoju Województwa opolskiego "Opolskie 2030"

Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego „Opolskie 2030”
Człowiek i relacje

Środowisko i rozwój

Silna gospodarka

Cel strategiczny 1.

Cel strategiczny 2.

Cel strategiczny 3.

Mieszkańcy gotowi na
wyzwania i tworzący otwartą
wspólnotę

Środowisko odporne na zmiany
klimatyczne i sprzyjające
rozwojowi

Gospodarka inteligentna
wzmacniająca konkurencyjność
regionu

Cele operacyjne
Trwałe więzi społeczne
Wykwalifikowani mieszkańcy
Rozwinięte i dostępne usługi
Bezpieczny region

Opolskie zeroemisyjne
Przyjazne środowisko i
racjonalna gospodarka
zasobami
Wysokie walory przyrodniczokrajobrazowe

Gospodarka otwarta na
współpracę
Silne branże
Region dostępny
komunikacyjnie
Ceniona marka regionu

Źródło: Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego „Opolskie 2030”.

Wojewódzka strategia wyznacza także obszary wymagające szczególnego wsparcia, tj. obszary
strategicznej interwencji (OSI), które opisano w dalszej części opracowania.
Strategii Rozwoju Gminy Zawadzkie na lata 2023-2030 jest spójna z założeniami Strategii Rozwoju
Województwa Opolskiego „Opolskie 2030” w każdym z wymiarów – społecznym, gospodarczym
i przestrzennym. Cel strategiczny 1. „Podjęcie kompleksowych działań na rzecz ożywienia
gospodarczego Gminy Zawadzkie” jest komplementarny z 3. Celem strategicznym SRWO
(Gospodarka inteligentna wzmacniająca konkurencyjność regionu.). Zaplanowane kierunki działań
uwzględniają bowiem zapewnienie rozwoju gospodarczego oraz budowanie marki gminy, co
przyczyni się do zapewnienia wzrostu konkurencyjności całego regionu. Ponadto, działania zawarte
w 2. Celu strategicznym „Zrównoważony rozwój środowiska naturalnego i przestrzeni publicznej”
będą miały wpływ na wzmacnianie odporności środowiska na zmiany klimatyczne i sprzyjające
rozwojowi, co stanowi 2. Cel strategiczny SRWO. W wymiarze społecznym natomiast w niniejszej
strategii zawarto m.in. zapisy dotyczące wzrostu jakości usług publicznych i poziomu integracji
społecznej, dzięki czemu kierunki te zachowują spójność z 1. Celem strategicznym strategii
wojewódzkiej („Mieszkańcy gotowi na wyzwania i tworzący otwartą wspólnotę”).
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Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jest podstawowym narzędziem prowadzenia
polityki przestrzennej na poziomie regionalnym. Jego głównym celem jest określenie przestrzennych
uwarunkowań rozwoju oraz kierunków i priorytetów kształtowania środowiska przyrodniczego,
kulturowego i zurbanizowanego województwa. Zapisy Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Opolskiego (PZPWO) korespondują z założeniami koncepcji przestrzennego
zagospodarowania kraju. Zawarta w dokumencie wizja zakłada, że polityka przestrzenna
województwa opolskiego będzie zmierzać do stanu, w którym jego przestrzeń jest spójną,
harmonijną i efektywną strukturą o dobrej dostępności zewnętrznej i wewnętrznej, wysokiej jakości
środowiska życia, bezpieczeństwa mieszkańców oraz atrakcyjności dla rozwoju aktywności społecznogospodarczych. Zgodnie z zapisami PZPWO, jego strategicznym celem jest kształtowanie struktury
przestrzennej odznaczającej się wysokim poziomem ładu przestrzennego, która będzie umożliwiała
wykorzystanie jego zróżnicowanych terytorialnie potencjałów, zapewniała konkurencyjność
w stosunku do otoczenia zewnętrznego i eliminowała niekorzystne różnice w warunkach życia
wewnątrz regionu.
W PZPWO zdefiniowano obszary funkcjonalne, które charakteryzują się specyficznymi cechami
fizyczno-geograficznymi lub zjawiskami społeczno-gospodarczymi. W województwie opolskim,
zgodnie z Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, wskazano obszary funkcjonalne,
do których zakwalifikowano gminę Zawadzkie:
•

Obszary kształtowania potencjału rozwojowego wymagające programowania działań
ochronnych (Obszary kształtowania nowych funkcji społeczno-gospodarczych - obszar
rozwoju funkcji turystycznej)

•

Obszary funkcjonalne wymagające restrukturyzacji i rozwoju nowych funkcji przy użyciu
instrumentów właściwych polityce regionalnej (Obszary o najniższym stopniu rozwoju
i pogarszających się perspektywach rozwojowych),

•

Miejskie

obszary

funkcjonalne

ośrodków

subregionalnych

(Kędzierzyńsko-Strzelecki

Subregionalny Obszar Funkcjonalny),
•

Obszary szczególnego zagrożenia powodzią.

W opracowywaniu niniejszej Strategii wzięto pod uwagę wytyczne zawarte w PZPWO dotyczące
kształtowania środowiska przyrodniczego, kulturowego i zurbanizowanego regionu.
Strategia Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego na lata 2021-2030
Strategia Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego na lata 2021-2030 stanowi odpowiedź
samorządów skupionych w Stowarzyszeniu Kędzierzyńsko-Strzeleckim Subregionalnym Obszarze
Funkcjonalnym (KSSOF) na wyzwania związane z koniecznością tworzenia korzystnych warunków do
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trwałego wzrostu społeczno-gospodarczego w subregionie i jego obszarze funkcjonalnym, jak
również dostosowania KSSOF do wymogów, jakie niesie za sobą nowa perspektywa finansowa
budżetu UE na lata 2021-2027.
W opracowaniu zawarto 6 celów strategicznych, poprzez realizację których zostanie osiągnięty
nadrzędny cel: Subregion Kędzierzyńsko-Strzelecki dzięki partnerskiej współpracy buduje swój własny
potencjał wykraczający poza wąskie ramy poszczególnych samorządów.
Cel strategiczny 1. Poprawa jakości usług publicznych świadczonych przez samorządy KSSOF
Cel strategiczny 2. Zapewnienie odpowiednich zasobów i warunków technicznych do realizacji usług
skierowanych dla mieszkańców
Cel strategiczny 3. Budowa atrakcyjnego gospodarczo intermodalnego systemu transportowego
i komunikacyjnego
Cel strategiczny 4. Stymulowanie rozwoju gospodarczego w oparciu o posiadane zasoby
Cel strategiczny 5. Poprawa stanu środowiska naturalnego i bezpieczeństwa mieszkańców
Cel strategiczny 6. Integracja przestrzenna, techniczna i planistyczna KSSOF
Zapisy niniejszej Strategii są komplementarne z założeniami Strategii Rozwoju Subregionu
Kędzierzyńsko-Strzeleckiego. 1. Cel strategiczny odpowiada na plany stymulowania rozwoju
gospodarczego, które stanowią 4. Cel zawarty w Strategii Rozwoju Subregionu KędzierzyńskoStrzeleckiego. Ponadto, realizacja działań zaplanowanych w ramach 2. Celu strategicznego
„Zrównoważony rozwój środowiska naturalnego i przestrzeni publicznej” wpłynie na poprawę stanu
środowiska naturalnego i bezpieczeństwa mieszkańców (cel 5.) oraz przyczyni się do wzmocnienia
integracji przestrzennej, technicznej i planistyczne całego obszaru KSSOF (cel 6.). Cel 3. stanowi
natomiast plan rozwoju gminy Zawadzkie w sferze społecznej i jest komplementarny z celami 1., 2.
i 3. Strategii Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego.
Strategia Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2021-2030
Strategia Rozwoju Powiatu Strzeleckiego to dokument określający kierunki rozwoju powiatu do roku
2030, kreujący politykę rozwoju oraz wyrażający dążenia lokalnej społeczności i określający zadania
dla samorządu. W dokumencie sformułowano nadrzędny cel, jakim jest dbałość o dobrostan
wszystkich zamieszkujących Powiat Strzelecki oraz działanie na rzecz wzmocnienia spójności
i integracji obszaru szczególnie w ramach funkcji i czynników rozwojowych o znaczeniu
ponadlokalnym. Ponadto, opracowanie zawiera trzy cele strategiczne uwzględniające działania
w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej:
Cel 1. Budowanie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru w oparciu o nowoczesną infrastrukturę
i ochronę środowiska naturalnego
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Cel 2. Poprawa dostępności oraz podniesienie jakości świadczonych przez powiat strzelecki usług
publicznych
Cel 3. Tworzenie aktywnego i zintegrowanego społeczeństwa obywatelskiego
Cel 1. określony w Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego będzie realizowany poprzez działania
zaplanowane w ramach 1. i 2. Celu strategicznego niniejszego dokumentu. Są one bowiem
komplementarne w wymiarze gospodarczym i przestrzennym, gdyż uwzględniają wzmocnienie
konkurencyjności inwestycyjnej gminy Zawadzkie przy jednoczesnej dbałości o stan środowiska
naturalnego i przestrzeni publicznej. Ponadto, w ramach 3. Celu strategicznego zaplanowano m.in.
podniesienie jakości usług publicznych oraz poziomu integracji społecznej, co stanowi zakres 2. i 3.
Celu strategicznego Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zawadzkie
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zawadzkie jest
dokumentem planistycznym określającym politykę przestrzenną przedmiotowego obszaru.
W dokumencie określa się potencjał rozwoju przestrzennego oraz możliwości zagospodarowania
nowych terenów lub stopnia przekształceń istniejącego zagospodarowania. Głównym założeniem
polityki przestrzennej określonej w Studium jest właściwe wykorzystanie przestrzeni Gminy
Zawadzkie uwzględniające rozwój równoważący sfery: środowiskową, społeczną i gospodarczą, przy
jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego. Biorąc pod uwagę fakt, iż rozwój Gminy
determinowany jest przez walory środowiskowe oraz układ funkcjonalno-przestrzenny, wytyczono
trzy podstawowe strefy, stanowiące kierunki rozwoju:

1. strefa rozwoju zabudowy – racjonalne wykorzystanie przestrzeni miasta Zawadzkie oraz
uczytelnienie jego struktury funkcjonalno-przestrzennej (m.in. wzmocnienie jego funkcji
centrotwórczych);

2. strefa ekologiczna – ochrona walorów obszarów chronionych występujących na terenie
Gminy, wykorzystanie ich atutów do rozwoju funkcji turystycznych i rekreacyjnych,
w szczególności wyznaczenie szlaków kajakowych, konnych i rowerowych;

3. strefa rolnicza – zachowanie funkcji bufora między terenami zurbanizowanymi, m.in.
lokalizacja infrastruktury związanej z obsługa ruchu turystycznego, w szczególności
zachowanie istniejących oraz budowa nowych szlaków rowerowych i konnych.
Zapisy niniejszej Strategii są spójne z założeniami Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego gminy Zawadzkie i uwzględniają wytyczne z zakresu kształtowania
jej struktury funkcjonalno-przestrzennej.
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Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Zawadzkie na lata 2016-2022
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Zawadzkie na lata 2016-2022 (LPR) to dokument wspierający
zarządzanie procesem wyprowadzania obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego. W ramach prac na
LPR zidentyfikowano obszary zdegradowane, a następnie wyznaczono działania zmierzających do
poprawy ich funkcjonalności oraz stworzenia warunków do dalszego rozwoju. Lokalny Program
Rewitalizacji stanowi ponadto podstawę do ubiegania się o pomoc finansową z Unii Europejskiej.
Głównym celem działań rewitalizacyjnych wyznaczonych w ramach dokumentu jest dążenie do
poprawy sytuacji w obszarach, w których zidentyfikowano zjawiska degradacji społecznej,
gospodarczej, przestrzennej, technicznej i środowiskowej. Zgodnie z wizją zawartą w dokumencie,
Gmina Zawadzkie dąży do tego, aby stanowić nowoczesną, atrakcyjną i przyjazną przestrzeń dla
mieszkańców, podmiotów gospodarczych i społecznych, gdzie warto inwestować, zamieszkać
i wypoczywać. Aby wspomóc osiągnięcie zakładanego celu, w LPR określono cele szczegółowe
uwzględniające działania w pięciu sferach:
1. Sfera społeczna
1.1. Aktywne i nowoczesne społeczeństwo
1.2. Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym
1.3. Wzrost poziomu życia mieszkańców gminy
2. Sfera techniczna
2.1. Rozwój infrastruktury technicznej, gospodarczej i społecznej gminy
3. Sfera przestrzenno-funkcjonalna
3.1. Stworzenie konkurencyjnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości w gminie
3.2. Wykorzystanie lokalnych zasobów kulturalnych, przyrodniczych i historycznych
3.3. Kreowanie przestrzeni służących zaspokajaniu potrzeb mieszkańców
4. Sfera gospodarcza
4.1. Wykorzystanie walorów Gminy dla jej rozwoju gospodarczego
5. Sfera środowiskowa
5.1. Poprawa jakości środowiska naturalnego

Dokumenty planistyczne – gospodarka wodna
Poza ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, niniejsza
Strategia uwzględnia także regulacje ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2022 r., poz.
855). W art. 315 i art. 326 wspomnianej ustawy wskazano bowiem dokumenty planistyczne ważne
w procesie gospodarowania wodami, które powinny zostać uwzględnione w strategiach rozwoju
gminy. Strategii Rozwoju Gminy Zawadzkie na lata 2023-2030 jest spójna z ustaleniami dokumentów
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planistycznych w zakresie gospodarki wodnej, w szczególności: planami gospodarowania wodami na
obszarach dorzeczy, planami zarządzania ryzykiem powodziowym i mapami zagrożenia
powodziowego, a także planem przeciwdziałania skutkom suszy.
Jednym z podstawowych dokumentów planistycznych gospodarki wodnej jest Plan Gospodarowania
Wodami. Jego zapisy określają cele środowiskowe dla poszczególnych części wód i obszarów
chronionych.
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
Gmina Zawadzkie znajduje się na obszarze dorzecza Odry, konkretniej w regionie wodnym Górnej
Odry. W planie gospodarowania wodami, będącym jednym z podstawowych dokumentów
planistycznych gospodarki wodnej, ustalane są cele środowiskowe dla poszczególnych części wód
i obszarów chronionych. W sytuacji gdy jednolita część wód osiągnęła już pożądany stan, celem jest
niepogorszenie tego stanu. W poniższej tabeli przedstawiono wykaz jednolitych części wód
powierzchniowych (JCWP) i podziemnych (JCWPD) wraz z dedykowanymi im celami środowiskowymi,
które zlokalizowane są na terenie gminy.
Aktualizacja Programu Wodno-Środowiskowego Kraju
Program Wodno-Środowiskowy Kraju jest jednym z podstawowych dokumentów planistycznych
w zakresie ochrony, gospodarowania i zarządzania zasobami wodnymi w Polsce. Został opracowany
w celu programowania i koordynowania działań, które zmierzają do realizacji celów środowiskowych,
takich jak:
•

niepogarszanie stanu części wód;

•

osiągnięcie dobrego stanu wód: dobry stan ekologiczny i chemiczny dla naturalnych części
wód powierzchniowych, dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny dla sztucznych
i silnie zmienionych części wód oraz dobry stan chemiczny i ilościowy dla wód podziemnych;

•

spełnienie wymagań specjalnych, zawartych w innych unijnych aktach prawnych i polskim
prawodawstwie, w odniesieniu do obszarów chronionych;

•

zaprzestanie lub stopniowe wyeliminowanie zrzutu substancji priorytetowych do środowiska
lub ograniczone zrzuty tych substancji.

Aktualizacja Programu Wodno-Środowiskowego Kraju (aPWŚK) uwzględnia podział na poszczególne
kategorie jednolitych części wód powierzchniowych, podziemnych i obszarów chronionych. Poniższa
tabela uwzględnia działania podstawowe wskazane dla poszczególnych cieków wodnych z terenu
gminy Zawadzkie.
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Tabela 2. Charakterystyka JCWP i JCWPD zlokalizowanych na terenie gminy wraz z przypisanymi działaniami wskazanymi w aPWŚK
Stan ogólny

Stan/potencjał
ekologiczny i
chemiczny

Żelazna

Potok nizinny
piaszczysty/naturalna

Zły

Umiarkowany
stan ekologiczny

RW6000171181952

Dopływ w Zawadzkim

Potok nizinny
piaszczysty/naturalna

Zły

RW6000171181989

Kanał Hutniczy

Potok nizinny
piaszczysty/sztuczna część wód

Zły

RW600019118399

Mała Panew od
Lublinicy do zb.
Turawa

Rzeka nizinna piaszczystogliniasta/silnie zmieniona część
wód

Numer JCWP

Nazwa JCWP

Typologia JCW/status

RW6000171181949

Działania przypisane w Programie wodnośrodowiskowym kraju
•

RW600017118329

RW600019118199

Bziczka

Mała Panew od Stoły
do Lublinicy

Potok nizinny piaszczysty/silnie
zmieniona część wód

Zły

Zły

Umiarkowany
stan ekologiczny
Słaby potencjał
ekologiczny, stan
chemiczny poniżej
dobrego
Zły potencjał
ekologiczny, stan
chemiczny poniżej
dobrego
Słaby potencjał
ekologiczny, stan
chemiczny poniżej
dobrego

Rzeka nizinna piaszczystogliniasta/naturalna

Zły

Umiarkowany
stan ekologiczny,
stan chemiczny
poniżej dobrego

Stan ogólny/ocena ryzyka
nieosiągnięcia celów
środowiskowych

Ocena stanu
chemicznego

Ocena stanu
ilościowego

-

•

regularny wywóz nieczystości płynnych

•

kontrola postępowania w zakresie gromadzenia ścieków przez
użytkowników prywatnych i przedsiębiorców oraz oczyszczania ścieków
przez użytkowników prywatnych z częstotliwością co najmniej raz na 3
lata
regularny wywóz nieczystości płynnych
kontrola postępowania w zakresie gromadzenia ścieków przez
użytkowników prywatnych i przedsiębiorców oraz oczyszczania ścieków
przez użytkowników prywatnych z częstotliwością co najmniej raz na 3
lata
kontrola postępowania w zakresie oczyszczania ścieków przez
przedsiębiorstwa z częstotliwością co najmniej raz na 3 lata
regularny wywóz nieczystości płynnych

•
•

•
•

Numer JCWPD

Działania przypisane w Programie wodnośrodowiskowym kraju
•
•

PLGW6000110

Dobry/niezagrożona

Dobry

Dobry

•
•

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem bazy danych PGWWP KZGW.
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kontrola postępowania w zakresie gromadzenia ścieków przez
użytkowników prywatnych i przedsiębiorców oraz oczyszczania ścieków
przez użytkowników prywatnych z częstotliwością co najmniej raz na 3
lata

coroczne raportowanie pomiarów ilości eksploatowanych wód
podziemnych przez właściciela/użytkownika ujęcia
opracowanie dokumentacji na potrzeby ustanowienia obszaru
ochronnego zbiornika wód śródlądowych (GZWP)
przegląd pozwoleń wodnoprawnych związanych z poborem wód
podziemnych
wydanie rozporządzenia na potrzeby ustanowienia obszaru
ochronnego zbiornika wód śródlądowych (GZWP)
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Rysunek 1. Wykaz JCWP i JCWPd w gminie Zawadzkie.

Źródło: opracowanie własne.

Plan zarządzania ryzkiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry
Głównym celem planu zarządzania ryzykiem powodziowym, jest zminimalizowanie możliwych
negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, a także środowiska, dziedzictwa kulturowego
oraz działalności gospodarczej.
W dokumencie wyznaczono trzy cele główne:
1. Zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego
2. Obniżenie istniejącego ryzyka powodziowego
3. Poprawa systemu zarządzania ryzykiem powodziowym.
Gmina Zawadzkie położona jest na obszarze regionu wodnego Środkowej Odry, dla którego
w dokumencie ustalono poziom zintegrowanego ryzyka powodziowego na bardzo wysokim poziomie
dla 30 gmin, na wysokim dla 64 gmin a na umiarkowanym dla 62 gmin. Gmina Zawadzkie, jako
zlokalizowana na obszarze zlewni rzeki Mała Panew została zakwalifikowana jako gmina narażona na
umiarkowany poziom ryzyka.
Plan przeciwdziałania skutkom suszy
Jednym z głównych dokumentów planistycznych w gospodarowaniu wodami o zasięgu
ogólnokrajowym jest Plan przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). Najważniejsze cele wymienione
w dokumencie to przede wszystkim:
•

skuteczne zarządzanie zasobami wodnymi dla zwiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych
na obszarach dorzeczy,
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•

zwiększanie retencji na obszarach dorzeczy,

•

edukacja i zarządzanie ryzykiem suszy,

•

formalizacja i zaplanowanie finansowania działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy.

Gmina Zawadzkie znajduje się na obszarze zaklasyfikowanym w klasach zagrożenia suszą rolniczą do
klasy I – słabo zagrożone, w klasach zagrożenia suszą hydrologiczną do klasy II – umiarkowanie
zagrożone, a w przypadku zagrożenia suszą hydrogeologiczną do klasy I – słabo zagrożone. Według
klas łącznego zagrożenia suszą teren gminy Zawadzkie zakwalifikowany został jako słabo zagrożony.

06.4. Zasady tworzenia Strategii
Zaktywizowanie i zaangażowanie mieszkańców w proces tworzenia dokumentu o charakterze
strategicznym jest kluczowym zadaniem dla władz lokalnych. Zgodnie z zaleceniami tworzenia
lokalnych strategii, również Strategia Rozwoju Gminy Zawadzkie na lata 2023-2030 powstawała
w oparciu o szereg zasad:
01. Zasada zrównoważonego rozwoju
Mająca umocowanie w art. 5 Konstytucji RP, zasada zrównoważonego rozwoju jest w tym przypadku
rozumiana jako „taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań
politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości
podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania
podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego
pokolenia, jak i przyszłych pokoleń”. Twórcy strategii pamiętali więc, aby przy planowaniu celów
gospodarczy i społeczny rozwój był kompatybilny z środowiskiem.
02. Zasada zgodności
Zasada zgodności z dokumentami strategicznymi lokalnymi i wyższego rzędu, planistycznymi
i programowymi szczebla wspólnotowego, krajowego i regionalnego. W myśl tej zasady, wszystkie
planowane działania muszą uwzględniać cele i wytyczne takich dokumentów jak strategia powiatu
(powiat strzelecki), województwa (województwo opolskie) oraz kraju (Polska). Równocześnie żadne
z wytyczonych zadań nie może stać w sprzeczności z zapisami dokumentów uchwalonych przez
sąsiadujące gminy. Dzięki stosowaniu się do tej zasady możliwe jest koordynowanie wspólnych
działań z gminami ościennymi, wpisując się w misje powiatu czy województwa, co przyniesie
zwiększone korzyści dla każdej ze stron.
03. Zasada Konsultacji
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Obligatoryjna i bezsprzecznie niezwykle istotna dla uchwalenia strategicznego dokumentu
przynoszącego korzyści dla całej społeczności lokalnej jest zasada konsultacji społecznych.
Każdorazowo informacja o prowadzonych konsultacjach (w formie spotkań, ankiety czy możliwości
zgłaszania uwag) była upubliczniona na stronie internetowej wraz z informacją dotyczącą terminu
i sposobu przekazywania uwag. Prowadzone konsultacje opierały się na Siedmiu Zasadach
Konsultacji:

zasada

dobrej

wiary,

zasada

powszechności,

zasada

przejrzystości,

zasada

responsywności, zasada przewidywalności, zasada koordynacji, zasada poszanowanie interesu
ogólnego. Mimo iż prawnie władze lokalne nie są zobowiązane do tego, aby wynik procesu
konsultacji był wiążący przy podejmowaniu decyzji, to z pewnością wszystkie spotkania oraz uwagi
zgłoszone na tym etapie prac nad Strategią Rozwoju Gminy Zawadzkie na lata 2023-2030 okazały się
niezwykle cenne przy formułowaniu celów i zadań na przyszłość.

06.5. Etapy tworzenia Strategii
Zgodnie z dobrymi praktykami i zasadami planowania strategicznego zasadniczą część strategii
poprzedza uprzednia analiza sytuacji społeczno-gospodarczej gminy Zawadzkie. W jej ramach
dokonano analizy danych dotyczących poszczególnych sfer jej funkcjonowania oraz zestawiono je
z wartościami charakteryzującymi powiat strzelecki i województwo opolskie. Zebrane dane
statystyczne pozwoliły na ocenę badanego obszaru m.in. pod kątem jego atrakcyjności osiedleńczej,
poziomu przedsiębiorczości czy jakości życia mieszkańców. Ponadto diagnozę uzupełniono o badanie
ankietowe zrealizowane z udziałem lokalnej społeczności. Zakres niniejszej diagnozy dotyczy zatem
w szczególności potencjału społeczno-gospodarczego gminy Zawadzkie.

Niniejsza Strategia została opracowana z wykorzystaniem efektywnych technik obejmujących analizę
danych, wnioskowanie i formułowanie planów strategicznych. Poniżej przedstawiono poszczególne
elementy dokumentu wraz z określeniem metodyki ich opracowywania.
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Analiza desk research
Analiza desk research polega na analizie danych zastanych, co stanowiło podstawę do
prowadzenia prac nad niniejszą Strategią. W ramach tego etapu dokonano analizy informacji
zawartych w dokumentach diagnostycznych i planistycznych w wymiarze lokalnym i regionalnym,
ze szczególnym uwzględnieniem raportów o stanie gminy. Niezbędne dane i informacje czerpano
także z ogólnodostępnych opracowań i ekspertyz, a także studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy. Ponadto, analizie poddano dostępne zbiory danych
statystycznych, które gromadzą: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, Urząd
Miejski w Zawadzkiem, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy oraz
Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich.
Informacje zebrane z różnych źródeł zostały zweryfikowane pod względem ich wiarygodności
i przydatności, a następne poddane rzetelnej analizie i posłużyły wypracowaniu wniosków na
temat badanej gminy.
Badania ilościowe
Biorąc pod uwagę fakt, iż głos mieszkańców jest niezwykle istotny w procesie tworzenia strategii
rozwoju, w ramach prac nad niniejszym dokumentem przeprowadzono badania ilościowe z ich
udziałem.
Badanie zostało przeprowadzone w terminie 07.04.-06.05.2022 r. i miało formę ankiety
internetowej, którą udostępniono na stronie internetowej gminy Zawadzkie (www.zawadzkie.pl).
Formularz dostępny był również w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem,
a mieszkańcy wsi Kielcza i Żędowice ankietę mogli otrzymać od sołtysów.
W badaniu wzięło udział 302 mieszkańców gminy Zawadzkie, których opinie pozwoliły na ocenę
obecnej sytuacji na analizowanym obszarze. Mieszkańcy zostali poproszeni o wskazanie mocnych
i słabych stron gminy oraz ocenę poziomu jej podstawowej oferty. Ponadto w ramach badania
respondenci wyrazili swoje zdanie na temat oferty gminy i dostępności elementów infrastruktury
technicznej na jej terenie. Na podstawie wniosków z zebranych odpowiedzi możliwe było
określenie newralgicznych problemów gminy oraz nakreślenie kierunków jej rozwoju.
Badania jakościowe
Badania jakościowe zostały przeprowadzone w celu zebrania pogłębionych informacji na temat
uwarunkowań gminy Zawadzkie i przyjęły formę warsztatów strategicznych moderowanych przez
ekspertów. W ramach tego etapu przeprowadzono 2 warsztaty strategiczne, które odbyły się w 25
maja 2022 r. Podczas nich rozpoznano potrzeby, oczekiwania i potencjały odnoszące się do
rozwoju lokalnego, a także dokonano ich hierarchizacji. Ponadto, w ramach badań jakościowych
zrealizowano wizję lokalną oraz spacer studyjny z udziałem moderatorów.
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Analiza SWOT
Analiza SWOT ma na celu integrację informacji zebranych na wcześniejszych etapach analizy
strategicznej. W jej ramach dokonano kategoryzacji uwarunkowań gminy uzyskanych na drodze
przeprowadzonych analiz i badań. Zebrane informacje posłużyły do zdefiniowania mocnych i
słabych stron gminy oraz określenia szans i zagrożeń mających wpływ na jej rozwój.
Analiza SWOT, dzięki swojej przystępnej formie, jest instrumentem wizualizacji strategii i stanowi
punkt wyjścia do sformułowania celów i kierunków rozwoju.

Wizja i misja
Misja, zawarta w strategii rozwoju, to deklaracja, która określa podstawowe założenia i wartości
przyświecające gminie Zawadzkie. Zdefiniowanie wizji pozwala natomiast zobrazować stan
docelowy obszaru i nakreślić kierunki jego przyszłego rozwoju.
Wizję i misję wypracowano na podstawie wniosków zawartych w syntezie diagnozy strategicznej.
Stanowią one bowiem odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby i problemy gminy Zawadzkie, a ich
zdefiniowanie umożliwiło określenie najważniejszych celów i kierunków działań przyczyniających
się do ich osiągnięcia.
Sformułowanie celów
Cele strategiczne zostały sformułowane na podstawie wniosków z diagnozy oraz bilansu
strategicznego. Stanowią one przede wszystkim odpowiedź na problemy zidentyfikowane na
etapie diagnostycznym, a ich zdefiniowanie pozwala na określenie kierunków działań. Odnoszą się
ponadto bezpośrednio do wypracowanej misji i wizji gminy Zawadzkie.
Opracowanie modelu funkcjonalno-przestrzennego
Model funkcjonalno-przestrzenny stanowi zilustrowanie założeń opracowywanego dokumentu. Za
jego pomocą prezentowane są główne elementy strategii, a jego forma graficzna przyczynia się do
łatwiejszego odbioru określonych kierunków rozwoju i wypracowanej wizji.
Opracowanie części wdrożeniowej
Część wdrożeniowa zawiera m.in. szczegółowe informacje na temat mechanizmów wdrażania,
takie jak monitoring, ewaluacja i aktualizacja. Ponadto, w tej części określa się np. podmioty
zaangażowane w realizację strategii, zasady współpracy lub wytyczne do sporządzenia
dokumentów wykonawczych. Strategia określa także ramy finansowe i źródła finansowania, które
ułatwiają ocenę możliwości jej realizacji. Część ta powstała w oparciu o obowiązujące przepisy
zawarte w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawie z dnia 6 grudnia
2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, które to określają zakres strategii rozwoju gminy.
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07. Analiza i ocena istniejącego stanu na terenach objętych
przewidywanym znaczącym oddziaływaniem oraz potencjalne
zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji
07.1. Podmiot, przedmiot i zakres strategii
Strategia rozwoju każdego podmiotu, dla właściwego funkcjonowania, a także stworzenia możliwości
jej wykorzystania, winna mieć określony podmiot, czyli głównego wykonawcę strategii, a także
adresatów działań podjętych w ramach strategii; przedmiot, czyli założenia strategii oraz działania,
które w jej ramach zostały zaplanowane; zakres czasowy, czyli okres jej obowiązywania i realizacji;
horyzont, czyli czas, w którym widoczne będą skutki proponowanych w strategii działań.
01. Podmiot strategii
•

władze samorządowe Gminy Zawadzkie które będą odpowiedzialne za realizację
poszczególnych zadań sformułowanych w strategii;

•

mieszkańcy i mieszkanki Gminy Zawadzkie, uczestniczący w wykonywaniu zadań
przewidzianych strategią, a także będący odbiorcami oferowanych w ramach tych zadań
usług i wydarzeń;

•

różnego rodzaju firmy, organizacje oraz inne podmioty, które wraz z władzami Gminy
Zawadzkie podejmą się realizacji strategii, a także będą wykonywać zadania strategią
przewidziane.

02. Przedmiot strategii
•

wartości, z których składa się Gmina Zawadzkie, a więc wartości materialne (infrastruktura,
nieruchomości, organizacje społeczne, podmioty gospodarcze, instytucje publiczne, kapitał
ludzki) oraz wartości niematerialne (kapitał społeczny, kapitał kulturowy, walory
przyrodnicze);

•

relacje łączące podmioty strategii, ale też łączące wartości Gminy Zawadzkie z wartościami
ponadlokalnymi;

•

aktualne i przyszłe zadania wykonywane przez zdefiniowane podmioty w ramach realizacji
strategii.

03. Zakres czasowy strategii
Zakres czasowy ustalono na osiem lat od 2023 do 2030. Jest to okres, na który zaplanowano działania
przewidziane w Strategii Rozwoju Gminy Zawadzkie.
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04. Horyzont czasowy strategii
W przypadku horyzontu czasowego istotne jest zwrócenie uwagi nie tylko na okres obowiązywania
strategii, ale również na czas, kiedy będą widoczne skutki podjętych w jej ramach działań. Należy
zakładać, że realizowane w ramach Strategii Gminy Zawadzkie zadania nie zakończą się w grudniu
2030 r., a prawdopodobnie będą trwały jeszcze przynajmniej przez kilka lub kilkanaście miesięcy.
Również skutki tych działań będą widoczne jeszcze długo po wygaśnięciu strategii. Dodatkowo,
w przypadku strategii formułowanych dla jednostek samorządu terytorialnego realizowanych przez
konkretne władze lokalne, należy uwzględniać również cykle wyborcze dotyczące tychże władz.
Najbliższe wybory samorządowe odbędą się – zgodnie z wyborczym kalendarzem – w 2023, a kolejne
w 2028 i 2033 r. Oznacza to, że zapisy strategii i zaplanowane w jej ramach działania będą wpływały
również na działalność władz wybranych w 2028, a rządzących do 2033 r.
05. Podstawy prawne tworzenia strategii
•

ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

•

ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,

•

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.

07.2. Gmina Zawadzkie
Charakterystyka gminy
Gmina Zawadzkie jest położona w województwie opolskim, w powiecie strzeleckim i poza miastem
Zawadzkie obejmuje dwa sołectwa: Żędowice i Kielczę. Pod względem podziału fizycznogeograficznego leży w makroregionie Niziny Śląskiej, we wschodniej części mezoregionu Równiny
Opolskiej, nad rzeką Mała Panew. Powierzchnia gminy wynosi 8214 ha, co stanowi 11% powierzchni
powiatu strzeleckiego. Od północy gmina Zawadzkie graniczy z gminami: Dobrodzień i Pawonków,
od południa z gminą Wielowieś, od zachodu z gminą Jemielnica, od wschodu z gminą Krupski Młyn,
natomiast od północnego zachodu z gminą Kolonowskie.
Gmina znajduje się na trasie obecnie częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 144 relacji Tarnowskie
Góry – Zawadzkie – Fosowskie – Opole (w 2011 roku wstrzymano ruch na odcinku Tarnowskie GóryZawadzkie) oraz trzech dróg wojewódzkich:
•

Nr 901 relacji Olesno – Dobrodzień – Zawadzkie – Wielowieś – Pyskowice – Gliwice,

•

Nr 426 relacji Zawadzkie – Strzelce Opolskie – Olszowa – Zalesie Śląskie – Kędzierzyn Koźle,

•

Nr 463 relacji Bierdzany – Ozimek – Zawadzkie.
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Według danych z Urzędu Miasta i Gminy w Zawadzkiem, na koniec 2021 roku liczba mieszkańców
gminy wynosiła 10 639, z czego miasto Zawadzkie zamieszkiwało 6 517 osób, miejscowość Żędowice
2 311, a miejscowość Kielcza – 1 811.
Rysunek 2. Położenie gminy Zawadzkie

Źródło: opracowanie własne.

Gmina Zawadzkie to gmina miejsko-wiejska, przy czym miasto Zawadzkie ma charakter produkcyjnousługowy, natomiast miejscowości Żędowice i Kielcza – rolniczy, z rozwijającą się funkcją turystyczną
i rekreacyjną. Rozwój całej gminy przez dziesięciolecia warunkowany był obecnością huty, z czego
wynika industrialny charakter obszaru oraz bogate dziedzictwo przemysłowe. Początkowo Zawadzkie
było kolonią robotniczą, stanowiącą zaplecze dla pracowników zakładu, która z biegiem czasu
rozwijała się i rozbudowywała, aby w 1962 roku osiągnąć niezależność i uzyskać prawa miejskie.
W gminie dominuje niska zabudowa mieszkaniowa i jednorodzinna, która zlokalizowana jest głównie
wzdłuż ul. Opolskiej, stanowiącej główną oś przestrzenną gminy. W strukturze funkcjonalnoprzestrzennej gminy wyróżnia się zagrożenia i wyzwania, takie jak niska dostępność transportu
kolejowego oraz tendencje do rozpraszania zabudowy, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Gminę
charakteryzuje również wysoki wskaźnik lesistości (60% powierzchni gminy zajmują lasy) oraz
atrakcyjne ukształtowanie terenu wynikające z przebiegu rzeki Mała Panew i obecności obszarów
chronionych. Ponad 80% powierzchni gminy objęte jest formami ochrony przyrody – przede
wszystkim jest to Obszar Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie i Specjalny Obszar
Ochrony Dolina Małej Panwi.
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DEMOGRAFIA
Od 2010 r. liczba mieszkańców gminy Zawadzkie stopniowo maleje i na koniec analizowanego
okresu (2020 r.) wyniosła 11 206 osób (spadek o 7,7% względem roku 2010). Przewiduje się, że
liczba ta z biegiem czasu wciąż będzie malała. Według prognoz w 2030 r. gminę będzie
zamieszkiwało niecałe 10 000 osób (spadek o 11,2% względem roku 2020). Sytuacja ta może
oznaczać kryzys demograficzny z uwzględnieniem wszystkich negatywnych skutków depopulacji.
W strukturze płci gminy Zawadzkie odnotowuje się niewielką przewagę kobiet (51,1% ludności), co
jest zjawiskiem typowym.
W gminie 19,4% populacji stanowią osoby powyżej 65. roku życia. W latach 2016-2020 odsetek ten
wzrósł o prawie 2 pp. i był wartością wyższą, niż średnia w powiecie strzeleckim (18%). Co więcej,
według prognoz odsetek osób starszych w społeczeństwie będzie dynamicznie wzrastał. Prawie
61% osób biorących udział w badaniu ankietowym wskazało starzenie się społeczności jako
zauważalny w gminie problem, co świadczy o tym, iż stanowi on jedno z wyzwań rozwojowych.
Struktura ludności według poszczególnych grup wiekowych nieznacznie różni się od sytuacji
odnotowywanej w województwie opolskim i powiecie strzeleckim – na niekorzyść gminy
Zawadzkie. Jest to zauważalne zwłaszcza w przypadku odsetka ludności w wieku
przedprodukcyjnym, który w gminie Zawadzkie w 2020 r. wyniósł 13,4%, a więc o ok. 3 pp. mniej,
niż w porównywanych jednostkach.
Co więcej, gminę Zawadzkie charakteryzuje niska wartość przyrostu naturalnego, niższa od
wartości odnotowywanych w powiecie strzeleckim i województwie opolskim. W 2020 r. przyrost
naturalny wyniósł bowiem -5,2 na 1000 ludności. Razem w ujemnym saldem migracji (-3,3 na 1000
ludności) przekłada się to na złą sytuację demograficzną. Na terenie gminy obserwuje się także
narastające zjawisko suburbanizacji wewnątrzgminnej – w analizowanym okresie odnotowano
odpływ mieszkańców z miasta Zawadzkie do obszarów wiejskich.

SPRAWY SPOŁECZNE
Z wyników badania ankietowego przeprowadzonego wśród mieszkańców gminy wynika, że
warunki życia na jej terenie są niezadowalające dla części z nich. Według 35,8% respondentów
gmina nie jest bowiem dobrym miejscem do życia, natomiast niewiele ponad 50% osób biorących
udział w badaniu jest odwrotnego zdania. Około 65,6% respondentów chce jednak pozostać na
terenie gminy Zawadzkie w perspektywie najbliższych 5 lat.
Mieszkańcy dobrze oceniają dostępność miejsc usługowych i handlu oraz lokali gastronomicznych
na terenie gminy. Wśród mocnych stron ankietowani wymieniali przede wszystkim atrakcyjne
tereny ciekawe przyrodniczo oraz fakt, iż gmina jest spokojnym, cichym miejscem, oferującym
wysoką jakość życia.
Wśród negatywnych aspektów życia społecznego gminy wyróżnia się natomiast niedostateczną
liczbę i zły stan miejsc integracji lokalnej społeczności. Budynki związane z działalnością kulturalną
(biblioteki, domy kultury, Kinoteatr) wymagają remontu. Ponadto niezbędna jest przebudowa
i doposażenie wiejskich i integracyjnych świetlic. Co więcej, na terenie gminy Zawadzkie
identyfikuje się występowanie barier architektonicznych w przestrzeni publicznej, utrudniających
funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych.
Na analizowanym obszarze funkcjonują liczne organizacje i stowarzyszenia, których celem jest
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m.in. zwiększanie integracji społecznej, propagowanie kultury i zwiększanie świadomości
ekologicznej mieszkańców, a także zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Wśród organizacji
wymienia się m.in. Stowarzyszenie Wincentego z Kielczy, Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów
Klub Seniora, Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SIEDLISKO”, Fundacja
„Przestrzeń”, Stowarzyszenie „Prosto do Celu“, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gminy Zawadzkie
„Lubię tu żyć“, Stowarzyszenie „Bliżej Szkoły”.

EDUKACJA I WYCHOWANIE ORAZ KULTURA
Gminę Zawadzkie charakteryzuje wysoki współczynnik skolaryzacji brutto (99,5%), co świadczy
o tym, iż miejscowe dzieci uczęszczają do szkół w miejscu zamieszkania. Co więcej, w 2020 r.
odnotowano stosunkowo wysokie wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego i angielskiego,
w porównaniu z wynikami dla całego powiatu strzeleckiego i województwa opolskiego. Także
wyniki egzaminu maturalnego były na wysokim poziomie, zwłaszcza w przypadku egzaminu
z języka polskiego. W związku z powyższym, można wnioskować o wysokim poziomie nauczania
w szkołach na terenie gminy Zawadzkie.
Bardzo dobrą sytuację w 2020 r. odnotowano w kwestii objęcia dzieci w wieku 3-6 lat
wychowaniem przedszkolnym. Według zebranych danych wychowaniem przedszkolnym zostało
objęte ponad 100% dzieci w odpowiednim wieku, z czego wynika, iż do lokalnych przedszkoli
uczestniczą także dzieci spoza granic gminy. Ze żłobków korzysta natomiast niewiele dzieci –
w 2020 r. było to zaledwie 16,8% dzieci w wieku do 3 lat. Odsetek dzieci objętych opieką żłobkach
spadł o 9,7 pp. względem 2016 r. i był wyższy niż w powiecie (13,7%), lecz niższy niż
w województwie (17,7%). Żłobek zlokalizowany jest w mieście Zawadzkie. W jego ramach
funkcjonują 2 oddziały, w których dostępne jest łącznie 45 miejsc. Żłobek rozpoczął swoją
działalność w 2018 r. i rokrocznie przyjmuje maksymalną liczbę dzieci. W przeliczeniu na 1000
dzieci w wieku do 3 lat, w gminie dostępnych jest 168 miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych, co
jest wynikiem lepszym dla średniej powiatu strzeleckiego (137), lecz gorszym od średniej dla
województwa opolskiego (213).
Gminę Zawadzkie charakteryzuje stosunkowo niska liczba czytelników bibliotek publicznych oraz
wskaźnik wypożyczeń księgozbioru w porównaniu do wyników powiatu strzeleckiego
i województwa opolskiego. W przeliczeniu na 1000 ludności liczba ta w 2020 roku wyniosła 74
(spadek o 29% względem 2016 r.) – to mniej niż wskaźnik dla powiatu (96) i województwa (124).
Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego stanowią zaledwie 1,8% ogółu wydatków
budżetu gminy. Największą kwotę w gminie Zawadzkie przeznacza się na finansowanie bibliotek
(834 tys. zł w 2020 r.).
Udział wydatków na oświatę i wychowanie w wydatkach gminy nie przekracza 40%. Z analizy ich
struktury wynika, iż najbardziej kosztochłonną grupą wydatków są wydatki na szkoły podstawowe
(9,33 mln zł w 2020 r.) i przedszkola (6,72 mln zł).
Na terenie gminy funkcjonuje tylko jedna instytucja kultury – Biblioteka i Kultura (BiK)
w Zawadzkiem. Celem jej działalności jest organizacja życia kulturalnego oraz działalność
biblioteczna. Poza BiK, w gminie działają organizacje i stowarzyszenia mające na celu promocję
i upowszechnianie kultury, m.in. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Żędowicach, Stowarzyszenie
Wincentego z Kielczy, Stowarzyszenie Rozwoju i Upowszechniania Kultury „METANOYA”,
Stowarzyszenie „Prosto do Celu“. BiK współpracuje z większością powyższych organizacji
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pozarządowych, zwłaszcza przy organizacji imprez kulturalnych poprzez np. udostępnianie sali
widowiskowej i wsparcia merytorycznego. Wynikiem tej współpracy są wydarzenia takie jak m.in.
„Dzień Seniora”, „Koncert Gaude Mater Polonia Wincenty z Kielczy in Memoriam” i „Gala
Noworoczna”. BiK zmaga się jednak z wieloma problemami organizacyjnymi, takimi jak
niedostateczna baza lokalowa i infrastruktura techniczna, niedostateczna promocja, braki kadrowe
i niedobór środków finansowych.

POMOC SPOŁECZNA
Z roku na rok maleje kwota udzielonych świadczeń na pomoc społeczną. W 2021 r. wyniosła ona
niecałe 620 tys. zł, co świadczy o 19% spadku względem roku 2016. Maleje także liczba
beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej, która w 2020 r. wyniosła 325 beneficjentów na
10 tys. ludności. Jest to wynik niższy od wyniku województwa opolskiego (362 na 10 tys. ludności),
ale i wyższy od wyniku powiatu strzeleckiego (203 na 10 tys. ludności. W analizowanym okresie
rokrocznie spada również liczba osób, którym udzielono zasiłki celowe, i okresowe, jak i stałe.
W gminie Zawadzkie w 2021 r. odnotowano liczbę 183 rodzin objętych pomocą społeczną, w skład
których wchodziły 253 osoby. Wśród nich największy odsetek stanowiły rodziny emerytów
i rencistów (37,7%), a głównym powodem przyznania pomocy była długotrwała lub ciężka choroba.
Sytuacja ta związana jest ze zjawiskiem starzenia się ludności – duży odsetek lokalnej społeczności
stanowią osoby starsze, które wymagają dodatkowej pomocy.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Gminę Zawadzkie charakteryzuje stosunkowo niski poziom przedsiębiorczości wśród mieszkańców
w porównaniu do powiatu strzeleckiego i województwa opolskiego. W 2020 roku zidentyfikowano
639 podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 10 tys. ludności (o 9% więcej niż w 2016 r.) –
to mniej w porównaniu do powiatu (761) i województwa (1082). Liczby te rokrocznie nieznacznie
rosną, przy czym zauważalna jest różnica w liczbie podmiotów działających na terenie miasta (725
na 10 tys. ludności) i obszaru wiejskiego (494 na 10 tys. ludności).
Głównym obszarem działalności wg sekcji PKD w gminie Zawadzkie jest handel hurtowy
i detaliczny – w 2020 r. na terenie gminy działały 144 podmioty z tego sektora. Analizując strukturę
wiekową przedsiębiorców można natomiast zauważyć, że największą grupę stanowią osoby
w wieku pomiędzy 30. a 39. rokiem życia (28,9% przedsiębiorców).
W przeliczeniu na 10 tys. ludności liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji wyniosła 27 (13%
więcej niż w 2016 r.), jest to jednak mniej niż w powiecie (29) i województwie (39). Świadczy to
o niskim poziomie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na terenie gminy.
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RYNEK PRACY
Liczba pracujących2 w gminie Zawadzkie wzrosła w 2020 roku o 17% względem 2016 r. i wyniosła
166 na 1000 mieszkańców. Mimo to, jest to nadal znacznie mniej niż wskaźnik dla powiatu (220)
i województwa (219), co wynika z braku obecności dużych firm na terenie gminy. W 2020 r. liczba
osób pracujących w gminie Zawadzkie wyniosła 1861 osób, przy czym wskaźnik przedstawiający
liczbę pracujących na 1000 osób w wieku produkcyjnym był dużo wyższy w mieście Zawadzkie
(370,7) niż na obszarze wiejskim gminy (84,1). Wynika to ze sposobu definiowania osób
pracujących – nie są do nich zaliczane m.in. osoby pracujące w gospodarstwach indywidualnych
w rolnictwie, co jest powszechne na obszarach wiejskich.
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w gminie Zawadzkie w 2020 roku spadła o 33% względem
roku 2016 i wyniosła 206, z czego 58% stanowiły kobiety. Zauważalny jest stosunkowo niski udział
bezrobotnych w liczbie osób w wieku produkcyjnym (2,9%), co jest pozytywnym zjawiskiem.
Największy odsetek bezrobotnych według grup wiekowych stanowią osoby w wieku 25-34 lat
(29,3%), natomiast w strukturze wykształcenia dominuje wykształcenie gimnazjalne i niższe (33,8%
bezrobotnych). Według czasu pozostawania bez pracy, w 2021 r. największą grupę bezrobotnych
stanowiły osoby pozostające bez zatrudnienia powyżej 24 miesięcy (27,4%) oraz poniżej 3 miesięcy
(25,5%). Sytuacja ta znacząco zmieniła się od roku 2017, kiedy to prawie 36% bezrobotnych
stanowiły osoby pozostające bez pracy poniżej 3 miesięcy.
Z przeprowadzonego badania ankietowego wynika, iż lokalny rynek pracy jest nieatrakcyjny,
zwłaszcza dla osób poszukujących zatrudnienia umożliwiającego rozwój w kierunku nowych
technologii. Dostępne stanowiska pracy posiadają bowiem tradycyjny charakter (głównie praca
fizyczna), bez oznak innowacyjności, co w obecnych czasach nie jest satysfakcjonujące dla młodych
ludzi. Znacząca większość mieszkańców gminy Zawadzkie biorących udział w badaniu ocenia
negatywnie przede wszystkim możliwość znalezienia „dobrej” pracy, możliwość
przekwalifikowania się, a także wysokość zarobków. Co więcej, ok. 35% badanych deklaruje, iż
w sytuacji utraty pracy opuściliby swoje dotychczasowe miejsce zamieszkania.

INFRASTRUKTURA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Gmina Zawadzkie charakteryzuje się średnim poziomem gospodarki odpadami, porównywalnym
do sytuacji w powiecie strzeleckim. W 2020 r. na 1 mieszkańca przypadało średnio 151 kg
zebranych zmieszanych odpadów komunalnych, a tylko 55% ogółu zebranych odpadów stanowiły
odpady zebrane selektywnie.
W porównaniu z powiatem oraz województwem, w przedmiotowej gminie odnotowuje się
stosunkowo niskie zużycie wody z wodociągów (23 m3 na 1 korzystającego).
Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska stanowią 7,5% ogólnych wydatków
gminy Zawadzkie. Główny wydatek w tym zakresie stanowi wydatek na gospodarkę odpadami
komunalnymi.
Gminę Zawadzkie charakteryzuje natomiast wysoka dostępność infrastruktury sieciowej, zwłaszcza
2

Dane dotyczące liczby pracujących uwzględniają podmioty gospodarki narodowej o liczbie pracujących 10 i więcej osób
oraz jednostek sfery budżetowej niezależnie od liczby pracujących. Dane nie obejmują pracujących w jednostkach
budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach
indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w fundacjach, stowarzyszeniach i innych organizacjach
społecznych.
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wodociągowej. Wszyscy mieszkańcy (100%) korzystają bowiem z sieci wodociągowej, a prawie 83%
z nich ma dostęp do kanalizacji. W przypadku sieci gazowej sytuacja przedstawia się natomiast
dużo gorzej, gdyż korzysta z niej zaledwie 4% mieszkańców. Należy przy tym zaznaczyć, że
zauważalne są różnice w dostępności do infrastruktury sieciowej na terenie miasta Zawadzkie
i obszarów wiejskich – zarówno w przypadku kanalizacji, jak i sieci gazowej, miasto jest lepiej
wyposażone.
Wyniki badania ankietowego wskazują również na deficyty w obszarze infrastruktury drogowej
i komunikacyjnej. Słabo rozwinięty system transportu zbiorowego jest szczególnie zauważalny
w zakresie połączeń z województwem śląskim oraz połączeń kolejowych. Ponad 74% mieszkańców
biorących udział w badaniu źle ocenia dostępność transportu publicznego oraz jakość
skomunikowania gminy z większymi miastami. Ponadto wśród słabych stron gminy Zawadzkie
mieszkańcy wymieniali także jakość dróg oraz stan techniczny chodników.
Liczba mieszkań w gminie Zawadzkie z roku na rok rośnie, jednak są to nieznaczne przyrosty.
W 2020 r. w gminie dostępne były 334 mieszkania na 1000 ludności – jest to wynik porównywalny
do wyniku powiatu strzeleckiego (333 mieszkania na 1000 ludności) i jednocześnie niższy od
wyniku województwa opolskiego (371 mieszkań na 1000 ludności). Z badania ankietowego
przeprowadzonego wśród mieszkańców wynika, iż dostępność mieszkań jest jedną ze słabych
stron gminy – niemal 65% ankietowanych źle ocenia możliwość wynajmu/zakupu mieszkania na jej
terenie. Szczególnie niekorzystna sytuacja dotyczy mieszkań komunalnych i socjalnych, których
liczba jest niewystarczająca w stosunku do istniejącego zapotrzebowania. Co więcej, standard
mieszkaniowych zasobów gminy jest niski – kilka mieszkań nie posiada łazienek oraz WC,
a większość mieszkań komunalnych wyposażonych jest w ogrzewanie piecowe. Według danych
zawartych w Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Zawadzkie
na lata 2021-2025, w zasobie Gminy pozostaje łącznie 35 lokali niezasiedlonych (dane za 2020 r.).
Mieszkania w gminie Zawadzkie, jak i w całym powiecie, charakteryzują się małą przeciętną
powierzchnia użytkową, nieprzekraczającą 30 m2 (24,6 m2 w przypadku gminy Zawadzkie).
Wszystkie tereny zurbanizowane na terenie gminy są objęte planami miejscowymi. Stosunek
powierzchni terenów objętych planami w stosunku do powierzchni całej gminy wynosi 40%
(pozostałe 60% powierzchni gminy stanowią lasy).
Gmina Zawadzkie położona jest w Dolinie Małej Panwi, która stanowi atrakcyjny obszar do
organizowania spływów kajakowych, wypraw pieszych i rowerowych, a także prowadzenia
gospodarstw agroturystycznych. Ponad 80% powierzchni gminy objęte jest formami ochrony
przyrody – przede wszystkim jest to Obszar Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie
i Specjalny Obszar Ochrony Dolina Małej Panwi. Ponadto, gminę Zawadzkie wyróżnia wysoki
wskaźnik lesistości (60%).

FINANSE SAMORZĄDOWE
Sytuacja finansowa gminy Zawadzkie jest dobra, o czym świadczą wartości wskaźników oceny
finansowej opracowanych przez Ministerstwo Finansów. Wskaźnik samofinansowania gminy
Zawadzkie rokrocznie przekracza 100%, a więc ryzyko utraty płynności finansowej gminy jest
niskie. W 2020 r. wartość wskaźnika wyniosła 152,1%, co może również świadczyć o niskim
poziomie realizowanych inwestycji w stosunku do własnych możliwości.
Dochody gminy rokrocznie przekraczają wartość wydatków – w 2020 r. różnica między dochodami
a wydatkami wyniosła 2,3 mln zł. Głównym źródłem dochodów gminy są dochody własne, które
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stanowią 51,4% dochodów i uwzględniają przede wszystkim podatek dochodowy od osób
fizycznych oraz podatek od nieruchomości. Znaczą część dochodów stanowią też dotacje, które
w 2020 r. stanowiły 31,6% całkowitych dochodów. W przeliczeniu na 1 mieszkańca dochody gminy
Zawadzkie co roku wzrastają, jednak wciąż są niższe od średniej w powiecie strzeleckim
i w województwie opolskim. W 2020 r. wyniosły 4460 zł na 1 mieszkańca i były o ok. 500 zł niższe
niż średnia dla powiatu i ok. 1300 zł niższe niż średnia wojewódzka.
Głównymi wydatkami Gminy są wydatki na oświatę i wychowanie (ok. 35% wydatków) oraz
rodzinę i pomoc społeczną (ok. 32% wydatków).
Znaczna część mieszkańców biorących udział w badaniu ankietowym wskazuje sprowadzenie
inwestorów i pozyskanie funduszy na inwestycje jako czynniki sprzyjające rozwojowi gminy
i poprawie jakości życia na jej terenie. Ponadto, wśród proponowanych inwestycji znalazły się:
poprawa infrastruktury drogowej, zwiększenie zasobów mieszkaniowych i rozwój lokalnego rynku
pracy.

07.3. Analiza SWOT Gminy Zawadzkie
W ramach analizy SWOT określone zostały mocne i słabe strony gminy Zawadzkie oraz
zidentyfikowano potencjalne szanse i zagrożenia mające wpływ na jej rozwój. Zestawienie
przygotowano na podstawie przeglądu sfery społecznej, gospodarczej i przestrzennej analizowanego
obszaru i odniesiono się do kluczowych problemowych kwestii zidentyfikowanych w diagnozie

MOCNE STRONY

strategicznej.
•
•
•
•
•
•
•

SŁABE STRONY

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dobrze rozwinięta infrastruktura wodno-kanalizacyjna (wszyscy mieszkańcy gminy mają dostęp do
sieci wodociągowej)
Pokrycie wszystkich terenów zurbanizowanych planami miejscowymi
Wysoki współczynnik skolaryzacji brutto (99,5%)
Atrakcyjne położenie gminy i jej wysokie walory krajobrazowe
Przynależność do związków międzygminnych stowarzyszeń oraz innych organizacji (Związek Gmin
Śląska Opolskiego, Lokalna Grupa Działania Kraina Dinozaurów, Subregion Kędzierzyńsko-Strzelecki)
Działalność organizacji samorządowych
Działalność Biblioteki i Kultury w Zawadzkiem oraz jej współpraca z organizacjami pozarządowymi
Niekorzystne trendy demograficzne – starzenie się ludności, ujemny przyrost naturalny, ujemne saldo
migracji
Brak satysfakcjonujących ofert na lokalnym rynku pracy i słabe możliwości rozwoju zawodowego
Niedostateczna liczba i zły stan budynków kultury i integracji
Niedostateczna baza lokalowa i infrastruktura techniczna, niedostateczna promocja, braki kadrowe
i niedobór środków finansowych Biblioteki i Kultury
Niewystarczające zaplecze turystyczne (niska dostępność miejsc noclegowych, niedostatecznie
rozwinięta sieć szlaków turystycznych)
Niska dostępność komunikacyjna, brak sprawnych połączeń z województwem śląskim
Niska jakość powietrza (niska emisja), wynikająca z wykorzystania nieefektywnych źródeł ciepła oraz
natężenia transportu spalinowego
Niezadowalający stan infrastruktury drogowej i okołodrogowej - 73,2% mieszkańców biorących udział
w badaniu ankietowym oceniła te kwestie źle lub bardzo źle
Niska dostępność mieszkań, niski standard i zły stan mieszkań socjalnych i komunalnych
Brak atrakcyjnych terenów inwestycyjnych w zasobach gminy
Niezagospodarowane istniejące budynki i lokale
Niska jakość przestrzeni publicznych, występowanie barier architektonicznych
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dostępność środków europejskich
Rozwój gospodarczy regionu
Działalność lokalnych i regionalnych organizacji i grup społecznych
Współpraca w ramach Stowarzyszenia Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny
Dostępność prywatnych terenów inwestycyjnych
Rozwój elastycznych form zatrudnienia (praca zdalna)
Rozwój i upowszechnianie odnawialnych źródeł energii w regionie
Wzrost zainteresowania turystyką krajową, lokalną, w tym wyjazdami weekendowymi
Utrzymywanie partnerskich kontaktów z miastami europejskimi: Dubnica nad Vahom (Słowacja),
Wahrenbrück, Brandenburgia (Niemcy), Bockenem (Niemcy), Czortków (Ukraina), Otrokovice
(Czechy), Vác (Węgry)

•
•
•
•
•

Trudna sytuacja geopolityczna wywołana wojną w Ukrainie
Zła gospodarcza w kraju, wysoka inflacja
Negatywne skutki pandemii COVID-19
Niekorzystne trendy demograficzne – starzenie się społeczeństwa, spadek liczby ludności
Ograniczenia prawne w zagospodarowaniu przestrzeni wynikające z obecności obszarów chronionych

07.4. Badanie potrzeb mieszkańców Gminy Zawadzkie
Na potrzeby dokumentu przeprowadzono badanie ankietowe wśród mieszkańców gminy Zawadzkie,
w celu poznania oczekiwań i potrzeb mieszkańców, jak również priorytetów rozwojowych gminy
w kolejnych latach. Badanie prowadzono w terminie od 07.04 do 06.05.2022 r. i wzięło w nim udział
302 respondentów. Większość odpowiedzi została zebrana w formie ankiety online (198), reszta
przybrała formę papierową (104).
W strukturze respondentów dominowały kobiety (56,9%). Przeważającą grupę stanowiły osoby
w wieku 25-34 lata, z odsetkiem 25,2%, a następie grupa w wieku 35-44 (20,7%). Najmniejszy udział
stanowiły osoby w wieku 18-24 lata (9,3%). Znacząca część ankietowanych posiadała wykształcenie
wyższe (43,4%), a następnie średnie/średnie branżowe – 36,3%. Większość mieszkańców biorących
udział w badaniu stanowiły osoby pracujące (65,5%). Drugą grupą byli emeryci i renciści (17,9%).
Tabela 3. Profil socjo-demograficzny badanych

Próba badawcza
Struktura płci

Struktura wieku

302 osoby
Kobieta: 56,9%
Mężczyzna: 43,1%
Do 18. roku życia: 1,0%
18-24 lata: 9,3%
25-34 lata: 25,3%
35-44 lata: 20,7%
45-54 lata: 16,3%
55-64 lata: 12,0%
Powyżej 65. roku życia: 15,4%
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Struktura
wykształcenia

Status na rynku pracy

Wyższe: 43,4%
Średnie, średnie branżowe: 36,3%
Gimnazjalne, podstawowe: 4,4%
Zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe: 15,9%
Pracujący: 65,5%
Prowadzący działalność gospodarczą: 5,3%
Nie pracujący, zajmujący się domem: 2,3%
Emeryci, renciści: 17,9%
Rolnicy: 1,3%
Uczniowie, studenci: 5,0%
Bezrobotni: 0,7%
Inne: 2,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

Ponad połowa ankietowanych (51,4%) pozytywnie ocenia swoje miejsce zamieszkania, przeciwne
zdanie miało niecałe 18% mieszkańców. Niemal 36% osób biorących udział w badaniu nie potrafiło
dokonać jednoznacznej oceny, natomiast 6 osób wstrzymało się od głosu w tej kwestii.
Wykres 1. Czy uważa Pan(i), że gmina Zawadzkie jest dobrym miejscem do życia?
Zdecydowanie tak

11,5%

Raczej tak

39,9%

Raczej nie
Zdecydowanie nie
Trudno powiedzieć

28,0%
7,8%
12,8%

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego, n=296.

Około 65,6% respondentów chce pozostać na terenie gminy Zawadzkie w perspektywie najbliższych
5 lat, z czego zdecydowana większość nie zamierza opuszczać obecnego miejsca zamieszkania,
a niewielka część bierze pod uwagę przeprowadzkę do innej miejscowości na terenie gminy. Znaczący
odsetek ankietowanych osób (16,0%) chce natomiast przenieść się do innej miejscowości w Polsce,
poza granicami województwa opolskiego. Na zamieszkanie na terenie innej miejscowości
w województwie opolskim wskazało natomiast ponad 11% osób, w tym 3,4% wybrało Opole.
O przeprowadzce za granicę myśli nieco ponad 7% respondentów.
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Wykres 2. Gdzie w perspektywie najbliższych 5 lat chciałaby/chciałby Pani/Pan mieszkać?
Tu gdzie mieszkam obecnie

62,2%

W innej miejscowości na terenie Gminy Zawadzkie

3,4%

W Opolu

3,4%

W innej miejscowości województwa opolskiego

7,8%

W innej miejscowości w Polsce
Za granicą

16,0%
7,2%

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego, n=294.

Pytanie odnoszące się do infrastruktury technicznej i dostępności usług publicznych pozwoliło
określić ich stan w oczach mieszkańców gminy Zawadzkie. W ankiecie zestawiono podstawowe
elementy oferty i poproszono badanych o ich ocenę. Respondenci najlepiej oceniali dostępność
miejsc usługowych i handlu (81,1% odpowiedzi było pozytywnych) oraz lokali gastronomicznych
(79,5% pozytywnych odpowiedzi). Mieszkańcy zwracają uwagę i pozytywnie oceniają również
dostępność szkół oraz poczucie bezpieczeństwa w gminie. Każdą z wymienionych pozycji
zdecydowana większość badanych (71% i więcej) oceniła dobrze lub bardzo dobrze.
Najgorzej oceniano natomiast dostępność transportu publicznego oraz jakość skomunikowania gminy
z większymi miastami – odpowiednio 75,5% oraz 64,2% osób biorących udział w badaniu oceniła te
kwestie źle lub bardzo źle. Ponadto, w tej sferze negatywny aspekt stanowi także jakość dróg, która
jest zła według 73,2% badanych mieszkańców. Z analizy odpowiedzi wynika, iż jedną ze słabych stron
gminy jest również dostępność mieszkań – niemal 65% ankietowanych źle ocenia możliwość
wynajmu/zakupu mieszkania na jej terenie.
W przypadku programów skierowanych do seniorów, znacząca część respondentów (33,4%) nie
potrafiła jednoznacznie ocenić ich jakości i dostępności. Wynika to prawdopodobnie z faktu, iż osoby
zainteresowane podobnymi programami stanowiły niewielki odsetek ankietowanych (15,4%).
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Wykres 3. Spośród wymienionych elementów infrastruktury oraz oferty dostępnej na terenie Gminy Zawadzkie, proszę
określić jak ocenia Pan(i) ich aktualny stan/dostępność.
Dostępność miejsc usługowych i handlu

81,1%

15,3% 3,6%

Dostępność lokali gastronomicznych

79,5%

18,2% 2,3%

Dostępność szkół

73,2%

Poczucie bezpieczeństwa

71,9%

Zabezpieczenie gminy przed uciążliwościami…

14,2%

12,6%

20,2%

61,9%

22,2%

7,9%
15,9%

Odbiór odpadów komunalnych

61,2%

Jakość obsługi w jednostkach gminnych

59,9%

22,2%

17,9%

Dostępność przedszkoli

59,6%

23,5%

16,9%

Stan techniczny oświetlenia

59,6%

Jakość obsługi w Urzędzie Miejskim

54,0%

Czystość na terenie gminy

52,3%

Zabezpieczenie gminy przed hałasem

25,5%

27,8%

28,5%

45,7%

Oferta instytucji kultury

43,0%

Liczba ścieżek rowerowych

42,0%

Jakość oferty i programów kierowanych do seniorów

6,3%
22,8%

43,4%

10,9%
10,3%
2,0%
33,4%

57,0%

34,1%

Otwartość władz na inicjatywy mieszkańców

9,3%

46,7%
27,2%

37,7%

Jakość oferty i programów kierowanych do dzieci i…

20,5%

56,0%

39,4%

Stan techniczny chodników

6,0%

45,0%

48,7%

Atrakcyjność turystyczna gminy

9,9%

42,0%

48,7%

Dostępność żłobków i klubów dziecięcych

17,9%

41,7%

48,7%

Dostępność miejsc spędzania wolnego czasu – place…

6,6%

36,1%

51,7%

Jakość powietrza

6,0%

33,8%

56,6%

Oferta sportowa i rekreacyjna

Jakość dróg

32,8%

46,4%

29,5%

47,3%

22,5%

5,3%

19,5%
23,2%

73,2%

4,3%

Dostępność transportu publicznego

13,6%

75,5%

10,9%

Jakość skomunikowania z większymi miastami

13,2%

74,2%

12,6%

Możliwość wynajmu/zakupu mieszkania
Bardzo dobrze/Dobrze

9,9%
Źle/Bardzo źle

64,6%

25,5%

Trudno powiedzieć

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego, n=302.

Mieszkańcy zostali zapytani o mocne i słabe strony gminy Zawadzkie. Ponad 40% osób wskazało,
że mocną stronę stanowią tereny ciekawe przyrodniczo. Na jej terenie znajdują się bowiem obszary
chronione – Obszar Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie i Specjalny Obszar Ochrony
Dolina Małej Panwi. Druga z najczęściej wskazywanych odpowiedzi (15,7%) dotyczyła spokoju, ciszy
i dobrej jakości życia. Ponadto mieszkańcy podkreślają również położenie gminy jako jej atut (12,5%
wskazań), na co wpływ ma prawdopodobnie jej lokalizacja w Dolinie Małej Panwi. Nieco mniej
odpowiedzi miało związek z miejscami wypoczynku i rekreacji (5,6%), natomiast niewielka ich część
(0,9%) zwraca uwagę na jakość powietrza.
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Tabela 4. Co Pana/Pani zdaniem jest największą zaletą, mocną stroną, atutem Gminy Zawadzkie?

Tereny ciekawe przyrodniczo 40,7%
Spokój, cisza, dobra jakość życia 15,7%
Położenie 12,5%

Mocne strony gminy

Miejsca wypoczynku i rekreacji 5,6%
Szeroki dostęp do handlu i usług 5,1%
Potencjał turystyczny 4,6%
Ścieżki rowerowe i turystyczne 4,6%
Zaplecze sportowe 3,8%
Aktywność i operatywność mieszkańców 2,3%
Estetyka, czystość w gminie 1,4%
Zakłady pracy 1,4%
Jakość szkolnictwa 0,9%
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego, n=216.

Jako słabe strony wskazano przede wszystkim słabą ofertę komunikacji publicznej oraz brak połączeń
z sąsiednimi gminami (15,7% odpowiedzi). Respondenci zwracają również uwagę na zły stan dróg
(12,6%) oraz słaby rozwój i brak inwestycji (12,3%). Co dziesiąty badany zwrócił natomiast uwagę na
sposób działania instytucji gminnych. Mieszkańcy jako słabą stronę podkreślają również brak
chodników lub ich zły stan techniczny, a także brak oświetlenia, przekładające się na bezpieczeństwo
w gminie.
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Tabela 5. Co Pana/Pani zdaniem jest największą wadą, słabą stroną Gminy Zawadzkie?

Słaba oferta komunikacji publicznej, brak
15,7%
połączeń z sąsiednimi regionami
Zły stan dróg 12,6%
Słaby rozwój, brak inwestycji 12,3%

Słabe strony gminy

Włodarze, sposób działania instytucji
10,9%
gminnych
Brak chodników lub zły stan techniczny,
8,9%
brak oświetlenia
Brak miejsc pracy 7,8%
Brak mieszkań i miejsc przeznaczonych na
7,5%
budownictwo mieszkaniowe
Słaba estetyka przestrzeni publicznej 5,5%
Słabo rozwinięte ścieżki rowerowe 4,4%
Brak miejsc w żłobkach, miejsc zabaw dla
3,1%
dzieci
Brak atrakcji czasu wolnego, wydarzeń
3,1%
kulturalnych
Słaba oferta szkolnictwa, brak perspektyw
2,4%
dla młodych
Położenie na granicy województwa 0,3%
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego, n=293.

Według mieszkańców, priorytetowym przedsięwzięciem, jakie należy zrealizować, aby poprawić
jakość życia w gminie, jest sprowadzenie inwestorów i pozyskanie funduszy na inwestycje – potrzeby
tej dotyczyło ponad 14% wskazań. Ponadto nie mniej ważnymi działaniami okazuje się poprawa
infrastruktury drogowej (12,8%) oraz zwiększenie liczby lokali i terenów pod budownictwo
mieszkaniowe (12,1%). Zdaniem respondentów, w celu podniesienia jakości życia lokalnej
społeczności, konieczne jest także podjęcie działań zmierzających do zapewnienia nowych miejsc
pracy (11,5%) - wśród często podnoszonych kwestii znalazła się konieczność sprowadzenia dużych
firm, w którym mieszkańcy mogliby znaleźć zatrudnienie. Najmniejszy odsetek wskazań dotyczył
poszerzenia oferty sklepów i usług (1,6%), a także rozwoju oferty turystycznej (1,9%).
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Wykres 4. Co Pana/Pani zdaniem należy zrobić (jakie przedsięwzięcie zrealizować), aby w Gminie Zawadzkie żyło się lepiej?
sprowadzenie inwestorów, pozyskanie funduszy na
inwestycje

14,3%

poprawa infrastruktury drogowej

12,8%

zwiększyść ilość lokali i terenów pod budownictwo
mieszkaniowe

12,1%

nowe miejsca pracy

11,5%

stworzenie miejsc rekreacji i odpoczynku

10,0%

poprawa jakości komunikacji publicznej, stworzenie
połączeń z pobliskimi regionami

7,5%

budowa chodników i poprawa stanu istniejących

7,2%

stworzenie atrakcyjnej oferty wydarzeń kulturalnych i
spędzania czasu wolnego

5,6%

budowa ścieżek rowerowych

4,7%

poprawa jakości oświaty dla najmłodszych, stworzenie
miejsc dla dzieci

4,0%

poprawa czystości i estetyki miejsc publicznych w gminie

4,0%

poprawa jakości szkolnictwa, stworzenie perspektyw dla
młodych

2,8%

rozwój oferty turystycznej

1,9%

poszerzenie oferty sklepów i usług

1,6%

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego, n=321.

Badani zostali poproszeni także o wskazanie które z zaproponowanych kierunków rozwoju są według
nich najkorzystniejsze dla rozwoju gminy Zawadzkie. Według blisko 55% respondentów bardzo
istotne jest wsparcie silnej gospodarki. Istotne z punktu widzenia mieszkańców jest także
zapewnienie sprawnego i funkcjonalnego zarządzania w gminie (40,4%). Z uwagi na zidentyfikowane
niedostatki w ofercie spędzania wolnego czasu na terenie gminy, jej rozwój także okazuje się być
ważnym kierunkiem (31,8%). Mniej istotne w opinii mieszkańców okazały się być kwestie dotyczące
prowadzenia działań z zakresu otwarcia gminy na turystów (4,6%).
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Wykres 5. Z zaproponowanych poniżej możliwych kierunków rozwoju Gminy Zawadzkie proszę wybrać maksymalnie 2
kierunki, które jej władze powinny rozważyć jako najkorzystniejsze dla dalszego rozwoju gminy.
Silna gospodarka

54,6%

Gmina sprawna i funkcjonalna

40,4%

Atrakcyjna oferta spędzania czasu wolnego

31,8%

Gmina bezpieczna

16,2%

Rozwój w wolniejszym tempie, ale zrównoważony

13,6%

Gmina otwarta na nowych mieszańców

12,3%

Nowoczesna edukacja

12,3%

Gmina otwarta na turystów

4,6%

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego, n=302.

W następnym pytaniu badani zostali poproszeni o wskazanie problemów społecznych, które
obserwują w gminie Zawadzkie. Najwięcej osób (60,9%) zwracało uwagę na starzenie się
społeczności, co jest istotne z punktu widzenia realizacji polityki senioralnej i prorodzinnej. Kolejno
respondenci wskazywali na wandalizm/niszczenie mienia publicznego (40,4%), alkoholizm (38,4%)
oraz zaśmiecanie okolicy (38,1%), co świadczy o występowaniu patologii społecznych na terenie
gminy. Niewielka część ankietowanych zwróciła uwagę na przestępczość – zaledwie 3% wskazań
odnosiło się do tej kwestii, z czego 1,7% dotyczyło przestępczości wśród nieletnich.
Wykres 6. Z poniższego katalogu problemów społecznych, proszę wskazać te, które Pani/Pana zdaniem w istotny sposób
dotyczą Gminy Zawadzkie.
Starzenie się społeczności

60,9%

Wandalizm/niszczenie mienia publicznego

40,4%

Alkoholizm

38,4%

Zaśmiecenie okolicy

38,1%

Bieda

24,2%

Ubóstwo

16,2%

Duża liczba osób bezrobotnych

15,6%

Bezdomność

6,3%

Narkomania

6,0%

Przemoc w rodzinie

5,3%

Przestępczość nieletnich

1,7%

Przestępczość

1,3%

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego, n=302.
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Z oceny sytuacji na rynku pracy w gminie Zawadzkie wynika, iż jest on ograniczony i nie oferuje
satysfakcjonujących warunków. Znacząca większość mieszkańców biorących udział w badaniu ocenia
negatywnie przede wszystkim możliwość znalezienia „dobrej” pracy (91,9%), możliwość
przekwalifikowania się (85,1%), a także wysokość zarobków (88,8%). Nieco lepiej oceniania jest
możliwość założenia własnej działalności gospodarczej – około 43% ankietowanych oceniło ją
pozytywnie.
Wykres 7. W jaki sposób ocenia Pani/Pan poszczególne elementy związane z rynkiem pracy na terenie Gminy Zawadzkie?
Możliwość założenia własnej działalności gospodarczej

42,7%

Możliwość znalezienia pracowników

40,2%

Możliwość znalezienia zatrudnienia
Możliwość przekwalifikowania się
Wysokość zarobków
Możliwość znalezienia „dobrej” pracy

57,3%
59,8%

31,5%

68,5%

14,9%

85,1%

11,2%

88,8%

8,1%

Pozytywnie

91,9%
Negatywnie

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego, n=302.

Niepokojącym jest fakt, iż znacząca część ankietowanych osób (34,7%) przyznała, że w sytuacji utraty
pracy opuściłaby swoje dotychczasowe miejsce zamieszkania, z czego 5% szukałaby pracy za granicą.
Nieco ponad 23,4% deklaruje natomiast, że zdobyłaby nowe umiejętności i zmieniła wykonywany
zawód, a 8% zdecydowałoby się na uczestnictwo w kursach doszkalających, aby rozwijać swoje
dotychczasowe kompetencje. Około 15% osób biorących udział w badaniu w przypadku utraty pracy
szukałoby zatrudnienia bez szczególnych warunków i preferencji, natomiast 10% zarejestrowałoby się
w uprzędzie pracy jako osoba bezrobotna.
Wykres 8. Co zrobił(a)by Pani/Pan gdyby utracił(a) Pani/Pan pracę?
Wyjechał(a)bym z miejscowości, w której mieszkam
obecnie

24,2%

Zmienił(a)bym zawód, zdobywał(a)bym nowe umiejętności

23,4%

Wziąłbym/wzięłabym taką pracę jaka jest, nie ważne w
jakim zawodzie, nawet poniżej moich kwalifikacji

15,1%

Szukał(a)bym pracy za granicą

10,5%

Zarejestrował(a)bym się jako osoba bezrobotna

10,1%

Zapisał(a)bym się na kursy dokształcające, rozwijał(a)
dotychczasowe umiejętności

8,3%

Zrobił(a)bym coś innego

4,0%

Założył(a)bym własną firmę

4,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego, n=277.
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W ramach badania poproszono osoby biorące w nim udział o wskazanie odpowiedzi, która najlepiej
odzwierciedla ich sytuację materialną. Większość respondentów (57,4%) przyznaje, że żyje na
średnim poziomie. Niecałe 24% deklaruje natomiast dobry status materialny, a 13% określa swoją
sytuację jako skromną. Zaledwie 2% ankietowanych mieszkańców gminy Zawadzkie żyje na wysokim
poziomie, a niemal 4% – na bardzo niskim.
Wykres 9. Które z wymienionych określeń najlepiej charakteryzuje sposób gospodarowania pieniędzmi w Pana(i)
gospodarstwie domowym?
Żyjemy średnio – starcza nam na co dzień, ale musimy
oszczędzać na poważniejsze zakupy

57,4%

Żyjemy dobrze – starcza nam na wiele bez specjalnego
oszczędzania

23,9%

Żyjemy skromnie – musimy na co dzień oszczędnie
gospodarować

13,0%

Żyjemy bardzo biednie – nie starcza nam (mi) nawet na
podstawowe potrzeby

3,7%

Żyjemy bardzo dobrze – mogę (możemy) sobie pozwolić na
pewien luksus

2,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego, n=301.
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07.5. Istniejący stan środowiska
6.10.1. Klimat3
Gmina Zawadzkie leży w śląsko-wielkopolskim regionie klimatycznym, czyli ciepłym z wpływami
oceanicznymi. Lato rozpoczyna się wcześnie i jest ciepłe, zima jest krótka i łagodna. Występuje tutaj
mniej dni z przymrozkami i mrozami niż w pozostałych regionach kraju. Okres wegetacyjny
rozpoczyna się pod koniec marca i trwa do pierwszej dekady listopada. Na omawianym obszarze
dominują wiatru południowe, południowo-zachodnie i północno-zachodnie. Najmniej wietrznym
miesiącem jest sierpień. Na obszarze gminy suma opadów wynosi średnio 679 mm w części północnej
do 700 mm w części południowej. Najbardziej obfite opady przypadają na czerwiec, lipiec i sierpień.
W okresie jesienno-zimowym obserwuje się największe wartości wilgotności powietrza.

Rysunek 3. Średnie temperatury i opady występujące na terenie gminy Zawadzkie
źródło: www.meteoblue.com

3

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zawadzkie na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026
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Rysunek 4. Róża wiatrów gminy Zawadzkie
źródło: www.meteoblue.com

6.10.2. Jakość powietrza
Zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2022 r.,
poz. 1260) oceny jakości powietrza i obserwacji zmian dokonuje się w ramach państwowego
monitoringu środowiska. Podstawowym celem monitoringu jakości powietrza jest uzyskanie
informacji o poziomach stężeń substancji w powietrzu oraz wyników ocen jakości powietrza.

W celu oceny jakości powietrza na terenie województwa opolskiego wyznaczono 2 strefy:
−

Miasto Opole (kod strefy: PL1601),

−

strefa opolska (kod strefy: PL1602), do której należy gmina Zawadzkie

Roczna ocena jakości powietrza, dokonywana przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, jest
prowadzona w odniesieniu do wszystkich substancji, dla których obowiązek taki wynika
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z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie dokonywania oceny
poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. 2018, poz. 1119). Są to równocześnie substancje,
dla których w prawie krajowym (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r.
w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu) i w dyrektywach UE (2008/50/WE
i

2004/107/WE)

określono

normatywne

stężenia

w

postaci

poziomów

dopuszczalnych/docelowych/celu długoterminowego w powietrzu, ze względu na ochronę zdrowia
ludzi i ochronę roślin.

Rysunek 5. Podział województwa opolskiego na strefy ochrony powietrza.
źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie opolskim, raport wojewódzki za rok 2021

Lista

zanieczyszczeń,

jakie

należy

uwzględnić

w

ocenie

dokonywanej

spełnienia kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia ludzi, obejmuje 12 substancji:
−

dwutlenek siarki SO2,

−

dwutlenek azotu NO2,

−

tlenek węgla CO,

−

benzen C6H6,
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−

ozon O3,

−

pył PM10,

−

pył PM2.5

−

ołów Pb w PM10,

−

arsen As w PM10,

−

kadm Cd w PM10,

−

nikiel Ni w PM10,

−

benzo(a)piren B(a)P w PM10.

W ocenach dokonywanych pod kątem spełnienia kryteriów odniesionych do ochrony
roślin uwzględnia się 3 substancje:
−

dwutlenek siarki SO2,

−

tlenki azotu NOx,

−

ozon O3.

Wynik

oceny

i

klasyfikacji

strefy

dla

danego

zanieczyszczenia

zależy

od

stężeń

tego zanieczyszczenia występujących na terenie strefy - zwykle w rejonach o najwyższym stopniu
zanieczyszczenia daną substancją. Uzyskany wynik przekłada się na określone wymagania w zakresie
działań na rzecz poprawy jakości powietrza (w przypadku, gdy nie są spełnione odpowiednie kryteria)
lub na rzecz utrzymania tej jakości (jeżeli spełnia ona przyjęte standardy. Poniżej zestawiono klasy
stref i wymagane działania w zależności od poziomów stężeń zanieczyszczenia uzyskanych w rocznej
ocenie jakości powietrza:
Klasa A - poziom stężeń zanieczyszczenia nie przekracza poziomu dopuszczalnego/docelowego,
Klasa C - poziom stężeń zanieczyszczenia przekracza poziom dopuszczalny/docelowy,
Klasa D1 - poziom stężeń zanieczyszczenia nie przekracza poziomu celu długoterminowego (dotyczy
tylko ozonu),
Klasa D2 - poziom stężeń zanieczyszczenia przekracza poziomu celu długoterminowego (dotyczy tylko
ozonu).
Tabela 6. Klasyfikacja stref zanieczyszczeń powietrza w zależności od poziomów stężeń zanieczyszczenia
uzyskanych w rocznej ocenie jakości powietrza.
Klasa
Poziom stężeń
Zanieczyszczenie
Wymagane działania
strefy
W przypadku, gdy dla zanieczyszczenia określony jest poziom dopuszczalny
nie przekracza poziomu
dopuszczalnego

ochrona zdrowia ludzi:
dwutlenek siarki SO2,
dwutlenek azotu NO2,
tlenek węgla CO,
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A

utrzymanie stężeń zanieczyszczenia
poniżej poziomu dopuszczalnego oraz
dążenie do utrzymania najlepszej
jakość powietrza zgodnej ze
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Poziom stężeń

Klasa
strefy

Zanieczyszczenie

Wymagane działania

benzen C6H6,
pył PM10, pył PM2.5
ołów Pb (zawartość
w PM10)

zrównoważonym rozwojem
- określenie obszarów przekroczeń
poziomów dopuszczalnych,
- opracowanie lub aktualizacja
programu ochrony powietrza w celu
ochrona roślin:
osiągnięcia odpowiednich poziomów
dwutlenek siarki SO2
dopuszczalnych substancji
powyżej poziomu
tlenki azotu NOX C
w powietrzu,
dopuszczalnego
- kontrolowanie stężeń
zanieczyszczenia na obszarach
przekroczeń i prowadzenie działań
mających na celu obniżenie stężeń
przynajmniej do poziomów
dopuszczalnych
W przypadku, gdy dla zanieczyszczenia określony jest poziom docelowy
utrzymanie stężeń zanieczyszczenia w
nie przekracza poziomu
ochrona zdrowia ludzi
A
powietrzu poniżej poziomu
docelowego
i ochrona roślin
docelowego
ozon O3
- dążenie do osiągnięcia poziomu
docelowego substancji w określonym
ochrona zdrowia ludzi
czasie za pomocą ekonomicznie
arsen As (zawartość
uzasadnionych działań technicznych
w PM10),
i technologicznych
kadm Cd (zawartość
powyżej poziomu
C
- określenie obszarów przekroczeń
w PM10),
docelowego
poziomów docelowych
nikiel Ni (zawartość
- opracowanie lub aktualizacja
w PM10),
programu ochrony powietrza, w celu
benzo(a)piren B(a)P
osiągnięcia odpowiednich poziomów
(zawartość w PM10)
docelowych w powietrzu
W przypadku, gdy dla ozonu określony jest poziom celu długoterminowego
utrzymanie stężeń zanieczyszczenia w
poniżej poziomu celu
D1
powietrzu poniżej poziomu celu
ochrona zdrowia ludzi
długoterminowego
długoterminowego
i ochrona roślin
ozon O3
powyżej poziomu celu
- dążenie do osiągnięcia poziomu celu
D2
długoterminowego
długoterminowego do 2020 r.
* z uwzględnieniem dozwolonych częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu MŚ w sprawie poziomów
niektórych substancji w powietrzu.
źródło: Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu
Tabela 7. Wyniki monitoringu powietrza przedstawione w rocznych ocenach jakości powietrza.
Symbol klasy wynikowej
Rok
SO2

NO2

CO

C6H6

O3

O3
(dt)*

PM10

Pb

As

Cd

Ni

B(a)P

PM2,5

2019

A

A

A

A

A

D2

C

A

A

A

A

C

C1

2020

A

A

A

A

A

D2

C

A

A

A

A

C

C1

2021

A

A

A

A

A

D2

C

A

A

A

A

C

C1

* poziom celu długoterminowego
PM2,5 wg poziomu dopuszczalnego II fazy
źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie opolskim, raport wojewódzki za rok 2021; 2020 oraz
2019.
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Wartość określona dla poziomu dopuszczalnego II fazy wynoszącego 20 µg/m3, od 2020 roku stanowi
podstawowe kryterium oceny i klasyfikacji stref pod kątem zanieczyszczenia pyłem zawieszonym
PM2,5.

Rysunek 6. Lokalizacja punktów pomiarowych w roku 2021
źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie opolskim, raport wojewódzki za rok 2021

Rysunek 7. Udziały źródeł emisji w poszczególnych zanieczyszczeniach powietrza.
źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie opolskim, raport wojewódzki za rok 2021
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Klasyfikacja stref uzyskana w ramach oceny jakości powietrza za rok 2021 jest identyczna jak
w ocenie za rok 2020. Porównując jednak bieżącą ocenę z ocenami z lat wcześniejszych można
zauważyć poprawę jakości powietrza w zakresie benzenu i ozonu w strefie opolskiej.
Tabela 8. Klasy strefy opolskiej dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej za 2019, 2020 i
2021 rok dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin.
Symbol klasy wynikowej

Strefa opolska

SO2
NOX
O3
A
A
A/D2*
A
A
A/D2
A
A
A/D2*
* D2 - klasa strefy O3 wg poziomu celu długoterminowego
źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie opolskim, raport wojewódzki za rok 2021; 2020 oraz
2019.
2019
2020
2021

6.10.3. Wody4
Wody powierzchniowe
Gmina Zawadzkie odznacza się dobrze rozwiniętą siecią wód powierzchniowych. Położona jest
w całości w dorzeczu Małej Panwi będącej jednym z największych dopływów Odry. Głównym ciekiem
powierzchniowym na obszarze Gminy jest rzeka Mała Panew ze swoimi dopływami. Rzeka Mała
Panew przepływa przez teren gminy Zawadzkie z kierunku wschodniego na zachód. Gmina leży
w środkowym biegu rzeki w kilometrażu 63 do 75 kilometrów. Brak jest wałów na całej długości rzeki
Mała Panew. Jedynie przy ul. Kilińskiego w Zawadzkiem i w Kielczy przy ul. Mostowej występuje
wzmocniony podwyższony brzeg. Na wysokości Żędowic przy posesji Państwa Orłowskich, przy
ul. Młyńskiej od koryta rzeki odchodzi Kanał Hutniczy. Szerokość koryta Małej Panwi jest bardzo
zmienna, od 10 do 35 metrów. Prędkość wody zmienna od 0,3 – 0,9 m/s. Ogólny przepływ wody nie
przekracza 10 m3 /s. Poza Małą Panwią teren odwadniają nieliczne strugi i rowy, miedzy innymi
Potok Kieleczka, Kanał Młynówka, potok Mostki. Mała Panew i jej liczne naturalne odgałęzienia były
również czynnikiem lokalizacji młynów i tartaków napędzanych siłą wody płynącej. Charakterystyczną
cechą sieci hydrograficznej Gminy jest w większości zbliżony do równoległego przebieg rzek
i potoków. Rzeki badanego obszaru należą do rzek typowo nizinnych o niwalnofluwialnym reżimie
zasilania. Gęstość sieci rzecznej obszaru Gminy jest bardzo zróżnicowana. Największą gęstością
systemu hydrograficznego charakteryzują się obszary leśne w północnej części Gminy. Natomiast
najniższa gęstość sieci występuje na obszarze położonym w południowej części Gminy na południe
i południowy zachód od Kielczy. Współczesna sieć rzeczna Gminy Zawadzkie jest bardzo silnie
uregulowana, z wyjątkiem Małej Panwi na odcinkach leśnych od Fosowskiego do Zawadzkiego oraz
od Kielczy do Krupskiego Młyna. Na obu odcinkach występują wszystkie typowe dla dużych rzek
4
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nizinnych, dobrze zachowane elementy koryta, tj. meandry, starorzecza, plosa, głębie, płycizny,
podcięte wysokie krawędzie, namuliska itp. Mała Panew na tych odcinkach charakteryzuje się
naturalnością funkcjonowania w zakresie dynamiki zmian przepływu i kształtowania rzeźby
fluwialnej. Ze względu na naturalność struktury przyrodniczej i funkcjonowania powinna podlegać
ochronie, jako „relikt” hydrologiczny.
Wyznaczając cele środowiskowe dla poszczególnych JCWP brano ponadto pod uwagę ocenę stanu
lub potencjału ekologicznego i stanu chemicznego. Zgodnie z tym, celem środowiskowym dla JCWP
rzecznych jest:
•

w zakresie stanu chemicznego - dobry stan chemiczny

•

w zakresie elementów hydromorfologicznych - dobry stan tych elementów

Rysunek 8. Rzeki przepływające przez teren gminy Zawadzkie
źródło: opracowanie własne

Wykaz

jednolitych

części

wód

powierzchniowych

administracyjnych gminy Zawadzkie:
−

RW6000171181949 – Żelazna,

−

RW6000171181952 – Dopływ w Zawadzkim,

−

RW6000171181989 – Kanał Hutniczy,
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−

RW600017118329 – Bziczka,

−

RW600019118199 – Mała Panew od Stoły do Lublinicy,

−

RW600019118399 – Mała Panew od Lublinicy do zb. Turawa.

Jedynie JCWP Dopływ w Zawadzkim nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów
środowiskowych.

Cele środowiskowe dla JCWP:
•

RW6000171181949– dobry potencjał ekologiczny, dobry stan ekologiczny

•

RW6000171181952– dobry stan ekologiczny, dobry stan chemiczny

•

RW6000171181989– dobry potencjał ekologiczny, dobry stan chemiczny

•

RW600017118329– dobry potencjał ekologiczny, dobry stan chemiczny

•

RW600019118199 – dobry stan ekologiczny, dobry stan chemiczny

•

RW600019118399 – dobry potencjał ekologiczny, dobry stan chemiczny

Wody podziemne
Obszar Gminy Zawadzkie należy do Bytomsko-Olkuskiego Regionu Hydrogeologicznego z poziomami
wodonośnymi w środkowym i dolnym triasie (poziom główny) oraz czwartorzędzie. Gmina jest
korzystnie położona w strukturze zalegania Głównych Zbiorników Wód Podziemnych Polski (GZWP),
dlatego też wody podziemne powinny być priorytetem w prowadzeniu działań na rzecz ochrony
środowiska przyrodniczego. Pod jej obszarami zalegają 4 zbiorniki:
1) GZWP Zbiornik Opole – Zawadzkie nr 333 – zbiornik o powierzchni 750 km2 , obejmuje prawie cały
teren Gminy, zlokalizowany w utworach triasu środkowego, w ośrodku szczelinowo – krasowym,
o szacunkowych zasobach dyspozycyjnych 200 tys. m3/d i średniej głębokości ujęć 120-140 m, są to
wody bardzo czyste i czyste do użytku bez uzdatnienia,
2) GZWP Zbiornik Krapkowice – Strzelce Opolskie nr 335 – zbiornik o powierzchni 2050 km2 ,
obejmuje zachodnią część Gminy, zlokalizowany w utworach triasu dolnego, w ośrodku szczelinowo –
porowym, o szacunkowych zasobach dyspozycyjnych 50 tys. m3/d i średniej głębokości ujęć
100–600 m, wody nieznacznie zanieczyszczone, łatwe do uzdatnienia,
3) GZWP Zbiornik Lubieniec – Myszków nr 327 – zbiornik o powierzchni 1729 km2, obejmuje prawie
cały teren Gminy, zlokalizowany w utworach triasu środkowego i dolnego, w ośrodku szczelinowo –
krasowym, o szacunkowych zasobach dyspozycyjnych 312 tys. m3/d i średniej głębokości ujęć 135 m,
wody bardzo czyste i czyste do użytku bez uzdatnienia,
4) GZWP Dolina Kopalna Rzeki Mała Panew nr 328 – zbiornik o powierzchni 158 km2, obejmuje
północną część Gminy, zlokalizowany w utworach czwartorzędowych doliny kopalnej, w ośrodku
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porowym, o szacunkowych zasobach dyspozycyjnych 156 tys. m3/d i średniej głębokości ujęć 60 m,
wody nieznacznie zanieczyszczone oraz lokalnie zanieczyszczone, wymagające uzdatnienia.

Gmina Zawadzkie leży na terenie 1 JCWPd – PLGW6000110. Owa JCWPd nie jest zagrożona ryzykiem
nieosiągnięcia celów środowiskowych.
W 2019 roku stan chemiczny oraz ilościowy określono jako dobry. Podczas badań w 2016 roku stan
chemiczny wód otrzymał ocenę „słaby”. Ocenę przeprowadzono na podstawie dziesięciu punktów
monitoringowych. W trzech z nich stan chemiczny wg testu C.5 określono jako słaby o wysokiej
wiarygodności oceny ze względu na wysokie stężenia azotanów powodujące konieczność albo zmiany
systemu uzdatniania wody albo zamknięcia ujęcia.
Zagrożenie powodzią
Wśród celów głównych zarządzania ryzykiem powodziowym na obszarze Odry, wskazuje się:
1. Zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego
2. Obniżenie istniejącego ryzyka powodziowego
3. Poprawa systemu zarządzania ryzykiem powodziowym

6.10.4. Hałas
➢ Stan wyjściowy i źródła hałasu
Hałas definiuje się jako wszystkie niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe lub szkodliwe drgania
mechaniczne ośrodka sprężystego oddziałujące na organizm ludzki. Zgodnie z ustawą z dnia 27
kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2022 r., poz. 1260), podstawowe pojęcia
z zakresu ochrony przed hałasem są następujące:
•

emisja – wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio energie do powietrza, wody
lub ziemi, związane z działalnością człowieka (takie jak hałas czy wibracje),

•

hałas – dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 16.000 Hz,

•

poziom hałasu – równoważny poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB).

Oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian dokonuje się w ramach Państwowego
Monitoringu Środowiska, zgodnie z art. 117 ustawy Prawo ochrony środowiska. W rozumieniu
ustawy ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego
środowiska, w szczególności na utrzymaniu poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej
na tym poziomie, oraz zmniejszeniu poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on
dotrzymany.
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W związku ze stwierdzoną uciążliwością akustyczną hałasów komunikacyjnych Państwowy Zakład
Higieny opracował skalę subiektywnej uciążliwości zewnętrznych tego rodzaju hałasów. Zgodnie
z dokonaną klasyfikacją uciążliwość hałasów komunikacyjnych zależy od wartości poziomu
równoważnego LAeqi wynosi odpowiednio:
•

mała uciążliwość

•

średnia uciążliwość

52 dB<LAeq< 62 dB

•

duża uciążliwość

63 dB<LAeq< 70 dB

•

bardzo duża uciążliwość

LAeq< 52 dB

LAeq> 70 dB

Kryteria dopuszczalności hałasu drogowego określa Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15
października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 poz. 112). Dla rodzajów
terenu, wyróżnionych ze względu na sposób zagospodarowania i pełnione funkcje (tj. tereny
zabudowy mieszkaniowej, tereny szpitali, szkoły, tereny rekreacyjno – wypoczynkowe i uzdrowiska),
ustalono dopuszczalny równoważny poziom hałasu LAeqD w porze dziennej i LAeqN w porze nocnej.
Podstawą określenia dopuszczalnej wartości poziomu równoważnego hałasu dla danego terenu jest
zaklasyfikowanie go do określonej kategorii, o wyborze której decyduje sposób jego
zagospodarowania. Dla hałasu drogowego, dopuszczalne wartości poziomów hałasu wynoszą
w porze dziennej – w zależności od funkcji terenu – od 50 do 65 dB, w porze nocnej 45–56 dB.
Dopuszczalne poziomy hałasu, w zależności od przeznaczenia terenu, zestawiono w tabeli.
Poziomy dopuszczalne zostały określone dla dwóch grup wskaźników mających zastosowanie:
•

w prowadzeniu długookresowej polityki w zakresie ochrony środowiska przed hałasem,
w szczególności do sporządzania map akustycznych oraz programów ochrony środowiska
przed hałasem:
o

LDWN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach [dB],
wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia od godz.
6.00 – 18.00, pory wieczoru od godz. 18.00 – 22.00 oraz pory nocy od godz. 22.00 –
6.00;

o

LN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach [dB],
wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku od godz. 22.00-6.00,

•

do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby:
o

LAeqD jest to równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia, rozumianej
jako przedział czasu od godz. 6.00 – 22.00,

o

LAeqN

–

równoważny

poziom

dźwięku

jako przedział czasu od godz. 22.00 – 6.00.
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Tabela 9. Dopuszczalne poziomy hałasu w zależności od przeznaczenia terenu.

Dopuszczalny poziom hałasu w dB
Przeznaczenie terenu

Drogi lub linie kolejowe*
LAeqD

LAeqN

Pozostałe obiekty i działalność
będąca źródłem hałasu
LAeqD

LAeqN

a) Obszary A ochrony uzdrowiskowej
50
45
45
40
b) Tereny szpitali poza miastem
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy związanej ze
stałym lub wielogodzinnym pobytem
61
56
50
40
dzieci i młodzieży**
c) Tereny domów opieki
d) Tereny szpitali w miastach
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania
zbiorowego
b) Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z usługami
65
56
55
45
rzemieślniczymi
c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
poza miastem
d) Tereny zabudowy zagrodowej
Tereny w strefie śródmiejskiej miast
68
60
55
45
powyżej 100 tys. mieszkańców ***
gdzie:
* Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem
drogowym i kolei linowych.
** W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich
dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy.
*** Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej
z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których
występują dzielnice o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę
śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów
administracyjnych, handlowych i usługowych
źródło: Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U.
2014 poz. 112)

Natężenie ruchu pojazdów poruszających się drogami na terenie gminy Zawadzkie na przestrzeni lat
ulega zwiększeniu, przez co negatywne oddziaływanie akustyczne nasila się. Hałas, oddziałując
bezpośrednio na tereny sąsiadującej zabudowy, stanowi główne źródło zagrożenia. Hałas drogowy
stanowi dominujące źródło na terenie miasta, zarówno pod względem wielkości jak i zasięgu
oddziaływania.
Hałasem, zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska, są dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 16 000 Hz. Występujący w środowisku
naturalnym hałas spowodowany ludzką działalnością można podzielić na:
•

hałas komunikacyjny;
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•

hałas przemysłowy (instalacyjny).

Na terenie gminy Zawadzkie głównym źródłem hałasu drogowego są drogi wojewódzkie, głównie nr
901 oraz 426. Przez gminę nie przebiegają żadne drogi krajowe.

Hałas kolejowy
Przez teren gminy przebiega linia kolejowa. Biegnie ona przeważnie wzdłuż drogi wojewódzkiej nr
901.
Hałas przemysłowy5
Hałas przemysłowy w Gminie stanowi zagrożenie o charakterze lokalnym, występuje głównie na
terenach sąsiadujących z podmiotami gospodarczymi. Związany jest głównie z funkcjonowaniem
obecnych na terenie gminy podmiotów, w tym tartaku, stolarni, zakładów blacharskich,
rzemieślniczych itp. Hałas przemysłowy stanowią tak źródła znajdujące się na otwartej przestrzeni
(punktowe źródła hałasu np. wentylatory, sprężarki itp. usytuowane na zewnątrz budynków), jak
i w budynkach (wtórne źródła hałasu - od pracy maszyn i urządzeń), emitowany do środowiska przez
ściany, strop, okna i drzwi. Dodatkowe źródło hałasu stanowią ponadto prace dorywcze wykonywane
poza budynkami produkcyjnymi jak np. cięcie, kucie, szlifowanie, a także obsługa zakładów przez
transport kołowy. Uciążliwość hałasu emitowana z tych obiektów zależy między innymi od ilości
źródeł hałasu i czasu ich pracy.

6.10.5. Zasoby przyrodnicze6
Na terenie gminy Zawadzkie występują następujące formy ochrony przyrody:

5
6

•

Obszar chronionego krajobrazu: Lasy Stobrawsko-Turawskie,

•

Obszar Natura 2000: Dolina Małej Panwi,

•

6 pomników przyrody,

•

18 użytków ekologicznych,

•

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe:
o

Mostki,

o

Pod Dębami.

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zawadzkie na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026
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Obszar chronionego krajobrazu: Lasy Stobrawsko-Turawskie
Wyznaczony został 01.01.1989 r. i zajmuje obecnie powierzchnię 119 061,7 ha. Obszar Chronionego
Krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie są największym obszarem chronionego krajobrazu
w województwie opolskim położonym w mezoregionie Równina Opolska. Obszar ten zajmuje część
prawego dorzecza Odry na południe od Stobrawy i na północ od Garbu Tarnogórskiego, suwając się
na wschód wzdłuż biegu Małej Panwi. Powierzchnię terenu budują zwydmione piaski, porośnięte
przez Bory Stobrawskie. Przez środek obszaru przepływa Mała Panew, na której w Turawie
utworzono zbiornik Jezioro Turawskie - jeden z zasilających żeglugę na Odrze ale także
wykorzystywany do celów rekreacyjnych.

Rysunek 9. Obszar chronionego krajobrazu wchodzący na terenie gminy Zawadzkie.
źródło: opracowanie własne
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Obszar Natura 2000
Nazwa obszaru: Dolina Małej Panwi
Kod obszaru:PLH160008
Powierzchnia: 1 138,95 ha
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: Dyrektywa siedliskowa
Opis:
Obszar rozciąga się wzdłuż doliny Małej Panwi, na odcinku pomiędzy miejscowościami Kolonowskie
i Krupski Młyn. W przeważającej części położony jest na terenie województwa opolskiego:
w powiecie strzeleckim, w gminach: Zawadzkie, Kolonowskie i Jemielnica oraz w powiecie oleskim,
w gminie Dobrodzień. Niewielki jego fragment leży w województwie śląskim, w powiecie
tarnogórskim, w gminie Krupski Młyn. Zlokalizowany jest on głównie na terenach leśnych,
w mniejszej części terenach użytkowanych rolniczo. Opisywane tereny znajdują się we wschodniej
części Równiny Opolskiej, w Obniżeniu Małej Panwi. Przekraczają one wysokość 200 m n.p.m.
i wkraczają w obszar wyżyn. Charakteryzują się znacznym zróżnicowaniem budowy litologicznej.
Skrzydła holoceńskiej niecki budują tu od północy tarasy plejstoceńskiej rzeki, a od południa osady
akumulacji lodowcowej i wodnolodowcowej. Występują tu formy rzeźby związane z wyciętą
w skałach górnotriasowych rynną dolinną Małej Panwi, tj.: starorzecza – występujące bardzo licznie
w przykorytowej części doliny Małej Panwi; płaskie holoceńskie tarasy zalewowe – zlokalizowane
w dennej i najczęściej przykorytowej części dolin rzek i charakteryzujące się dużą dynamiką zjawisk
erozyjno-akumulacyjnych; płaskie tarasy plejstoceńskie nadzalewowe – zlokalizowane na skrzydłach
dolin, w szczególności rozwinięte na północ od Małej Panwi, pokryte licznymi wydmami; krawędzie
poszczególnych tarasów – wyraźnie zaznaczają się na granicy tarasów holoceńskich i tarasu
bałtyckiego Małej Panwi, gdzie osiągają lokalnie wysokość 5-7 m; koryta rzek – w przypadku Małej
Panwi są najlepiej zachowanymi naturalnymi korytami dużej rzeki nizinnej na Opolszczyźnie; oraz
torfowiska i namuliska – wykształcone wyspowo w przykorytowych częściach den dolin,
w największych płatach występują w dolinie Małej Panwi. W strukturze dominujących w obszarze
zbiorowisk leśnych największym udziałem charakteryzują się lasy iglaste – bory świeże, mieszane oraz
bagienne. Lasy liściaste mają niewielki udział. Należą do nich głównie łęgi i zbiorowiska grądowe.
W zbiorowiskach leśnych zachowało się szereg cennych okazów drzew, które obecnie stanowią
pomniki przyrody. W większości są to pojedyncze okazy i grupy dębu szypułkowego oraz klonu
zwyczajnego. Teren poza lasami stanowią głównie użytki zielone w dużym stopniu intensywnie
użytkowane jako pastwiska i łąki. Część gruntów rolnych nie jest użytkowana i stopniowo zarasta w
wyniku sukcesji wtórnej.
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Tabela 10. Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009/147/WE i gatunki wymienione w załączniku II do dyrektywy
92/43/EWG występujące na obszarze Natura 2000 Dolina Małej Panwi
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Gatunek

Status ochrony

Kumak nizinny (Bombina bombina)
Takson najmniejszej troski
Bóbr europejski (Castor fiber)
Takson najmniejszej troski
Żółw błotny (Emys orbicularis)
Takson bliski zagrożenia
Minóg strumieniowy (Lampetra planeri)
Takson najmniejszej troski
Jelonek rogacz (Lucanus cervus)
Częściowa ochrona gatunkowa
Wydra europejska (Lutra lutra)
Takson bliski zagrożenia
Piskorz (Misgurnus fossilis)
Takson najmniejszej troski
Nocek duży (Myotis myotis)
Takson najmniejszej troski
Pachnica dębowa (Osmoderma eremita)
Takson bliski zagrożenia
Różanka europejska (Rhodeus amarus)
Takson najmniejszej troski
Traszka grzebieniasta (Triturus cristatus)
Takson najmniejszej troski
źródło: Standardowy formularz danych PLH160008

Pomniki przyrody
Na terenie gminy Zawadzkie znajduje się 6 pomników przyrody. Wszystkie z nich to jednoobiektowe
drzewa ustanowione 05.02.2000 r.
Tabela 11 Pomniki przyrody w gminie Zawadzkie.
Gatunek

Wysokość / Pierśnica / Obwód

Dąb
szypułkowy

27 m / 167 cm / 525 cm

Dąb
szypułkowy
Lipa
drobnolistna
Dąb
czerwony
Dąb
szypułkowy
Grab
zwyczajny

Opis granic

Naprzeciwko granicy między posesjami
stawowa 22 i 24, około 5 metrów od
drogi
Nadleśnictwo: Zawadzkie, obręb leśny:
26 m / 137 cm / 430 cm
Kielcza, Leśnictwo: Zarzecze, Oddz. 140
Nadleśnictwo: Zawadzkie, obręb leśny:
27 m / 68 cm / 214 cm
Kielcza, Leśnictwo: Zarzecze, Oddz. 140 j
Nadleśnictwo: Zawadzkie, obręb leśny:
31 m / 123 cm / 386 cm
Kielcza, Leśnictwo: Zarzecze, Oddz. 139
dx
Nadleśnictwo: Zawadzkie, obręb leśny:
27 m / 135 cm / 424 cm
Kielcza, Leśnictwo: Zarzecze, Oddz. 139 x
Nadleśnictwo: Zawadzkie, obręb leśny:
25 m / 89 cm / 280 cm
Kielcza, Leśnictwo: Rytwiny, Oddz. 6 g
źródło: http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/
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05.02.2000
05.02.2000
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Użytki ekologiczne
Na terenie gminy Zawadzkie znajduje się 18 użytków ekologicznych. Większość z nich stanowią płaty nieużytkowanej roślinności.

Lp.

Nazwa

1.

Sitowie

2.

Smuga

3.

Kaczmorka

4.

Dwoinka

5.

Jelenie Rogi

6.

Księże Stawy

7.

Hehelec

8.

Nowe Łąki

9.

Nad Małą Panwią

10.

Koło

11.

Łąki Woltera

12.

Przy Kole

13.

Nasiejów

Rodzaj użytku

Tabela 12. Użytki ekologiczne znajdujące się na terenie gminy Zawadzkie.
Data
Powierzchnia
Opis wartości przyrodniczej
ustanowienia
[ha]

Opis celów ochrony
Zachowanie unikalnych biotopów
bagiennych i ekotonowych na
obszarach leśnych dla zwiększenia
różnorodności gatunkowej,
zachowania zasobów genowych
chronionych i rzadkich gatunków
roślin i zwierząt.

14.02.1997

0,62

Obszar jest miejscem występowania następujących
gatunków zwierząt: sarna Capreolus capreolus, jeleń
europejski Cervus elaphus, daniel Dama dama, dzik
Sus scrofa, zaskroniec Natrix natrix, żmija zygzakowata
Vipera berus, tygrzyk paskowany Argiope bruennic

14.02.1997

1,84

-

-

14.02.1997

0,40

-

-

14.02.1997

4,38

Kompleks łąk śródleśnych z przyległymi bagnami

-

14.02.1997

1,72

Unikalne biotopy łąkowe i ekotonowe

-

14.02.1997

9,92

Bagno śródleśne w naturalnej sukcesji

-

14.02.1997

4,00

Łąka śródleśna z zabagnionym, zarastającym
starorzeczem

-

14.02.1997

9,08

-

-

bagno

14.02.1997

2,91

Bagno będące starorzeczem Małej Panwi

-

bagno

13.01.2004

15,85

Bagno śródleśne w naturalnej sukcesji

-

14.02.1997

3,17

Zespół łąk śródleśnych

-

14.02.1997

0,66

-

-

14.02.1997

7,06

Łąki śródleśne z niewielkim zbiornikiem wodnym

-

bagno

płaty nieużytkowanej
roślinności
płaty nieużytkowanej
roślinności
płaty nieużytkowanej
roślinności
płaty nieużytkowanej
roślinności
bagno
płaty nieużytkowanej
roślinności
płaty nieużytkowanej
roślinności

płaty nieużytkowanej
roślinności
płaty nieużytkowanej
roślinności
płaty nieużytkowanej
roślinności
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Lp.

Nazwa

14.

Pod Dębem

15.

Przy Łublinieckiej

16.

Oczko

17.

Podarta

18.

Świński Łuk

Data
ustanowienia

Powierzchnia
[ha]

Opis wartości przyrodniczej

Opis celów ochrony

14.02.1997

1,65

-

-

14.02.1997

4,32

-

-

14.02.1997

0,70

-

-

bagno

14.02.1997

5,25

-

-

starorzecze

14.02.1997

6,53

Łąka śródleśna będąca zarośniętym starorzeczem

-

Rodzaj użytku
płaty nieużytkowanej
roślinności
płaty nieużytkowanej
roślinności
płaty nieużytkowanej
roślinności

źródło: http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/
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Rysunek 10. Lokalizacja wymienionych użytków ekologicznych.
źródło: opracowanie własne

Korytarze ekologiczne
Korytarz ekologiczny (migracyjny) to „obszar umożliwiający migrację roślin, zwierząt lub grzybów”.
W ekologii krajobrazu ujmuje się go najczęściej jako relatywnie wąski pas terenu, który różni się od
otaczającego go tła i stanowi łączność pomiędzy podobnymi ekosystemami. Teoria funkcjonowania
korytarzy ekologicznych rozwinięta została w oparciu o teorię biogeografii wysp oraz uogólniającą ją
teorię metapopulacji. Do najważniejszych funkcji korytarzy ekologicznych zalicza się:
1) Zmniejszenie stopnia izolacji poszczególnych płatów siedlisk i ułatwianie przemieszczania się
organizmów pomiędzy nimi, a co za tym idzie zwiększenie prawdopodobieństwa kolonizacji
izolowanych płatów.
2) Zwiększenie

przepływu

genów

pomiędzy

płatami

siedlisk

zapobiegające

utracie

różnorodności genetycznej oraz przeciwdziałające depresji wsobnej.
3) Obniżenie śmiertelności, szczególnie wśród osobników młodych, wypartych z płatów
dogodnych siedlisk wskutek zachowań terytorialnych.
Gmina Zawadzkie znajduję się w obrębie następujących korytarzy ekologicznych:
−

korytarza ekologicznego Bory Strobawskie GPdC-12,
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−

ponadlokalnego korytarze ekologicznego Opole-Katowice,

−

regionalnego korytarza ekologicznego.

KPdC oznacza Korytarz Południowo-Centralny łączący Roztocze z Lasami Janowskimi, Puszczą
Sandomierską i Świętokrzyską, Przedborskim Parkiem Krajobrazowym, Załęczańskim Parkiem
Krajobrazowym, schodzący do lasów Lublinieckich i Borów Stobrawskich, sięgający do Lasów
Milickich, Doliny Baryczy i Borów Dolnośląskich.

Rysunek 11. Przebieg korytarza ekologicznego GKPdC-12 przez teren gminy Zawadzkie.
źródło: mapa.korytarze.pl

Korytarz o randze regionalnej stanowi dolina Małej Panwi wraz z kompleksami leśnymi – tworzy ona
międzyregionalne

powiązania

systemu

ochrony

krajobrazu

województwa

opolskiego

z województwem śląskim.

Korytarze ekologiczne zostały wyznaczone poprzez realizację następujących ważniejszych etapów:
•

analiza ciągłości obszarów leśnych o wysokim stopniu naturalności,

•

analiza form użytkowania terenu w obszarach nieleśnych,

•

analiza ciągłości dolin rzecznych i pozostałych elementów sieci hydrologicznej,

•

rekonstrukcja historycznych i analiza obecnych szlaków migracji gatunków wskaźnikowych,

•

analiza wyników badań genetycznych,

•

analiza sieci obszarów chronionych.
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Znaczna część korytarzy ekologicznych, które mają rangę lokalną mogła by być chroniona przez rady
gmin. Korytarze o znaczeniu regionalnym i krajowym powinny być chronione na podstawie
rozporządzeń wojewody. W obszarach chronionego krajobrazu stanowionych dla zachowania
korytarzy ekologicznych powinny obowiązywać zasady zagospodarowania przestrzennego sprzyjające
zachowaniu ciągłości struktur ekologicznych. Głównym uwarunkowaniem w ich obrębie jest
zabezpieczenie przed występowaniem barier i obszarów nieciągłości.

6.10.6. Powierzchnia ziemi - jakość gleby
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Model struktury funkcjonalno-przestrzennej
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Większość obszaru gminy Zawadzkie stanowi strefa ekologiczna, następnie rolnicza pojawiająca się
w pobliżu strefy rozwoju zabudowy.
Zgodnie z danymi GDOŚ na terenie gminy Zawadzkie nie występują historyczne zanieczyszczenia
powierzchni ziemi ani szkody w środowisku.
Większa część gminy Zawadzkie została objęta arkuszem Tworóg (876). Omawiany obszar położony
jest w obrębie monokliny krakowsko-częstochowskiej, w której podłożu występują struktury
paleozoiczne (molasa permska rowu Sławkowa). Na pofałdowanych i porozcinanych uskokami
utworach paleozoicznych zalegają monoklinalnie utwory triasu. Szeroką na 5 km dolinę Małej panwi
wypełniają aluwia piaszczyste i piaszczysto-żwirowe, podrzędnie mułki i gliny zwałowe. Na
powierzchni tarasu nadzalewowego, wznoszącego się od 8 do 10 m nad poziom rzeki, występują
liczne wydmy. Występują także gliny zwałowe, pokryte na ogół piaskami deluwialnymi i rzecznymi.

Zgodnie z Monitoringiem chemizmu gleb ornych w Polsce w latach 2020-2022, w województwie
opolskim ulokowano 6 punktów pomiarowo-kontrolnych. Żaden z nich nie znajdował się w pobliżu
gminy Zawadzkie.

Rysunek 12. Rozmieszczenie punktów pomiarowo-kontrolnych w województwie opolskim
źródło: Monitoring chemizmu gleb ornych w Polsce w latach 2020-2022
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W pobieranych próbkach określa się następujące właściwości gleb:
•

skład granulometryczny - gatunek gleby, który wynika z jej składu granulometrycznego, ma
istotne znaczenie dla wielu fizycznych i chemicznych właściwości gleb, w tym odczynu,
naturalnej zawartości zanieczyszczeń w glebie oraz pojemności sorpcyjnej gleb, wpływającej
bezpośrednio na procesy migracji zanieczyszczeń w środowisku.

•

próchnica-substancja organiczna - próchnica jest ważnym źródłem składników pokarmowych
dla roślin oraz energii i węgla dla mikroorganizmów glebowych, jest także ważnym
magazynem azotu glebowego. Ważna jest jej rola strukturotwórcza zlepiając cząstki
mineralne odpowiada za tworzenie właściwej, agregatowej struktury gleby, co z kolei
pozytywnie wpływa na przewietrzanie, przepuszczalność, pojemność wodną, zwięzłość.
Próchnica glebowa bierze udział w procesach sorpcji wymiennej i regulowaniu buforowych
właściwości gleby. W glebach mineralnych próchnica odpowiada za znaczną część
pojemności sorpcyjnej gleby, a w glebach lekkich jej obecność warunkuje całość pojemności
sorpcyjnej i wodnej. Obecność próchnicy jest ważna ze względu na jej zdolność do sorpcji
kationów oraz właściwości buforowe czyli zdolność do przeciwdziałania gwałtownym
zmianom pH gleby. Związki próchniczne mogą tworzyć z metalami związki o różnej trwałości
(sole, związki chelatowe), przez co wpływają na rozpuszczalność i migrację jonów metali.
Mogą zatem zarówno zwiększać dostępność niektórych pierwiastków potrzebnych dla roślin,
jak i zmniejszać dostępność szkodliwych.

•

węgiel organiczny,

•

węglany,

•

odczyn pH - odczyn jest jednym z podstawowych parametrów fizykochemicznych gleby.
Decyduje o przebiegu wielu procesów glebowych, wpływa na przyswajalność składników
pokarmowych dla roślin i bezpośrednio oddziałuje na ich rozwój.

•

kwasowość hydrolityczna Hh - Parametr ten stanowi miarę wysycenia kompleksu
sorpcyjnego gleb wodorem i obejmuje całkowitą kwasowość gleby.

•

kwasowość wymienna Hw,

•

glin wymienny Al - wolne jony glinu są toksyczne dla roślin i w dużych stężeniach uszkadzają
korzenie roślin. Glin określany operacyjnie jako wymienny zawiera zarówno jony pierwiastka
znajdujące się w roztworze glebowym jak i glin wymiennie zasorbowany w kompleksie
sorpcyjnym, który może zostać uaktywniony.,

•

fosfor przyswajalny,

•

potas przyswajalny,

•

magnez przyswajalny,
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•

siarka przyswajalna - do negatywnych skutków zanieczyszczenia gleb siarką zalicza się ich
zakwaszenie, a także nadmierny wzrost zawartości formy łatwo dostępnych dla roślin
siarczanów. Siarka jest niezbędnym do życia roślin składnikiem pokarmowym, jednak jej
nadmiar w glebie, spowodowany głównie opadem SO2 z atmosfery, może być szkodliwy dla
ich wzrostu oraz jakości plonu

•

azot ogólny – w glebach użytkowanych rolniczo istotnym czynnikiem kształtującym zawartość
azotu jest poziom nawożenia organicznego i mineralnego oraz zmianowanie, w tym
zwłaszcza udział roślin motylkowych wiążących wolny azot z powietrza. Azot całkowity
stanowi jeden z ogólnych wskaźników jakości i żyzności gleb.

•

wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne WWA - jedną z grup trwałych zanieczyszczeń
organicznych (TZO) są wielopierścieniowe węglowodorowy aromatyczne, z których część
wykazuje silne właściwości toksyczne, mutagenne i rakotwórcze. WWA mogą pochodzić ze
źródeł naturalnych i antropogenicznych. Występują we wszystkich elementach środowiska,
co związane jest z ich powstawaniem w procesach niecałkowitego spalania substancji
organicznych. Przeważająca ilość tych związków pochodzi ze źródeł antropogenicznych takich
jak: procesy przemysłowe związane ze spalaniem ropy naftowej i węgla, opalanie
pomieszczeń, transport drogowy oraz spalanie odpadów miejskich i przemysłowych. Ponadto
źródłem WWA dla gleb użytkowanych rolniczo mogą być osady ściekowe i komposty
stosowane w celach nawozowych, ścieki i spływy z dróg asfaltowych, a także paliwo i smary
stosowane do maszyn rolniczych. WWA wraz z pyłami i opadami atmosferycznymi dostają się
do środowiska glebowego, powodując w mniejszym lub większym stopniu jego
zanieczyszczenie. Zbyt wysoka zawartość niektórych WWA w glebach może wpływać
negatywnie na organizmy glebowe, a tym samym prowadzić do zmian w bioróżnorodności
i naruszać siedliskowe funkcje gleb, co ma szczególne znaczenie w przypadku gleb
wykorzystywanych rolniczo.

•

proporcja C:N,

•

radioaktywność - do źródeł mających wpływ na zanieczyszczenie środowiska przez naturalne
izotopy

promieniotwórcze

można

zaliczyć

działalność

przemysłu

wydobywczego

i energetycznego, użytkowanie kopalin w procesie ich przetwarzania (rudy, odpady hutnicze
i poflotacyjne), użytkowanie surowców skalnych (skały magmowe) w budowach o dużym
zasięgu 65 przestrzennym (autostrady, drogi ekspresowe). Ponadto radionuklidy (sztuczne
izotopy promieniotwórcze) po wybuchach jądrowych i dużych awariach radiologicznych
mogą przedostawać się ze stratosfery do atmosfery i w postaci opadów skażać powierzchnię
ziemi
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•

przewodnictwo elektryczne właściwe,

•

zasolenie - gleby zasolone charakteryzują się niekorzystnymi właściwościami fizycznymi
i fizykochemicznymi. Nadmierna koncentracja soli powoduje zmniejszenie dostępności wody
dla roślin, zakłócenie równowagi jonowej w glebach oraz zwiększenie zawartości soli
w roślinach i obniżenie ich wartości użytkowej. Następuje nagromadzenie sodu w kompleksie
sorpcyjnym, zwiększa się stan dyspersji gleby, ich zdolność do pęcznienia, natomiast
zmniejsza się przepuszczalność gleb w stosunku do wody. Na skutek braku równowagi
jonowej w stanie wilgotnym gleby są grząskie i nieprzepuszczalne, a w czasie suszy ulegają
zaskorupieniu i są trudne do uprawy.

•

kationy wymienne o charakterze zasadowych - kationy zasadowe związane wymiennie
stanowią zasadniczą pulę składników pokarmowych, które mogą zostać pobrane przez rośliny
po ich przejściu do roztworu glebowego. Obecność dwuwartościowych kationów
o charakterze zasadowym (wapń, magnez) w kompleksie sorpcyjnym wpływa również
korzystnie na strukturę gleby.

•

suma zawartości kationów o charakterze zasadowym (S),

•

pojemność sorpcyjna gleby (T) - zdolności sorpcyjne gleb mają istotne znaczenie w zakresie
zaopatrzenia roślin w składniki pokarmowe – w glebach o dużej pojemności sorpcyjnej
składniki dostarczone z nawozami (np. azot amonowy, potas, magnez) nie są wymywane
w głąb profilu glebowego i do wód gruntowych lecz uruchamiane z kompleksu sorpcyjnego
w okresie rozwoju roślin. Pojemność sorpcyjna ma również kluczowe znaczenie dla
ograniczania migracji i biodostępności metali śladowych. W glebach nadmiernie
zanieczyszczonych metalami (np. kadmem lub ołowiem) duża pojemność sorpcyjna zmniejsza
wymywanie oraz transfer metali do łańcucha żywieniowego.

•

wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V) - w glebach pozbawionych
węglanów rolę buforową spełnia kompleks sorpcyjny gleby rozumiany jako zdolność gleby do
adsorbowania kationów, również w odniesieniu do zmian odczynu i toksycznie
oddziałujących na rośliny jonów glinu ruchomego

•

całkowita zawartość fosforu,

•

całkowita zawartość siarki,

•

zawartość sodu, potasu, magnezu, wapnia, żelaza, manganu, glinu, miedzi, niklu, chromu,
cynku, wanadu, kadmu, kobaltu, ołowiu, baru, berylu, lantanu, litu i strontu,

•

zawartość rtęci,

•

zawartość azotu mineralnego - na mineralizację azotu składa się zespół procesów
prowadzących do powstawania amoniaku lub azotu amonowego. Ma to zasadnicze znaczenie
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dla roślin, ponieważ azot amonowy jest formą bezpośrednio pobieraną przez ich system
korzeniowy, a także łatwo przekształca się dalej w azotany, które są jeszcze łatwiej
wykorzystywane przez rośliny.
•

zawartość pestycydów - związków niechlorowych: carbaryl, carbofuran, maneb, atrazin Pestycydy związki niechlorowe mogą działać szkodliwie na człowieka i inne organizmy żywe.
Atrazyna powoduje m.in. zaburzenia hormonalne związane z nieprawidłowościami rozwoju
płciowego u ludzi i zwierząt, carbofuran negatywnie oddziaływuje na układ nerwowy oraz
gruczoły

wydzielania

zewnętrznego,

carbaryl

wykazuje

działanie

hepatotoksyczne

(uszkadzające wątrobę) i kardiotoksyczne (uszkadzające serce), a maneb wywołuje
miejscowe podrażnienia i reakcje uczuleniowe oraz hamuje aktywność enzymów, przede
wszystkim tyroksyny. Pestycydy zaliczone do tej grupy zanieczyszczeń są nietrwałe w glebach,
a czasy ich połowicznego zaniku wynoszą od 7 dni dla manebu do 29 dni dla atrazyny.
•

zawartość pestycydów chloroorganicznych: DDT/DDE/DDD, Aldryna, Dieldryna, Endryna,
α-HCH, β-HCH, g-HCH - Pomimo dużej skuteczności pestycydów chloroorganicznych, od lat
siedemdziesiątych ubiegłego wieku w naszym kraju obowiązuje zakaz ich używania ze
względu na dużą trwałość w środowisku, toksyczność i zdolność do akumulacji w łańcuchu
pokarmowym człowieka i innych organizmów żywych. Pestycydy chloroorganiczne zostały
zaliczone postanowieniem Konwencji Sztokholmskiej do grupy tzw. trwałych zanieczyszczeń
organicznych (TZO).

W przypadku próbek, w których stwierdza się przekroczenia dopuszczalnych zawartości pierwiastków
śladowych, WWA, pestycydów chloro organicznych lub pestycydów związków niechlorowych,
zgodnie z obowiązującemu regulacjami prawnymi, kierowano je do powtórnej analizy.

Analizując ogół wyników dla całego kraju, stwierdza się brak istotnych zmian na przestrzeni ostatnich
25 lat. W grupie badanych profili zwiększył się udział bardzo kwaśnych i kwaśnych gleb i obecnie
przekracza on 60%. Fakt ten wynika z przyczyn naturalnych oraz wieloletnich zaniedbań w zakresie
wapnowania gleb.

6.10.7. Istniejące problemy ochrony środowiska
•

emisja gazów cieplarnianych z energetycznego spalania kopalin w piecach gospodarstw
domowych;

•

niezadowalający stan poszczególnych cieków wodnych;

•

brak skanalizowania obszaru wiejskiego, istniejące zbiorniki bezodpływowe stwarzają istotne
ryzyko nieszczelności i wycieków;
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•

konieczność modernizacji sieci wodociągowej;

•

starsze budynki budowane względem dawnych standardów, na chwilę obecną są wysoce
energochłonne, co powoduje zwiększone zużycie surowców przekładające się na wysoką
emisję zanieczyszczeń ze spalin, konieczne są rewitalizacje, termomodernizacje i stosowanie
nowoczesnej technologii;

•

potrzeba licznych remontów dróg i chodników;

•

niewystarczająca infrastruktura ciągów rowerowo-pieszych;

•

konieczność rozwinięcia transportu publicznego.

6.10.7 Zasoby naturalne
Na terenie gminy Zawadzkie znajduje się jedno udokumentowane złoże kopalin – złoże wapieni i
margli dla przemysłu wapienniczego i cementowego o nazwie Radonia, na chwilę obecną posiada
stan zagospodarowania „złoże rozpoznane szczegółowo”.

08. Przewidywane oddziaływanie na środowisko w wyniku
realizacji zapisów dokumentu
Projekt Strategii Rozwoju Gminy Zawadzkie na lata 2023-2030 wyznacza cele, kierunki interwencji
i działania, które są zadaniami zarówno o charakterze inwestycyjnym i nie inwestycyjnym
(organizacyjno-edukacyjne), które ujmują ogół potrzeb wynikających z rozwoju społecznogospodarczego oraz rozwoju infrastruktury komunikacyjnej i technicznej, społecznej, funkcjonalnoprzestrzennej itp.
Niektóre zadania wyznaczone w projekcie Strategii mogą kwalifikować się jako przedsięwzięcia
mogące zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie
z Rozporządzeniem w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.
2019 poz. 1839), dla których konieczne może być przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania
na środowisko na zasadach określonych w Ustawie z dnia 3października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022 r. poz. 1029).
W ramach powyższej procedury prowadzona będzie wówczas szczegółowa ocena oddziaływania
zadań pod kątem środowiskowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Ocena oddziaływania na środowisko na etapie sporządzenia niniejszej Prognozy oddziaływania na
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środowisko jest utrudniona, a czasami wręcz niemożliwa. Strategia zawiera zadania zgłoszone przez
samorząd gminy, których realizacja przewidziana jest w perspektywie lat 2023-2030. Duża część
zadań inwestycyjnych nie ma określonego zakresu, sposobu i charakteru prowadzenia prac,
w związku z czym podanie konkretnych oddziaływań jest dosyć trudne i problematyczne. Zgodnie
z powyższym w niniejszej Prognozie przedstawiono potencjalne oddziaływania, zidentyfikowane na
podstawie oceny oddziaływania dla innych przedsięwzięć o zbliżonym zakresie. Zatem w ramach
oceny skutków realizacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Zawadzkie na lata 2023-2030 na etapie
opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko przedstawiono potencjalne oddziaływanie bezpośrednie (B) pośrednie (P), wtórne (W),
skumulowane (Sk), stałe/długoterminowe (S), chwilowe/krótkoterminowe (Ch), pozytywne,
negatywne i neutralne na powierzchnię ziemi i krajobraz, wody, różnorodność biologiczną, rośliny,
zwierzęta, formy ochrony przyrody, zasoby naturalne, powietrze atmosferyczne i klimat, klimat
akustyczny, krajobraz kulturowy i zabytki, ludzi i dobra materialne wykorzystując metodę macierzy
interakcji.
W przypadku gminy Zawadzkie istnieje niewielkie prawdopodobieństwo bezpośredniego lub
pośredniego ryzyka oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo. Należy jednak nadmienić, iż
stopień, zakres oraz skutek oddziaływania (negatywny, pozytywny, neutralny) będzie mógł zostać
oceniony z chwilą ustalenia dokładnego zakresu oraz rodzaju prowadzonych przedsięwzięć.
W zależności od ich rodzaju może zostać nałożony obowiązkiem przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko, która może zakończyć się wydaniem decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach lub odmową jej wydania, z uwagi na znaczne negatywne oddziaływania.
Projekt Strategii Rozwoju Gminy Zawadzkie na lata 2023-2030 jest dokumentem o charakterze
ogólnym i nie wskazuje zakresu ani szczegółów technicznych poszczególnych inwestycji. Strategia
określa jedynie konieczność ich realizacji w celu poprawy jakości różnych komponentów
funkcjonowania miasta oraz wdrażania zaleceń dokumentów wyższego szczebla. W związku
z powyższym, efekty poszczególnych zadań mogą być przewidziane tylko w ograniczonym zakresie.
Należy mieć na uwadze uwzględnianie zasad ochrony środowiska podczas projektowania
i planowania poszczególnych inwestycji.
Projekt Strategii Rozwoju Gminy Zawadzkie na lata 2023-2030 przewiduje szereg działań edukacyjnopromocyjnych.

Wyznaczone

działania

edukacyjne

mają

głównie

charakter

organizacyjny

i informacyjny. Potrzeba prowadzenia ciągłej edukacji szczególnie z zakresu ekologii społeczeństwa
wynika z ciągle zmieniających się przepisów ochrony środowiska oraz powstawania nowych zagrożeń
i problemów przyrodniczych. Edukacja jest elementem wspierającym - opisuje, informuje i wyjaśnia
zagadnienia, których realizacja ma doprowadzić do osiągnięcia założonego efektu ekologicznego
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i spełnienia odpowiednich standardów ochrony środowiska. Dlatego większość wyznaczonych zadań
z zakresu edukacji odznacza się pośrednim, stałym i pozytywnym wpływem na poszczególne
komponenty ochrony środowiska, stąd zrezygnowano w dalszej części z interpretacji tego
zagadnienia w ramach poszczególnych grup oddziaływań. Podobna sytuacja dotyczy działań
polegających aktualizację dokumentów planistycznych (studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego) o zapisy
sprzyjające osiągnięciu lepszych standardów środowiskowych.
Poniższa tabela przedstawia ocenę i analizę oddziaływania na poszczególne elementy środowisko
działań zaplanowanych do realizacji w ramach projektu Strategii Rozwoju Gminy Zawadzkie na lata
2023-2030.

LEGENDA:

Potencjalne pozytywne oddziaływanie
Potencjalne neutralne oddziaływanie
Potencjalne negatywne oddziaływanie

B

Bezpośrednie

P

Pośrednie

S

Stałe

Ch

Chwilowe

W

Wtórne

Sk

Skumulowane

95

Strategia Rozwoju 2023-2030

2.
3.
4.

5.

Opracowanie katalogu zachęt dla
inwestorów w postaci ulg i zwolnień od
podatku
Rozwijanie profesjonalnego systemu
obsługi inwestora
Zapewnienie wsparcia przedsiębiorcom na
kluczowych etapach procesu
inwestycyjnego i kwestiach proceduralnych
Organizacja spotkań i wydarzeń
integrujących podmioty biznesowe z
urzędami pracy, biurami karier w celu
zapewnienia wsparcia rekrutacyjnego
Realizacja inwestycji drogowych
kluczowych do rozwoju gospodarczego

7.

Modernizacja i readaptacja
nieużytkowanych budynków i lokali na cele
związane z biznesem

P, S
Ch

B, S
B, S

B, S
B, S
Ch

B, S
B, S

Ch

P, S
Ch
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Ch

B, S

Zabytki i dobra
materialne

B, S
Ch

B, S

B, S
P, S
B, S
Ch
Ch
P, S
Ch
Ch
Ch
Ch
Kierunek działania 2. Stworzenie odpowiednich warunków rozwijania przedsiębiorczości i stymulowania rynku pracy

6.

Zasoby naturalne

Powierzchnia ziemi

Wody (w tym JCW)

Klimat akustyczny

Klimat

Powietrze

Zwierzęta

Rośliny

Ludzie

Cel strategiczny 1. Podjęcie kompleksowych działań na rzecz ożywienia gospodarczego Gminy Zawadzkie
Kierunek działania 1. Skumulowanie działań na rzecz przyciągania inwestorów zewnętrznych
P, S
B, S
P, S
P, S
P, S
B, S
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w
P, S
Ch
B, S
podstawową infrastrukturę sieciową
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch

Krajobraz

1.

Działanie

Różnorodność
Biologiczna

Lp.

Obszary chronione oraz
pozostałe formy
ochrony przyrody, w
tym obszary NATURA
2000

Tabela 13. Ocena oddziaływania na środowisko działań przewidzianych do realizacji w ramach projektu Strategii Rozwoju Gminy Zawadzkie

8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.

Wspieranie Gminnego Inkubatora
Przedsiębiorczości stanowiącego przestrzeń
dla rozwoju przedsiębiorstw oraz osób
pracujących jako tzw. wolny strzelec
Organizacja szkoleń, kursów i warsztatów
rozwijających kompetencje uczestników
rynku pracy
Wspieranie współpracy przedsiębiorstw z
jednostkami naukowymi
Promocja postawy przedsiębiorczej oraz
samozatrudnienia
Kreowanie postawy przedsiębiorczej wśród
młodzieży szkolnej
Wspieranie współpracy szkół z lokalnymi
przedsiębiorcami, stopniowego
wprowadzania na rynek pracy
Współpraca z Centrum Obsługi Inwestora i
Eksportera (COIE) działającego w ramach
Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki
Wspieranie współpracy przedsiębiorstw w
Instytucjami Otoczenia Biznesu
Kreowanie pozytywnych relacji oraz
dialogu między organizacjami
pozarządowymi, przedsiębiorcami i
samorządem – budowanie partnerstw
lokalnych

B, S

B, S
B, S
B, S
B, S
B, S
B, S
B, S

B, S
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Zabytki i dobra
materialne

Zasoby naturalne

Krajobraz

Powierzchnia ziemi

Wody (w tym JCW)

Klimat akustyczny

Klimat

Powietrze

Zwierzęta

Rośliny

Ludzie

Działanie

Różnorodność
Biologiczna

Lp.

Obszary chronione oraz
pozostałe formy
ochrony przyrody, w
tym obszary NATURA
2000
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Zasoby naturalne

B, S

B, S

Zabytki i dobra
materialne

Krajobraz

Powierzchnia ziemi

Wody (w tym JCW)

Klimat akustyczny

Klimat

Powietrze

Zwierzęta

Rozwijanie szkolnictwa zawodowego
związanego z branżą IT, organizacja kursów
i warsztatów informatycznych

Rośliny

17.

Ludzie

Działanie

Różnorodność
Biologiczna

Lp.

Obszary chronione oraz
pozostałe formy
ochrony przyrody, w
tym obszary NATURA
2000
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B, S

Kierunek działania 3. Efektywne wykorzystanie potencjałów turystycznych ze szczególnym uwzględnieniem Małej Panwi
P, S

Uregulowanie ruchu na Małej Panwi i
przystosowanie rzeki do wykorzystania jej
pod sport i turystykę wodną

P, S

19.

Wyznaczanie i znakowanie szlaków
turystycznych pieszych i rowerowych

P, S

20.

Zagospodarowanie terenów leśnych i
wyposażenie ich w elementy małej
architektury

18.

21.
22.
23.
24.

25.

Wspieranie rozwoju zaplecza kulturalnego
na potrzeby lokalnych mieszkańców i
turystów
Wspieranie istniejących i powstających
gospodarstw agroturystycznych
Budowanie zestawu produktów lokalnych
Wspieranie rozwoju bazy noclegowej i
gastronomicznej na terenie gminy
Podnoszenie kwalifikacji mieszkańców oraz
pracowników samorządowych w zakresie
profesjonalnej obsługi ruchu turystycznego
oraz promocji regionu

P, S

P, S

Ch

Ch

B, S
Ch
P, S

B, S
B, S

P, S
P, S
Ch

P, S

P, S

P, S

Ch

Ch

B, S
P, S

P, S

Ch
P, S

B, S
B, S

B, S
B, S

P, S
P, S

P, S

P, S

B, S
B, S

P, S

B, S
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P, S

P, S

P, S

27.

28.

B, S

29.

30.

31.

Zasoby naturalne

Krajobraz

Zabytki i dobra
materialne

P, S

P, S

B, S

Kierunek działania 4. Prowadzenie zintegrowanego marketingu gospodarczego i turystycznego
Opracowanie katalogu konkurencyjnych
produktów turystycznych i lokalnych
produktów
Opracowanie i udostępnianie materiałów
promocyjnych zawierających informacje na
temat niezbędnych dokumentów do
przeprowadzenia procesu inwestycyjnego,
pomocy publicznej i finansowania
inwestycji
Opracowanie i udostępnianie materiałów
promocyjnych pod względem turystycznym
w formie tradycyjnej (m.in. wydawnictwa
promocyjne, foldery, mapy, przewodniki) i
elektronicznej (aplikacja mobilna,
działalność w mediach społecznościowych)

Powierzchnia ziemi

P, S

Wody (w tym JCW)

P, S

Klimat akustyczny

Zwierzęta

Rośliny

Ludzie

B, S

Klimat

Zbudowanie zróżnicowanej oferty
turystycznej w zakresie aktywnego
wypoczynku i spędzania wolnego czasu o
każdej porze roku
Rozwój oferty turystycznej opartej na
potencjale dziedzictwa przyrodniczokulturowego
Inicjowanie i wspieranie współpracy
podmiotów z branży turystycznej i
okołoturystycznej

Powietrze

26.

Działanie

Różnorodność
Biologiczna

Lp.

Obszary chronione oraz
pozostałe formy
ochrony przyrody, w
tym obszary NATURA
2000
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B, S

B, S

B, S
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34.
35.

36.

37.

38.
39.
40.

Promocja gminy jako ośrodka turystyki
całorocznej
Inicjowanie i współpraca przy prowadzeniu
badań marketingowych i monitorujących
rozwój turystyki w gminie i regionie
Uczestnictwo gminy w targach
turystycznych o zasięgu regionalnym,
krajowym i międzynarodowym
Stworzenie aplikacji internetowej
prezentującej ofertę turystyczną oraz
umożliwiającej sprawną komunikację z
użytkownikiem
Kształtowanie pozytywnego wizerunku
gminy
Bieżąca aktualizacja strony internetowej i
jej uzupełnienie o materiały promocyjne
Budowa systemu zintegrowanej informacji
turystycznej wraz z instalacją informatorów
turystycznych w przestrzeniach publicznych

B, S

B, S
B, S
B, S
P, S

B, S
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P, S

Zabytki i dobra
materialne

P, S

B, S

Zasoby naturalne

P, S

B, S

Krajobraz

B, S

Powierzchnia ziemi

Włączenie lokalnego produktu w pakiet
działań promocyjnych

Wody (w tym JCW)

33.

Klimat akustyczny

B, S

Klimat

32.

Prowadzenie stałych działań promocyjnych
- utrzymywanie kontaktów zewnętrznych z
mediami, biurami turystycznymi, centrami
informacji turystycznej

Powietrze

Działanie

Zwierzęta

Lp.

Rośliny

Ludzie

Różnorodność
Biologiczna

Obszary chronione oraz
pozostałe formy
ochrony przyrody, w
tym obszary NATURA
2000
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Krajobraz

Zasoby naturalne

W, S

W, S

W, S

W, S

P, S

P, S

P, S

P, S

P, S

P, S

P, S

P, S

P, S

P, S

P, S

P, S
P, S

P, S

Zabytki i dobra
materialne

Powierzchnia ziemi

W, S

Wody (w tym JCW)

Klimat akustyczny

Klimat

Powietrze

Zwierzęta

Rośliny

Ludzie

Działanie

Różnorodność
Biologiczna

Lp.

Obszary chronione oraz
pozostałe formy
ochrony przyrody, w
tym obszary NATURA
2000
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Cel strategiczny 2. Zrównoważony rozwój środowiska naturalnego i przestrzeni publicznej
Kierunek działania 5. Rehabilitacja i rewitalizacja przestrzeni publicznej Gminy Zawadzkie
41.

Opracowanie Gminnego Programu
Rewitalizacji Gminy Zawadzkie

P, S

W, S

W, S

W, S

42.

Wdrażanie działań rewitalizacyjnych na
obszarze rewitalizacji zgodnie z ustaleniami
Gminnego Programu Rewitalizacji

B, S

P, S

P, S

P, S

Prowadzenie niezależnych działań
rewitalizacyjnych o charakterze
punktowym na całym obszarze gminy

B, S

43.

44.

P, S
Ch
P, S

Poprawienie standardu i dostępności
przestrzeni publicznych

46.

Wzmacnianie jakości istniejących terenów
zielonych i parkowych

P, S

P, S

P, S
Ch

Prowadzenie działań uzupełniających
interwencję rewitalizacyjną, w tym m.in. o
budowę obiektów takich jak hala sportowa
i basen miejski

45.

W, S

B, S

P, S

P, S

P, S

P, S
P, S

Ch

Ch

Ch

Ch

Ch

P, S

P, S

P, S

P, S

Ch

Ch

P, S

P, S

B, S

P, S

B, S
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P, S

P, S

Zabytki i dobra
materialne

Zasoby naturalne

Krajobraz

Powierzchnia ziemi

Wody (w tym JCW)

Klimat akustyczny

Klimat

Powietrze

Zwierzęta

Rośliny

Ludzie

Działanie

Różnorodność
Biologiczna

Lp.

Obszary chronione oraz
pozostałe formy
ochrony przyrody, w
tym obszary NATURA
2000

Strategia Rozwoju 2023-2030

Kierunek działania 6. Zwiększenie dostępności przestrzeni publicznej i aktywne planowanie przestrzenne

47.

48.

Eliminacja barier architektonicznych w
przestrzeni publicznej, utrudniających
funkcjonowanie osób z
niepełnosprawnościami oraz osób
starszych
Zwiększenie poziomu dostępności
obiektów użyteczności publicznej dla osób
ze szczególnymi potrzebami

B, S

Ch

B, S

Ch

49.

Działania wspierające estetyzację i wzrost
atrakcyjności przestrzeni publicznych

B, S

50.

Opracowanie i przyjęcie Uchwały
Krajobrazowej

B, S

51.

Realizacja prac konserwatorskich i
modernizacyjnych obiektów zabytkowych

B, S

52.

Wykorzystywanie narzędzi polityki
przestrzennej takich jak park kulturowy
jako formy ochrony krajobrazu

B, S

P, S

P, S

P, S

P, S

P, S

53.

Ograniczanie konfliktów przestrzennych

B, S

P, S

P, S

P, S

P, S

54.

Działania na rzecz ograniczenia
niekorzystnych skutków związanych ze
zjawiskiem suburbanizacji

B, S

P, S

P, S

P, S

P, S

P, S

B, S

P, S

B, S

P, S

B, S

B, S

P, S

B, S

P, S

P, S

P, S

B, S

P, S

P, S

P, S

B, S

P, S
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P, S

P, S

P, S

P, S

Kierunek działania 7. Poprawa funkcjonowania ekosystemu środowiska naturalnego i zwiększenie samowystarczalności energetycznej
55.

56.

57.
58.
59.
60.

61.

P, S

Opracowanie koncepcyjnego studium
wykonalności dla farmy fotowoltaicznej
oraz jego realizacja

B, S

Wykorzystanie potencjału rzeki Mała
Panew na rzecz zwiększenia
samowystarczalności energetycznej gminy

B, S

Zwiększenie efektywności energetycznej
obiektów użyteczności publicznej
Działania na rzecz poprawy jakości
powietrza
Wspieranie wymiany nieefektywnych
źródeł ciepła
Realizacji działań zmierzających do
zapobiegania i dostosowywania do zmian
klimatu
Wsparcie procesu wdrażania OZE w
gospodarstwach indywidualnych oraz
obiektach użyteczności publicznej

P, S

B, S
B, S

Ch

Ch

Ch

P, S

P, S

B, S
B, S

Ch

Ch

Ch

P, S

B, S

Ch

Ch

P, S

B, S

Ch

Ch

Ch

B, S

Ch

B, S

P, S

P, S

B, S

P, S

P, S

B, S

P, S

P, S

P, S

P, S

B, S

P, S

P, S

B, S

P, S

P, S

P, S

P, S

W, S

W, S

B, S

W, S

W, S

B, S

P, S

W, S

W, S

W, S

P, S

P, S

B, S

P, S

P, S

B, S

B, S

P, S

P, S

P, S

W, S

W, S

B, S

W, S

W, S

B, S

P, S

W, S

W, S

W, S
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P, S

B, S

Zabytki i dobra
materialne

Zasoby naturalne

Krajobraz

Powierzchnia ziemi

Wody (w tym JCW)

Klimat akustyczny

Klimat

Powietrze

Zwierzęta

Rośliny

Ludzie

Działanie

Różnorodność
Biologiczna

Lp.

Obszary chronione oraz
pozostałe formy
ochrony przyrody, w
tym obszary NATURA
2000

Gmina Zawadzkie

Powierzchnia ziemi

Krajobraz

Zasoby naturalne

B, S

B, S

B, S

B, S

P, S
Ch

B, S

P, S

B, S

B, S

B, S

B, S

B, S

P, S

P, S

P, S

B, S

B, S

P, S
Ch

B, S

P, S
Ch

64.

Bieżące utrzymywanie drożności
przydrożnych rowów i przepustów

65.

Wymiana oświetlenia ulicznego na
energooszczędne oraz wymiana opraw na
LED

66.

Prowadzenie działań informacyjnych,
szkoleniowych i edukacyjnych z zakresu
kryzysu klimatycznego jego skutków i
oddziaływania, w tym edukacji
ekologicznej, oszczędzania zasobów
wodnych i segregacji odpadów

W, S

W, S

B, S

67.

Ochrona przyrody oraz bioróżnorodności

B, S

B, S

68.

Rozwój systemu gospodarki odpadami

B, S

B, S

P, S

B, S

P, S

Sk, Ch

W, S

W, S

W, S

W, S

W, S

W, S

W, S

W, S

W, S

B, S

B, S

B, S

B, S

B, S

B, S

B, S

B, S

B, S

B, S

B, S

P, S

P, S

P, S

B, S

P, S

P, S

Ch
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Ch

B, S

Zabytki i dobra
materialne

Wody (w tym JCW)

B, S

B, S

Klimat akustyczny

P, S

Klimat

B, S

Powietrze

B, S

Zwierzęta

P, S

Rośliny

63.

Projektowanie i zakładanie tzw. „kwietnych
łąk” jako elementu wzbogacającego
bioróżnorodność – ograniczenie
szkodliwych monokultur przyrodniczych,
wspieranie zapylaczy i innych pożytecznych
organizmów
Działania na rzecz naturalnej małej retencji
wodnej i promowanie retencjonowania
wody

Ludzie

62.

Działanie

Różnorodność
Biologiczna

Lp.

Obszary chronione oraz
pozostałe formy
ochrony przyrody, w
tym obszary NATURA
2000

Strategia Rozwoju 2023-2030

Krajobraz

Zasoby naturalne

P, S

Ch

P, S

B, S

B, S

P, S

B, S
Ch

B, S
Ch

B, S
Ch

B, S
Ch

Ch

B, S

P, S

P, S
Ch

B, S

W, S

B, S

W, S

W, S

W, S

W, S

W, S

W, S

Ch

B, S
Ch

P, S

B, S
W, Ch

74.

Realizacja działań na rzecz rozbudowy i
modernizacji ciągów pieszo-rowerowych

W, Ch

75.

Stworzenie spójnej, bezpiecznej i
atrakcyjnej sieci dróg rowerowych również
w kontekście zwiększania atrakcyjności
turystycznej obszaru

76.

W, S

Kierunek działania 8. Poprawianie standardu infrastruktury sieciowej i kubaturowej Gminy Zawadzkie
B, S
P, S
P, S
B, S
B, S
Budowy, modernizacje, przebudowy i
Ch
P, S
rozbudowy sieci dróg gminnych
Ch
Ch
Ch
Ch
Sk, Ch
Współpraca w zakresie poprawy jakości
sieci dróg pozostających poza
kompetencjami samorządu gminnego

73.

W, S

Modernizacja, przebudowa i nadanie
nowych funkcji nieużytkowanym
budynkom i lokalom

W, S

W, S

W, S

W, S
W, S

W, Ch

W, Ch

W, Ch

W, Ch

B, S
W, Ch

W, S
W, Ch

W, S
W, Ch

W, S
W, Ch

B, S

P, S

P, S

B, S

Ch

Ch

Ch

Ch

Ch

W, Ch
W, S

W, S
W, Ch

Ch
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W, S
W, Ch

W, S

B, S
B, S
Ch
B, S

P, S
Ch

W, Ch

Ch
Ch

B, S
Ch

W, S
W, Ch

P, S
P, S

B, S

W, S
W, Ch

Ch

P, S
Ch

Zabytki i dobra
materialne

Powierzchnia ziemi

72.

W, S

Wody (w tym JCW)

Opracowanie Gminnego Programu
Ochrony Powietrza

Klimat akustyczny

71.

P, S

Klimat

Rozwój gospodarki wodno-ściekowej

B, S

Powietrze

70.

Zwierzęta

Uruchomienie Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych i jego rozwój

Rośliny

69.

Ludzie

Działanie

Różnorodność
Biologiczna

Lp.

Obszary chronione oraz
pozostałe formy
ochrony przyrody, w
tym obszary NATURA
2000

Gmina Zawadzkie

78.

79.

Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego
poprzez rozwój systemu zarządzania
prędkością (np. automatyczny pomiar
prędkości), wprowadzenie elementów
bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz
prowadzenie działalności edukacyjnoprofilaktycznej z zakresu bezpieczeństwa
na drodze
Zwiększenie dostępności miejsc
parkingowych, ze szczególnym
uwzględnieniem terenów przy szkołach i
innych obiektach użytku publicznego

P, S

Ch
Ch

Ch

Ch

Ch

P, S

B, S

Ch

B, S
Ch

Ch

B, S
P, S

B, S

P, S

P, S

P, S

Ch

P, S

Ch

P, S

Ch

P, S
B, S

P, S

P, S
Ch

Cel strategiczny 3. Profesjonalizowanie i podnoszenie jakości usług kierowanych do mieszkańców
Kierunek działania 9. Wysoka jakość kształcenia i opieki w placówkach oświatowych
80.
81.

Podejmowanie aktywnych działań na rzecz
zwiększenia atrakcyjności i podniesienia
jakości kształcenia zawodowego i średniego
Modernizacja i doposażenie placówek
przedszkolnych

B, S
B, S

P, S
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P, S

P, S

P, S

Zabytki i dobra
materialne

B, S

Zasoby naturalne

Krajobraz

Wody (w tym JCW)

Klimat akustyczny

P, S

Klimat

B, S

Powietrze

B, S

Powierzchnia ziemi

P, S

Zwierzęta

77.

Rozwijanie wydajnej i zrównoważonej
gospodarki wodno-ściekowej poprzez
rozbudowę i modernizację sieci
kanalizacyjnej oraz urządzeń wodnokanalizacyjnych

Rośliny

Działanie

Ludzie

Lp.

Różnorodność
Biologiczna

Obszary chronione oraz
pozostałe formy
ochrony przyrody, w
tym obszary NATURA
2000

Strategia Rozwoju 2023-2030

85.

86.
87.
88.

89.

Budowa i udostępnienie domu kultury

90.

Remontowanie i rozbudowywanie
budynków bibliotek publicznych

B, S
B, S
B, S
B, S
B, S
B, S

P, S

B, S
Kierunek działania 10. Atrakcyjna oferta instytucji kultury
B, S
P, S
Ch
Ch
P, S
Ch
Ch
B, S
P, S
Ch
Ch
P, S
Ch
Ch
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Ch

Ch

Ch

Ch

B, S
Ch
B, S
Ch

P, S
P, S

Zabytki i dobra
materialne

Zasoby naturalne

P, S

Krajobraz

P, S

Powierzchnia ziemi

P, S

Wody (w tym JCW)

Zwierzęta

Rośliny

Ludzie

Klimat akustyczny

84.

Klimat

83.

Podnoszenie poziomu nauczania w
placówkach oświatowych
Organizacja zajęć pozalekcyjnych –
wyrównawczych i rozwijających
zainteresowania
Zwiększanie atrakcyjności nauczania
poprzez doposażenie szkół w
multimedialne pomoce naukowe
Wzmacnianie kompetencji kadr
nauczycielskich, w szczególności w zakresie
kompetencji cyfrowych
Dywersyfikacja i specjalizacja kierunków
kształcenia w szkołach i poszczególnych
klasach – kierunki sportowe, językowe, itp.
Wydłużenie godzin otwarcia żłobków i
przedszkoli
Inwestycje w rozwój pracowni
dydaktycznych

Powietrze

82.

Działanie

Różnorodność
Biologiczna

Lp.

Obszary chronione oraz
pozostałe formy
ochrony przyrody, w
tym obszary NATURA
2000

Gmina Zawadzkie

91.

92.
93.

Efektywne pozyskiwanie środków
pozabudżetowych na rozwój infrastruktury,
wyposażenie, organizację wydarzeń
kulturalnych
Zwiększenie zasobów bibliotek publicznych
(nowości wydawnicze, zbiory
multimedialne, czasopisma)
Modernizacja i reaktywacja Kinoteatru

Rozszerzanie oferty instytucji kultury
zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami
mieszkańców
Upowszechnianie wolontariatu przy
95.
organizacji wydarzeń kulturalnych
Stworzenie przestrzeni dla działalności
96.
artystycznej i kulturalnej
Wspieranie działań na rzecz dziedzictwa
97.
kulturowego i uczestnictwa w kulturze
Opracowanie kalendarza imprez i wydarzeń
98.
kulturalnych oraz rozrywkowych
Rozwój sekcji artystycznych dla dzieci i
99.
młodzieży
Wsparcie organizacji pozarządowych
mających na celu promocję i
100.
upowszechnianie kultury
94.

B, S

W, S

B, S

P, S

P, S

P, S

B, S

P, S
Ch

P, S

P, S
Ch

B, S

P, S

P, S

P, S

Zabytki i dobra
materialne

Zasoby naturalne

Krajobraz

Powierzchnia ziemi

Wody (w tym JCW)

Klimat akustyczny

Klimat

Powietrze

Zwierzęta

Rośliny

Ludzie

Działanie

Różnorodność
Biologiczna

Lp.

Obszary chronione oraz
pozostałe formy
ochrony przyrody, w
tym obszary NATURA
2000

Strategia Rozwoju 2023-2030

W, S

P, S
P, S

P, S
P, S

B, S
B, S
B, S

P, S

B, S
B, S

P, S

B, S

P, S

P, S

P, S
P, S
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104.
105.

P, S

P, S

P, S

P, S

B, S

P, S

P, S

P, S

P, S

Zasoby naturalne

B, S

Krajobraz

P, S

B, S
B, S

B, S

106.

107.

108.
109.

Rozwój komunikacji wewnątrzgminnej

110.

Rozbudowa i modernizacja ścieżek piezorowerowych

P, S
P, S

Kierunek działania 11. Ograniczenie wykluczenia komunikacyjnego mieszkańców gminy Zawadzkie
Działania na rzecz zwiększonej dostępności
do transportu zbiorowego i
skomunikowania gminy i jej miejscowości z
większymi ośrodkami miejskimi
Zapewnienie sprawnych połączeń
kolejowych i drogowych z województwem
śląskim
Współpraca z przewoźnikami w celu
dostosowania oferty transportowej do
potrzeb mieszkańców (częstotliwość
kursowania, przebieg tras, itp.)

Zabytki i dobra
materialne

Powierzchnia ziemi

Wody (w tym JCW)

P, S

Zwierzęta

P, S

Rośliny

P, S

Ludzie

Klimat akustyczny

103.

Klimat

102.

Promocja Biblioteki i Kultury w Zawadzkiem
i jej oferty
Promocja czytelnictwa
Organizacja warsztatów, wykładów, paneli
dyskusyjnych i spotkań autorskich
Bieżąca aktualizacja „Programu Rozwoju
Kultury w Gminie Zawadzkie na lata 2021 –
2026”
Budowanie tożsamości kulturalnej i
ochrony dziedzictwa kulturowego

Powietrze

101.

Działanie

Różnorodność
Biologiczna

Lp.

Obszary chronione oraz
pozostałe formy
ochrony przyrody, w
tym obszary NATURA
2000

Gmina Zawadzkie

W, S

B, S

W, S

W, S

W, S

W, S

W, S

W, S

W, S

W, S

P, S

B, S

P, S

P, S

B, S

P, S

B, S

P, S

P, S

B, S

W, S

B, S

W, S

W, S

W, S

W, S

W, S

W, S

W, S

W, S

P, S
P, S
Ch

B, S
B, S
Ch

P, S
P, S
Ch

P, S
P, S
Ch

B, S
B, S
Ch

P, S

B, S
B, S
Ch

P, S
P, S
Ch

P, S
P, S
Ch

B, S
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P, S

B, S

113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.

Stworzenie wiejskich centrów kultury
Zapewnienie sprawności administracyjnej
samorządu
Wzmocnienie integracji i poczucia
tożsamości lokalnej
Prowadzenie działań integrujących
mieszkańców z ludnością napływową
Przebudowa i doposażenie wiejskich i
integracyjnych świetlic
Rozwój wolontariatu i angażowanie
mieszkańców w działania na rzecz
wspólnoty
Ochrona i wzmacnianie dziedzictwa
niematerialnego
Budowa tożsamości lokalnej wśród
najmłodszych mieszkańców
Zwiększenie dostępności do różnych form
aktywności

Powietrze

Klimat

Klimat akustyczny

Powierzchnia ziemi

Krajobraz

Zasoby naturalne

B, S

W, S

W, S

W, S

W, S

W, S

W, S

W, S

W, S

W, S

B, S

W, S

W, S

W, S

W, S

W, S

W, S

W, S

W, S

Zabytki i dobra
materialne

Zwierzęta

W, S

Wody (w tym JCW)

Rośliny

112.

Poprawa utrzymania infrastruktury
chodnikowej i ciągów pieszo-jezdnych
Podejmowanie działań zmierzających do
przywrócenia połączenia kolejowego z
Tarnowskimi Górami

Ludzie

111.

Działanie

Różnorodność
Biologiczna

Lp.

Obszary chronione oraz
pozostałe formy
ochrony przyrody, w
tym obszary NATURA
2000

Strategia Rozwoju 2023-2030

Kierunek działania 12. Stymulowanie aktywności obywatelskiej mieszkańców
B, S
Ch
Ch
Ch
Ch
B, S
P, S

B, S

P, S

B, S
B, S

P, S

B, S
P, S

B, S

P, S

B, S

P, S

B, S

110

B, S

W, S

W, S

Ch

Ch

Kierunek działania 13. Wypracowanie założeń polityki mieszkaniowej Gminy Zawadzkie
125.

Opracowanie kompleksowej polityki
mieszkaniowej

126.

Działania na rzecz rozwijania budownictwa
społecznego, w tym poprzez społeczną
inicjatywę mieszkaniową (SIM)

B, S
B, S

Ch

Ch

Ch

Modernizacja i readaptacja
nieużytkowanych budynków i lokali na cele
mieszkaniowe

B, S

128.

Wyodrębnianie z zasobu mieszkaniowego
gminy lokali służących celom pomocy
społecznej (mieszkania socjalne i
chronione)

B, S

129.

Modernizacja istniejących mieszkań
komunalnych i socjalnych i poprawa ich
standardu

127.

W, S
W, S

W, S
W, S

Ch

Ch
Ch

P, S

Ch

Ch

B, S

Ch

B, S

Ch

B, S

Ch

Ch
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P, S
Ch

Zabytki i dobra
materialne

124.

Kształtowanie w uczniach postaw
prospołecznych (z przygotowaniem do
życia w rodzinie i społeczeństwie)

Zasoby naturalne

B, S

Krajobraz

Wzmocnienie dialogu samorządu z
mieszkańcami

Powierzchnia ziemi

123.

Wody (w tym JCW)

B, S

Klimat akustyczny

Pobudzanie aktywności z uwzględnieniem
działań międzypokoleniowych
angażujących całe rodziny

Klimat

122.

Powietrze

Działanie

Zwierzęta

Lp.

Rośliny

Ludzie

Różnorodność
Biologiczna

Obszary chronione oraz
pozostałe formy
ochrony przyrody, w
tym obszary NATURA
2000

Gmina Zawadzkie

B, S

134.

Zbywanie nieużytkowanych nieruchomości
stanowiących zasób gminy na cele
komercyjne

B, S

135.

Prowadzenie aktywnej polityki
przestrzennej

B, S

Konsekwentna realizacja „Wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym
136.
zasobem gminy Zawadzkie na lata 20212025”

P, S

B, S

Ch

P, S

B, S

B, S

P, S

B, S

Ch

Ch

Ch

Ch

Ch

B, S

P, S

Ch

B, S

P, S
Ch

P, S
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Zabytki i dobra
materialne

133.

Wprowadzenie ułatwień w zakresie obsługi
procesu inwestycji mieszkaniowych, w tym
procedur administracyjnych przyjaznych
dla mieszkańców

Zasoby naturalne

B, S

Krajobraz

132.

Stopniowe przekwalifikowywanie lokali na
najem socjalny w budynkach w pełni
komunalnych

P, S

Powierzchnia ziemi

Uzbrajanie terenów przeznaczonych pod
budownictwo mieszkaniowe w
podstawową infrastrukturę sieciową

Wody (w tym JCW)

131.

B, S

Klimat akustyczny

Likwidacja niesamodzielnych lokali (np.
poprzez łączenie bardzo małych lokali
sąsiadujących ze sobą)

Klimat

130.

Powietrze

Działanie

Zwierzęta

Lp.

Rośliny

Ludzie

Różnorodność
Biologiczna

Obszary chronione oraz
pozostałe formy
ochrony przyrody, w
tym obszary NATURA
2000
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Kierunek działania 14. Gmina Zawadzkie przyjazna dla osób starszych
137.
138.
139.

140.

141.

142.

Prowadzenie skoordynowanej polityki
senioralnej
Rozwijanie silvereconomy jako elementu
dbania o dobrostan seniorów
Wzmocnienie instytucji oferujących
wsparcie seniorów przede wszystkim w
kontekście samotnych osób starszych
Deinstytucjonalizacja wsparcia
kierowanego do seniorów poprzez m.in.
świadczenie usług opiekuńczych
Prowadzenie warsztatów edukacyjnych,
konsultacji senioralnych i innych działań
aktywizujących środowisko seniorów
Aktywne stymulowanie współpracy
pomiędzy działającymi organizacjami
zrzeszającymi seniorów

B, S
B, S
B, S
B, S
B, S
B, S

143.

Podjęcie działań na rzecz opracowania
koncepcji, a następnie stworzenia
dziennego domu opieki

B, S

144.

Podejmowanie działań na rzecz kreowania
Gminy Zawadzkie jako miejsca przyjaznego
seniorom poprzez dostosowanie
zorganizowanego transportu zbiorowego i
indywidualnego do potrzeb, czy też usług
opieki zdrowotnej

B, S

Ch

Ch

Ch

P, S
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Ch

P, S

P, S

Ch

P, S
Ch

P, S

Zabytki i dobra
materialne

Zasoby naturalne

Krajobraz

Powierzchnia ziemi

Wody (w tym JCW)

Klimat akustyczny

Klimat

Powietrze

Zwierzęta

Rośliny

Ludzie

Działanie

Różnorodność
Biologiczna

Lp.

Obszary chronione oraz
pozostałe formy
ochrony przyrody, w
tym obszary NATURA
2000
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Krajobraz

Zasoby naturalne

P, S
Ch

B, S
Ch

P, S

Kierunek działania 15. Prowadzenie polityki prorodzinnej i prozdrowotnej
145.

Budowanie spójnej i kompleksowej polityki
społecznej

B, S

146.

Rozwijanie systemu usług opiekuńczych

B, S

147.

148.

Udzielanie pomocy rodzinom w celu
poprawy ich sytuacji życiowej oraz
rozwiązywania problemów socjalnych,
psychologicznych i wychowawczych
Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki
zdrowia

B, S
B, S

P, S
P, S

149.

Promocja zdrowego stylu i trybu życia

B, S

150.

Rozwój budownictwa komunalnego

B, S

151.

152.

153.
154.

Tworzenie warunków sprzyjających
integracji międzypokoleniowej, w tym
utrwalanie postawy szacunku i
odpowiedzialności za osoby starsze
Poprawa dostępności do podstawowych i
specjalistycznych usług medycznych na
terenie gminy
Tworzenie warunków do godzenia
obowiązków wobec rodziny z
indywidualnymi aspiracjami jej członków
Rozwój opieki żłobkowej i przedszkolnej

Ch

Ch

P, S
Ch

P, S

P, S

P, S

P, S

P, S

P, S

P, S

B, S

B, S
B, S
B, S
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Klimat akustyczny

Klimat

Powietrze

Zwierzęta

Rośliny

Ludzie

Działanie
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Biologiczna

Lp.
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2000
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155.

156.
157.

158.

159.

Animowanie czasu wolnego dzieci i
młodzieży, zwłaszcza w okresie
wakacyjnym
Kontynuacja realizacji programów takich
jak „Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej” i „Opieka
Wytchnieniowa”
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Kontynuacja realizacji gminnych
Programów wsparcia rodziny i seniora oraz
ich bieżąca aktualizacja (m.in. Program
„Duża Rodzina 4+”, Program „Senior 65+”,
Opolska Karta Rodziny i Seniora)
Działania w zakresie poprawy
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz
przeciwdziałanie patologiom

B, S

B, S
B, S

B, S

B, S
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09. Przewidywane oddziaływanie działań zawartych w projekcie
Strategii Rozwoju Gminy Zawadzkie na wybrane elementy
środowiska
09.1. Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko
Przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określone zostały w §3 ust
1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839). Spośród nich do realizacji wyznaczono
m.in.:
1) Budowa, modernizacja, przebudowa i rozbudowa sieci dróg gminnych,
2) Rozwijanie wydajnej i zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej poprzez
rozbudowę

i

modernizację

sieci

kanalizacyjnej

oraz

urządzeń

na

rzecz

wodno-

kanalizacyjnych,
3) Wykorzystanie

potencjału

rzeki

Mała

Panew

zwiększenia

samowystarczalności energetycznej gminy.

Przedstawione powyżej przedsięwzięcia będą miały charakter lokalny, tzn. będą one terytorialnie
realizowane w obrębie analizowanej gminy. W związku z powyższym przedsięwzięcia te
charakteryzować się będą ograniczonym przestrzennie oddziaływaniem na środowisko. Ponadto,
w przypadku takich przedsięwzięć, jak budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej czy rozbudowa
dróg, główne oddziaływanie na środowisko występuje w fazie realizacji przedsięwzięcia i ma ono
również czasowo ograniczony charakter. Są zazwyczaj realizowane w obrębie terenów zmienionych
antropogenicznie, tj. w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy.
Oddziaływanie na środowisko inwestycji, szczególnie tych związanych z rozbudową sieci
kanalizacyjnej można ograniczyć do racjonalnego poziomu poprzez dobrze przemyślany wybór
lokalizacji, ponieważ skala wywoływanych przez nie przekształceń środowiska zależeć będzie
w znacznym stopniu od lokalnych uwarunkowań. Ponadto, na wykonawcach poszczególnych
inwestycji, spoczywa obowiązek przeprowadzenia osobnych procedur oddziaływania na środowisko,
w ramach których ustalone zostaną działania mające na celu ochronę siedlisk wraz z zasobami
przyrody na nich występującymi. Zakres oddziaływania oraz jego wielkość będzie można oszacować
dopiero na etapie sporządzania szczegółowego zakresu prac np. Studium wykonalności.
W przypadku, kiedy przedsięwzięcie zostanie zakwalifikowane jako wymagające przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko, ocena wpływu wraz z podaniem rodzaju oddziaływań zostanie
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przeprowadzona na etapie opracowania Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia lub Raportu
oddziaływania na środowisko.
W konsekwencji realizacja powyższych przedsięwzięć skutkować będzie poprawą stanu środowiska
na danym terenie. Ponadto ich realizacja:
•

posiada związek z rozwiązywaniem problemów ochrony środowiska na terenie gminy;

•

służy wspieraniu zrównoważonego rozwoju;

•

służy wdrażaniu prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska.

09.2. Obszary chronione oraz pozostałe formy ochrony przyrody
Na terenie gminy Zawadzkie występują następujące formy ochrony przyrody:
•

Obszar chronionego krajobrazu: Lasy Stobrawsko-Turawskie,

•

Obszar Natura 2000: Dolina Małej Panwi,

•

6 pomników przyrody,

•

18 użytków ekologicznych,

•

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe:
o

Mostki,

o

Pod Dębami.

Strategia wyklucza możliwość podejmowania działań pozostających w sprzeczności z podstawowymi
założeniami ochrony przyrody.
Strategia uwzględnia także zakazy, jakie obowiązują w stosunku pomników przyrody, wynikające
z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2022 r., poz. 916).
Zakazy związane z Obszarami Natura 2000
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2022 r., poz. 916),
na terenie obszarów Natura 2000, zabrania się 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.
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Wyjątki, wyłączone z tych zapisów, zebrane zostały w art. 34, ww. ustawy.
Dla obszaru Natura 2000 zostały ustanowione Plany Zadań Ochronnych.

Tabela 14. Cele działań ochronnych określone w Planie zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Małej
Panwi
Lp.
Przedmiot ochrony
Cele działań ochronnych
Dążenie do przywrócenia składu gatunkowego drzewostanu
Grąd środkowoeuropejski i
typowego dla siedliska. Ograniczenie inwazji obcych
1.
subkontynentalny 9170
geograficznie gatunków drzew i krzewów w drzewostanie i
podszycie.
Bory i lasy bagienne i brzozowoPolepszenie stanu uwodnienia siedliska. Utrwalenie ochrony
2.
sosnowe lasy borealne 91D0
zachowawczej siedliska.
Dążenie do osiągnięcia na 25% powierzchni siedliska
właściwego stanu wskaźników „Martwe drewno – łączne
zasoby” i „wiek drzewostanu”. Dążenie do przywrócenia składu
Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe
3.
gatunkowego drzewostanu typowego dla siedliska.
i jesionowe 91E0
Ograniczenie inwazji obcych geograficznie gatunków drzew i
krzewów w drzewostanie i podszycie. Utrwalenie ochrony
zachowawczej w najlepiej zachowanych płatach siedliska.
Górskie i nizinne torfowiska
Przywrócenie i utrzymanie torfowiska niezarośniętego
4.
zasadowe o charakterze mlak,
krzewami podrostem drzew.
turzycowisk i mechowisk 7230
Zmiennowilgotne łąki trześlicowe
Weryfikacja występowania siedliska Zmiennowilgotne łąki
5.
6410
trzęślicowe 6410.
Niżowe i górskie świeże łąki
Weryfikacja występowania siedliska Niżowe i górskie świeże
6.
użytkowane ekstensywnie 6510
łąki użytkowane ekstensywnie 6510.
Starorzecza i naturalne eutroficzne
7.
zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z
Utrzymanie właściwego stanu zachowania siedliska.
Nympheion Potamion 3150
Torfowiska wysokie z roślinnością
Polepszenie stanu uwodnienia siedliska. Utrwalenie ochrony
8.
torfotwórczą (żywe) 7110
zachowawczej siedliska.
Nizinne i podgórskie rzeki ze
Utrzymanie naturalnego reżimu hydrologicznego. Zachowanie
9.
zbiorowiskami włosieniczników
naturalnej morfologii koryta. Poprawa jakości wód.
Ranunculion fluitantis 3260
źródło: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Katowicach z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru
Natura 2000 Dolina Małej Panwi PLH160008 (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 500)

Zakazy związane z pomnikami przyrody oraz użytkami ekologicznymi
W stosunku do pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu
przyrodniczo-krajobrazowego mogą być wprowadzone następujące zakazy:
1. niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;
2. wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac
związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową,
odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
3. uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
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4. dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo
racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
5. likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy
oraz obszarów wodno-błotnych;
6. wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;
7. zmiany sposobu użytkowania ziemi;
8. wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w tym
kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
9. umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz
tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności
związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;
10. zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków ekologicznych,
utworzonych w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych;
11. umieszczania tablic reklamowych.
Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą:
1. prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z organem
ustanawiającym daną formę ochrony przyrody;
2. realizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, po
uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody;
3. zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa;
4. likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia akcji
ratowniczych.
Realizacja działań określonych w Strategii, nie może stać w sprzeczności z wyżej wymienionymi
zakazami.

Rezerwaty przyrody
Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r., (Dz. U. 2022 r., 916 t.j.), art. 15 na
terenach parków narodowych i rezerwatów przyrody obowiązują następujące zakazy:
1. W parkach narodowych oraz 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);
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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;
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 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558);
17) wspinaczki, eksploracji jaskiń lub zbiorników wodnych, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez
dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody - przez regionalnego dyrektora ochrony
środowiska;
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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.

Proponuje się włączenie Doliny Małej Panwi do sieci rezerwatów. Obszar obejmuje koryto rzeki Małej
Panwi z zachowanymi typowymi elementami geomorfologicznymi rzeki meandrującej. Znaczne
zróżnicowanie warunków decyduje o dużej różnorodności występujących tu siedlisk.
Dotychczasowo, rzeka Mała Panew miała rekreacyjny charakter wykorzystania. Udostępnianie
turystom rzeki będzie w dalszym ciągu możliwe, jednakże tylko w wybranych miejscach, określonych
przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Przy udostępnianiu rezerwatu należy wziąć pod
uwagę okresy rozrodcze i lęgowe i sugeruje się w tym czasie wyłączyć dostępność terenu dla
turystów. Konieczne jest zadbanie o nienaganną gospodarkę odpadową, by uniemożliwić nielegalne
zaleganie odpadów. Miejsca udostępniane turystom do wpływów kajakowych oraz biwakowania
powinny być w miarę możliwości oddalone od najbardziej cennych przyrodniczo fragmentów
rezerwatu. Dodatkowo, w celu ograniczenia antropopresji, możliwe jest wprowadzenie limitu
odwiedzających turystów poprzez biletowanie wstępu.
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Sugeruje się udostępnienie turystyczne wschodniej części planowanego rezerwatu, leżącej najbliżej
obszarów zmienionych antropogenicznie.

Rysunek 13. Proponowany obszar rezerwatu Dolina Małej Panwi.
źródło: kp.org.pl

122

Strategia Rozwoju 2023-2030

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej
zwierząt
Określa ono m.in. zakazy w stosunku do gatunków chronionych.
§ 6.1. W stosunku do dziko wstępujących zwierząt, należących do gatunków objętych ochroną ścisłą
oraz częściową, o których mowa w lp. 1-478 i 480-592 w załączniku nr 1 do rozporządzenia oraz w lp.
1-210 w załączniku nr 2 do rozporządzenia, wprowadza się następujące zakazy:
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 ostroi, 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.
2. 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.
3. 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
noclegu, w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu młodych, lub w miejscach żerowania
zgrupowań ptaków migrujących lub zimujących.
4. W stosunku do dziko występujących zwierząt, oznaczonych symbolem (3) w załączniku nr 1 do
rozporządzenia, wprowadza się dodatkowo zakaz fotografowania lub obserwacji, mogących
powodować ich płoszenie lub niepokojenie.
§ 7. W stosunku do innych niż dziko występujących zwierząt, należących do gatunków objętych
ochroną ścisłą oraz częściową, o których mowa w lp. 1-478, 480-494, 496, 497 i 499-592 w załączniku
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nr 1 do rozporządzenia oraz w lp. 1-101 i 104-210 w załączniku nr 2 do rozporządzenia, wprowadza
się następujące zakazy:
1) umyślnego zabijania;
2) transportu;
3) chowu;
4) przetrzymywania lub posiadania okazów gatunków;
5) zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany lub darowizny okazów gatunków;
6) wwożenia z zagranicy lub wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków;
7) umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego.
§ 8.1. W stosunku do dziko występujących ptaków należących do gatunków, o których mowa w lp.
479 w załączniku nr 1 do rozporządzenia, wprowadza się następujące zakazy:
1) umyślnego zabijania;
2) umyślnego okaleczania lub chwytania;
3) umyślnego niszczenia ich jaj;
4) transportu;
5) zbierania, pozyskiwania, przetrzymywania lub posiadania okazów gatunków;
6) niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd;
7) zbywania, oferowania do sprzedaży lub wymiany okazów gatunków;
8) umyślnego płoszenia lub niepokojenia w miejscach noclegu, w okresie lęgowym w miejscach
rozrodu był wychowu młodych.
2. W stosunku do dziko występujących zwierząt należących do gatunków, o których mowa w lp. 211
w załączniku nr 2 do rozporządzenia, wprowadza się następujące zakazy:
1) transportu;
2) przetrzymywania lub posiadania okazów gatunków;
3) zbywania, oferowania do sprzedaży lub wymiany okazów gatunków.

Zadania określone w Strategii Rozwoju Gminy Zawadzkie nie stoją w sprzeczności z zapisami
Rozporządzenia w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt.

09.3. Różnorodność biologiczna, rośliny i zwierzęta oraz grzyby
Realizacja zapisów Strategii Rozwoju Gminy Zawadzkie w przypadku typowych działań inwestycyjnych
w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, infrastruktury technicznej, infrastruktury drogowej,
gospodarki wodami, modernizacji budynków może powodować wystąpienie negatywnych,
bezpośrednich, chwilowych oddziaływań na środowisko przyrodnicze.
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Prace budowlane mogą wpływać bezpośrednio i negatywnie na bioróżnorodność poprzez: możliwe
zniszczenie siedlisk roślin i zwierząt, zmiany stosunków gruntowo-wodnych, tworzenie barier
w migracji zwierząt, zmianę warunków siedliskowych oraz wycinkę drzew i krzewów. Będą to jednak
oddziaływania chwilowe. Negatywne oddziaływanie na środowisko inwestycji, szczególnie tych
związanych z rozbudową sieci kanalizacyjnej oraz sieci drogowej można ograniczyć do racjonalnego
poziomu poprzez dobrze przemyślany wybór lokalizacji, ponieważ skala wywoływanych przez nie
przekształceń środowiska zależeć będzie w znacznym stopniu od lokalnych uwarunkowań. Ponadto,
na wykonawcach poszczególnych inwestycji, spoczywa obowiązek przeprowadzenia osobnych
procedur oddziaływania na środowisko, w ramach których ustalone zostaną działania mające na celu
ochronę siedlisk wraz z zasobami przyrody na nich występującymi. Szerokość strefy oddziaływania
drogi na strukturę, skład i kluczowe procesy ekologiczne kształtujące dane siedlisko uzależniona jest
od zasięgu zmian stosunków wodnych, dyspersji biogenów, zanieczyszczeń i wrażliwości siedlisk.
Negatywne skutki funkcjonowania ciągów komunikacyjnych to:
•

utrudnienie przemieszczania się zwierząt i roślin,

•

wypadki i kolizje drogowe z dzikimi zwierzętami,

•

zniszczenie siedlisk w zasięgu przebiegu i oddziaływania drogi,

•

przekształcanie terenu przyległego do drogi (osiedlanie się człowieka wzdłuż dróg),

•

ekspansja gatunków obcych na danym terenie, związanych z człowiekiem.

W perspektywie długoterminowej działania związane z budową systemów kanalizacyjnych
będą miały stały, pozytywny wpływ na bioróżnorodność zwłaszcza organizmów żyjących w glebie
i w wodzie. Racjonalna gospodarka wodno-ściekowa zmniejsza udział zanieczyszczeń bezpośrednio
kierowanych do wód i do ziemi, co w konsekwencji zwiększy zasobność i jakość gleb oraz poprawi
stan wód powierzchniowych i podziemnych na terenie gminy Zawadzkie.
Przed rozpoczęciem prac związanych z termomodernizacją budynków zarządca powinien wykonać
ekspertyzę przyrodniczą stwierdzającą obecność lub brak chronionych gatunków ptaków i nietoperzy
w danym obiekcie budowlanym. Ekspertyzę powinna wykonać osoba merytorycznie związana
z ornitologią (ptaki) i chiropterologią (nietoperze). W przypadku konieczności zniszczenia podczas
prac budowlanych siedlisk ptaków objętych ochroną, należy uzyskać zezwolenie Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska, przy jednoczesnym zapewnieniu zastępczych miejsc lęgowych np.:
poprzez zawieszenie budek lęgowych dla ptaków i budek lub schronów dla nietoperzy. Poza tym
termin i sposób wykonania prac należy dostosować do okresów lęgowych zwierząt.
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Konwencja o różnorodności biologicznej
W dniu 5 czerwca 1992 r. została sporządzona w Rio de Janeiro Konwencja o różnorodności
biologicznej. Celami konwencji jest ochrona różnorodności biologicznej, zrównoważone użytkowanie
jej elementów oraz uczciwy i sprawiedliwy podział korzyści wynikających z wykorzystywania zasobów
genetycznych, w tym przez odpowiedni dostęp do zasobów genetycznych i odpowiedni transfer
właściwych technologii, z uwzględnieniem wszystkich praw do tych zasobów i technologii, a także
odpowiednie finansowanie.
Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk
Dnia 19 września 1979 r. w Bernie sporządzono Konwencję o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny
europejskiej oraz ich siedlisk. Zgodnie z jej postanowieniami:
Art. 3.
1. Każda z umawiających się stron podejmie działania mające na celu wdrożenie krajowej polityki
ochrony dzikiej flory i fauny oraz siedlisk naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków
zagrożonych i ginących, zwłaszcza gatunków endemicznych oraz tych, których siedliska są zagrożone,
w rozumieniu postanowień niniejszej konwencji.
2. Każda z umawiających się stron podejmuje się uwzględnić ochronę dzikiej fauny i flory w swojej
polityce dotyczącej planowania i rozwoju oraz w swych działaniach ukierunkowanych na ograniczenie
zanieczyszczeń.
3. Każda z umawiających się stron będzie wspierać edukację i rozpowszechnianie ogólnych informacji
o potrzebie ochrony dzikiej flory i fauny oraz ich siedlisk.
Art. 4.
1. Każda z umawiających się stron podejmie właściwe i niezbędne środki ustawodawcze
i administracyjne, by zapewnić ochronę siedlisk dzikiej flory i fauny, w szczególności gatunków
wymienionych w załącznikach I i II, oraz ochronę zagrożonych siedlisk naturalnych.
2. Umawiające się strony w swojej polityce dotyczącej planowania i rozwoju będą mieć na względzie
potrzebę ochrony obszarów chronionych, określonych w ustępie poprzedzającym, tak aby uniknąć
lub zmniejszyć tak dalece, jak to możliwe, wszelkie pogarszanie się stanu takich terenów.
3. Umawiające się strony podejmują się zwracać szczególną uwagę na ochronę obszarów ważnych dla
gatunków wędrownych, wymienionych w załącznikach II i III, które są odpowiednio usytuowane na
szlakach wędrówek i spełniają rolę terenów zimowania, odpoczynku, żerowania, rozmnażania lub
pierzenia.
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4. Umawiające się strony podejmują się, stosownie do potrzeb, koordynować działania w zakresie
ochrony siedlisk naturalnych, o których mowa w niniejszym artykule, jeśli są one położone na
obszarach przygranicznych.
Art. 5. Każda z umawiających się stron podejmie właściwe i niezbędne środki ustawodawcze
i administracyjne, aby zapewnić szczególną ochronę gatunków dzikiej flory, wymienionych
w załączniku I. Należy zabronić umyślnego zrywania, zbierania, ścinania lub wyrywania takich roślin.
Każda z umawiających się stron, stosownie do potrzeb, zakaże posiadania lub sprzedaży roślin tych
gatunków.
Art. 6. Każda z umawiających się stron podejmie właściwe i niezbędne przedsięwzięcia ustawodawcze
i administracyjne, aby zapewnić szczególną ochronę gatunków dzikiej fauny, wymienionych
w załączniku II. W odniesieniu do zwierząt tych gatunków muszą być przede wszystkim zakazane:
a)

wszystkie

formy

umyślnego

chwytania,

przetrzymywania

i

umyślnego

zabijania;

b) umyślne uszkadzanie lub niszczenie miejsc rozrodu lub odpoczynku;
c) umyślne niepokojenie dzikich zwierząt, zwłaszcza w okresie rozrodu, wychowu młodych lub snu
zimowego, jeżeli takie postępowanie będzie miało znaczące skutki w odniesieniu do celów niniejszej
konwencji;
d) umyślne niszczenie lub wybieranie jaj oraz posiadanie jaj, a nawet wydmuszek;
e) posiadanie i handel wewnętrzny tymi zwierzętami, żywymi lub martwymi, włączając w to
zwierzęta wypchane oraz łatwo rozpoznawalne części zwierząt lub produkty z nich pochodzące,
w przypadku gdy środek ten przyczyni się do zwiększenia skuteczności postanowień niniejszego
artykułu.

Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako
środowisko życiowe ptactwa wodnego (Konwencja Ramsar)
Konwencję sporządzono w Ramsarze dnia 2 lutego 1971 r.
Art. 2.
1. Każda z Umawiających się Stron wskaże odpowiednie obszary wodno-błotne na swoim terytorium,
w celu włączenia ich do Spisu Obszarów Wodno-Błotnych o Międzynarodowym Znaczeniu, zwanego
dalej "Spisem", który będzie prowadzony przez biuro utworzone na podstawie artykułu 8. Granice
poszczególnych obszarów wodno-błotnych będą dokładnie opisane i naniesione na mapę, mogą one
też obejmować strefy przybrzeżne rzek i mórz przylegające do obszarów wodno-błotnych oraz wyspy
lub wody morskie głębsze niż sześć metrów podczas odpływu, lecz otoczone obszarami
wodnobłotnymi, zwłaszcza gdy mają one duże znaczenie jako środowisko życiowe ptactwa wodnego.
2. Wyboru obszarów wodno-błotnych, które powinny być zamieszczone w Spisie, należy dokonać na
podstawie

ich

międzynarodowego

znaczenia
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limnologicznego lub hydrologicznego. W pierwszym rzędzie powinny być do niego włączone obszary
wodno-błotne, które mają międzynarodowe znaczenie jako środowisko życiowe ptactwa wodnego
we wszystkich porach roku.
3. Zamieszczenie obszaru wodno-błotnego w Spisie nie narusza w niczym wyłącznych, suwerennych
praw Umawiającej się Strony, na której terytorium obszar ten się znajduje.
4. Każda z Umawiających się Stron, podpisując niniejszą Konwencję lub składając dokument
ratyfikacyjny albo dokument przystąpienia zgodnie z artykułem 9, wskaże co najmniej jeden obszar
wodno-błotny w celu zamieszczenia go w Spisie.
5. Każda z Umawiających się Stron ma prawo włączania do Spisu dodatkowych obszarów
wodnobłotnych znajdujących się na jej terytorium, do rozszerzania granic obszarów wodno-błotnych
już włączonych do Spisu lub, z powodu swych pilnych interesów narodowych, do skreślenia obszarów
wodno-błotnych już zamieszczonych w Spisie lub do ograniczenia ich; o zmianach tych zawiadomi
możliwie najszybciej organizację lub rząd, odpowiedzialne za pełnienie obowiązków stałego biura,
wymienione w artykule 8.
6. Każda z Umawiających się Stron bierze pod uwagę swoją odpowiedzialność międzynarodową za
ochronę, utrzymanie oraz racjonalne użytkowanie zasobów wędrownego ptactwa wodnego, tak przy
dokonywaniu zgłoszeń do Spisu, jak i przy korzystaniu z prawa do wprowadzania zmian w Spisie,
dotyczących obszarów wodno-błotnych znajdujących się na jej terytorium.

Rysunek 14. Siedliska przyrodnicze o znaczeniu europejskim.
źródło: Geoserwis GDOŚ
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Północno-zachodni kraniec gminy Zawadzkie – dolina Małej Panwi - jest najbardziej bogaty
w siedliska oraz stanowiska fauny i flory. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zinwentaryzowała
na tamtym obszarze stanowiska grzybów, stanowiska i siedliska gadów, stanowiska owadów,
stanowiska ptaków oraz stanowiska roślin naczyniowych.

Rysunek 15. Stanowiska grzybów.
źródło: Geoserwis GDOŚ

Rysunek 16. Stanowiska i siedliska gadów.
źródło: Geoserwis GDOŚ
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Rysunek 17. Stanowiska owadów.
źródło: Geoserwis GDOŚ

Rysunek 18. Stanowiska ptaków.

źródło: Geoserwis GDOŚ
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Rysunek 19. Stanowiska roślin naczyniowych.
źródło: Geoserwis GDOŚ

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

09.5. Powietrze atmosferyczne
Oceniono, że wyznaczone w projekcie Strategii działania nie będą mieć znaczącego negatywnego
wpływu na jakość powietrza atmosferycznego. Ograniczając emisję zanieczyszczeń, głównie niską,
która jest najważniejszym problemem, spowoduje się również zmniejszenie emisji zanieczyszczeń
w ramach oddziaływania ponadlokalnego. Planowane działania zmierzające do zmniejszenia niskiej
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emisji i jej uciążliwości będą zdecydowanie pozytywnie oddziaływać na poszczególne komponenty
środowiska. Największy nacisk powinien być położony na działania jednostek wskazanych
w programie naprawczym określonym w Programie Ochrony Powietrza. Do potencjalnych
pozytywnych, pośrednich i stałych działań nie inwestycyjnych (organizacyjnych) zaliczyć można
zadania związane z wdrażaniem lokalnych polityk ograniczania emisji gazów i pyłów do powietrza, do
których należą zapisy Programu Ochrony Powietrza dla strefy opolskiej. Pozytywny, bezpośredni
i stały wpływ na powietrze atmosferyczne i klimat będą miały zadania typowo inwestycyjne
tj. termomodernizacja obiektów oraz przebudowa infrastruktury drogowej. Głównym zagrożeniem
powietrza atmosferycznego jest niska emisja z instalacji grzewczych budynków. Termomodernizacja
budynków pozwoli na znaczące ograniczenie zużycia materiału opałowego niezbędnego do ogrzania
obiektu. W konsekwencji wpłynie to na redukcję emisji szkodliwych zanieczyszczeń do powietrza
atmosferycznego, redukcję emisji gazów cieplarnianych, przekładając się na zmniejszenie
oddziaływania antropogenicznego na klimat. W konsekwencji, malejące zapotrzebowanie na surowce
energetyczne powoduje zmniejszenie ingerencji w środowisko naturalne związanej z ich
wydobywaniem. Prace wydobywcze mogą mieć pośredni negatywny wpływ na stosunki wodne oraz
gleby, a w zależności od ich rodzaju mogą także naruszać powierzchnię ziemi niszcząc siedliska roślin,
tereny lęgowe oraz żerowiska zwierząt.
W okresie realizacji przedsięwzięć będą miały miejsce uciążliwości związane z emisją do powietrza
substancji z procesu spalania paliw w silnikach maszyn budowlanych i pojazdów transportowych,
prac montażowych. Powyższe emisje będą miały charakter okresowy i odwracalny, a uciążliwości
z nimi związane ustaną wraz z zakończeniem prac budowlanych.
Instalacja OZE
Na terenie gminy Zawadzkie planowane jest tworzenie instalacji fotowoltaicznych. Instalacja
pojedynczych baterii fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych nie stanowi zagrożenia dla
środowiska. Niemniej jednak proces montażu baterii fotowoltaicznych może stanowić zagrożenie dla
ptaków gniazdujących w budynkach (np. jerzyki, jaskółki, wróble). Dlatego też przed podjęciem prac
należy przeprowadzić inwentaryzację budynków pod kątem występowania chronionych gatunków
ptaków. Prace montażowe powinny być prowadzone poza okresem lęgowym ptaków. Okres lęgowy
większości ptaków w Polsce przypada w terminie od 1 marca do 15 października. Należy jednak
zaznaczyć, iż dla niektórych gatunków ptaków okres lęgowy przypada w innym okresie np. dla wróbli
– od lutego/marca do sierpnia, a jeżyków od maja do sierpnia. Ponadto w poszczególnych latach
okresy lęgowe dla konkretnych gatunków ulegają nieznacznym przesunięciom, w zależności od
panujących warunków pogodowych.
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Negatywnego oddziaływania można się spodziewać w odniesieniu do dzikich gatunków. Problem
będzie dotyczył głównie ptaków i owadów a zależny będzie w znacznej mierze od lokalizacji
inwestycji fotowoltaicznych.
Wykorzystanie rzek i potoków do celów energetycznych może potencjalnie źle wpłynąć na
środowisko naturalne tylko w przypadku nieprzemyślanego doboru lokalizacji oraz niedostatecznych
rozwiązań chroniących środowisko. W trakcie budowy MEW dojdzie do chwilowego przerwania ciągu
wodnego, co uniemożliwi organizmom wodnym przemieszczanie się rzeką. Ruch w jej górę zostanie
przywrócony w momencie uruchomienia przepławki. Lokalizację MEW należy dobrać tak, by nie
znajdowała się na terenie obszarów wyjątkowo cennych przyrodniczo.

Na terenie gminy Zawadzkie planuje się także energetyczne wykorzystanie promieni słonecznych.
Negatywne oddziaływanie z tym związane występuje na etapie budowy elektrowni fotowoltaicznej.
W celu dostarczenia fragmentów instalacji konieczne jest zastosowanie ciężkich pojazdów, mogących
naruszyć powierzchnię ziemi i zniszczyć rosnącą tam roślinność. Dodatkowo ich obecność generować
będzie wibracje oraz hałas. Wszelkie negatywne oddziaływania ustąpią w momencie zakończenia
etapu budowy. Finalnie, elektrownia zajmująca bezpośrednio niewielką powierzchnię gruntu
generować będzie znaczne ilości energii elektrycznej, pozwalając tym samym na ograniczenie zużycia
paliw kopalnych, których spalanie generuje zanieczyszczenia powietrza i gazy cieplarniane
odpowiedzialne za zmiany klimatu. Jednakże, lokalizację elektrowni należy dobrać tak, by nie
znajdowała się na trasie migracji większych zwierząt.

09.6. Klimat
Skutki zmian klimatu, zwłaszcza wzrost temperatury, częstotliwości i nasilenia zjawisk ekstremalnych,
występujące w ostatnich kilku dekadach pogłębiają się i z tego względu stały się przedmiotem
zainteresowania rządów i społeczności międzynarodowej. Wyniki badań naukowych jednoznacznie
wskazują, że zjawiska powodowane przez zmiany klimatu stanowią zagrożenie dla społecznego
i gospodarczego rozwoju, w tym także dla Polski. Wysiłki na rzecz dostosowania się do skutków zmian
klimatu powinny być zatem podejmowane jednocześnie z realizowanymi przez Polskę działaniami
ograniczającymi emisję gazów cieplarnianych.
„Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020
z perspektywą do roku 2030” został opracowany z myślą o zapewnieniu warunków stabilnego
rozwoju społeczno-gospodarczego w obliczu ryzyka związanego ze zmianą klimatu, ale również
z myślą o wykorzystaniu pozytywnego wpływu, jakie niosą działania adaptacyjne mogące mieć wpływ
nie tylko na stan polskiego środowiska, ale również na wzrost gospodarczy. Realizacja ustaleń
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niektórych zaproponowanych działań może mieć wpływ na mikroklimat. Wzrost znaczenia
rozproszonych, odnawialnych źródeł energii powinien uwzględniać pogorszenie warunków
wiatrowych (długie okresy bezwietrznej pogody, lub krótkotrwałe okresy z wiatrami o sile huraganu).
Produkcja biomasy będzie podlegać takim samym ograniczeniom jak cała produkcja rolna ze względu
na zmniejszenie dostępności wody, ograniczenie wydajności produkcji. W przypadku energii
słonecznej można spodziewać się poprawy warunków w lecie ze względu na wydłużone okresy
pogody słonecznej i zmniejszenie w zimie ze względu na dłuższe okresy z zachmurzeniem.
W zakresie upraw roślin energetycznych kluczowy będzie rozwój nowych gatunków roślin, bardziej
odpornych na zmienne warunki pogodowe oraz innowacyjnych technik upraw do wykorzystywania
w bardzo suchym oraz wilgotnym środowisku. Zmiany klimatu będą miały różnorodny wpływ na
sektor energetyczny, uwzględniając w szczególności prognozowane wahanie średniej temperatury.
Konieczne będzie dostosowanie systemu energetycznego do warunków zapotrzebowania zarówno na
energię elektryczną, jak i cieplną, m.in. poprzez wdrożenie stabilnych niskoemisyjnych źródeł energii.
Ochrona różnorodności biologicznej i gospodarka leśna w kontekście zmian klimatu jest niezmiernie
ważnym zagadnieniem, ponieważ problem utraty bioróżnorodności narasta wraz z postępującymi
zmianami klimatu. 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, jak również przygotowaniu ekosystemów leśnych na zwiększoną presję
wynikającą z nasilenia ekstremalnych zjawisk pogodowych, m.in. okresów suszy, fal upałów,
gwałtownych opadów deszczu, porywistych wiatrów.
Zmiany klimatyczne będą prowadziły do zmniejszenia zasobów przestrzeni dostępnej dla danego typu
prowadzonej lub planowanej działalności – m.in. wzrost ryzyka osuwiskowego, nasilenie procesów
erozji wodnej i wietrznej, deficyt wody, podniesienie, a także obniżenie poziomu wód gruntowych.
Zmiany klimatu w kontekście przestrzennym oddziałują na cały kompleks problemów
zagospodarowania przestrzennego.
Miasta zagrożone są bezpośrednio szczególnie trzema zjawiskami: intensyfikacją miejskiej wyspy
ciepła i silnymi ulewami powodującymi podtopienia oraz suszą sprzyjającą deficytowi wody
w miastach. W mniejszym stopniu zagrożenie stanowią silne wiatry, które z uwagi na dużą szorstkość
podłoża tracą swoją siłę, jednakże zagrożenie to może dotyczyć małych miast oraz przedmieść
o zabudowie rozproszonej. Miejska wyspa ciepła jest efektem zaburzonego przez powierzchnie
sztuczne (asfalt, beton, pokrycia dachów itp.) przebiegu procesów wymiany energii między podłoże
ma atmosferą. Dodatkowo wzmacnia ją wzrastająca temperatura co sprzyja stresowi cieplnemu,
stagnacji powietrza nad miastem, wzrostowi koncentracji zanieczyszczeń powietrza, w tym pyłu
zawieszonego i smogu. Niewłaściwa gospodarka przestrzenna, w szczególności inwestowanie na
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terenach zagrożonych, w tym w strefach zalewowych rzek oraz zbyt niska pojemność retencyjna
naturalna jak i sztucznych zbiorników, nie tylko w dolinach rzek, ogranicza skuteczne działania
w sytuacjach nadmiaru lub deficytu wód powierzchniowych. Istnieje ryzyko, że w przyszłości zjawiska
te będą występować ze zwiększoną częstotliwością. Wyniki przeanalizowanych scenariuszy wskazują
na zwiększone prawdopodobieństwo występowania powodzi błyskawicznych wywołanych silnymi
opadami mogących powodować zalewanie obszarów, na których nieodpowiednio prowadzona jest
gospodarka przestrzenna. Przewidywane zmiany klimatyczne i związany z nimi wzrost częstotliwości
i intensywności susz w rolnictwie spowodują wzrost zapotrzebowania na wodę do nawodnień.
Z obliczeń prognostycznych wartości niedoborów wody w glebie dla wybranych roślin wynika, że
następuje ciągły proces przesuszania się gleby i zwiększania zagrożenia suszą. Obok suszy także
intensywne opady stanowią zagrożenie dla produkcji roślinnej. W związku ze wzrostem częstości
występowania intensywnych opadów w okresie letnim, można oczekiwać zwiększenia potrzeb
odwadniania. Przeprowadzone analizy wskazały, że należy oczekiwać zwiększenia częstości lat ze
stratami plonów wynikających z niekorzystnego przebiegu pogody.
Część działań ujętych w Strategii Rozwoju Gminy Zawadzkie będzie charakteryzowała się zarówno
oddziaływaniami pozytywnymi lub neutralnymi, jak i negatywnymi w odniesieniu do zmian klimatu.
Działanie obejmujące przebudowę i remonty dróg, obok bezpośredniej i długotrwałej poprawy stanu
powietrza w zakresie ilości emitowanych zanieczyszczeń (na skutek upłynnienia ruchu, skutkującego
mniejszym spalaniem paliw) powodują z reguły przeniesienie negatywnego oddziaływania z jednego
miejsca w inne (z terenów zabudowanych na tereny zlokalizowane poza terenami zabudowanym
(które wcześniej charakteryzowały się o wiele lepszymi warunkami aerosanitarnymi). Ponadto zmiany
pokrycia powierzchni ziemi bezpośrednio wpływają na mikroklimat. Ich zwiększenie pogarsza lokalnie
mikroklimat, tworząc tzw. wyspy ciepła.
Ponadto, w Strategicznym planie adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do
roku 2020 z perspektywą do roku 2030, zaleca się m.in. by proces zalesiania nie kolidował z lokalną
różnorodnością biologiczną, a sama gospodarka leśna była prowadzona zgodnie z prawidłowymi
praktykami, zwiększenie znaczenia planowania przestrzennego w procesie zarządzania rozwojem
oraz czerpanie wzorców z dobrych praktyk europejskich. Rekomenduje się transformację planowania
przestrzennego w kierunku polityki prorozwojowej, nie zaś wyłącznie rutynowej procedury,
poszerzenie działań wspierających adaptację rolnictwa do zmian klimatu o tematykę oszczędności
wody, m.in. poprzez unikanie prowadzenia upraw wymagających dużej ilości wody oraz poprzez
stosowanie hydrożeli poprawiających retencję w glebie, zaleca się także wzmożenie prac badawczych
nad gatunkami odpornymi na długotrwałe susze oraz przymrozki. Podkreśla się wagę powszechnego
dostępu do danych pomiarowych i baz nieprzetworzonych danych dla instytucji badawczych.
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Dodatkowo, jako niezbędne określa się działania edukacyjne oraz upowszechniające zasady dobrych
praktyk w gospodarce rolnej, wskazuje się na potrzebę istnienia polityki adaptacyjnej realizującej się
w modernizacji polskiej wsi i pełnego wykorzystania aktualnych możliwości rozwoju obszarów
wiejskich. W kwestii rozwoju transportu, zaleca się, by projektowana infrastruktura była przede
wszystkim odporna na ekstremalne zdarzenia pogodowe, takie jak deszcze nawalne oraz ich skutki
w postaci powodzi czy podtopień, a w mniejszym stopniu na globalny wzrost temperatury.
W kierunku działań „miejska polityka przestrzenna uwzględniająca zmiany klimatu”, rekomenduje się
uwzględnienie w polityce miejskiej takich aspektów jak tworzenie lokalnych planów adaptacyjnych,
modernizację

oraz

prawidłowe

funkcjonowanie

infrastruktury

kanalizacyjnej,

wdrażanie

innowacyjnych rozwiązań w budownictwie i infrastrukturze oraz modelowy rozwój zielonej
przestrzeni miejskiej7.
Należy także wspomnieć, iż wzrost temperatury powietrza przyczynia się do wzrostu wilgotności.
Zbyt duża wilgotność jest szkodliwa dla ludzkiego organizmu, m.in. poprzez utrudnianie
i spowalnianie procesu regulacji termicznej ciała. Realizacja działań ujętych w Strategii pozwoli na
istotne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych ze źródeł grzewczych w gospodarstwach domowych
oraz z komunikacji, co przyczyni się do spowolnienia wzrostu średniej globalnej temperatury
powietrza. Istotny wpływ na zawartość pary wodnej w powietrzu ma także ilość terenów zielonych
w stosunku do obszaru zajętego przez beton, asfalt czy kostki brukowe. Wymienione materiały
budowlane posiadają znaczną pojemność cieplną i oddając zgromadzoną energię, podwyższają
lokalnie temperaturę powietrza (efekt miejskiej wyspy ciepła). Dlatego szczególnie ważne jest
zwiększanie ilości zadrzewień, zwłaszcza na terenach zurbanizowanych.

09.7. Zabytki oraz dobra materialne
Działania wyznaczone w projekcie Strategii mają w większości neutralne lub pozytywne
oddziaływanie na dobra materialne i zabytki. Zadania inwestycyjne w zakresie infrastruktury
komunikacyjnej bezpośrednio wpłyną pozytywnie na występujące w bliskim sąsiedztwie tych
terenów zabytki nieruchome, poprzez minimalizację występowania drgań spowodowanych złym
stanem technicznym nawierzchni lub szlaku. Prowadzenie założonych działań infrastrukturalnych
w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów zabytkowych (zabytków nieruchomych, stanowisk
archeologicznych) będzie wymagało od inwestora uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków postępowania i właściwego zabezpieczenia na etapie wykonywania robót budowlanych.

7

Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku
2030, Załącznik 1. Wnioski i rekomendacje z przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu
Strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku
2030 (SPA 2020)
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Negatywne, bezpośrednie i chwilowe oddziaływania na zabytki oraz dobra materialne mogą wystąpić
jedynie na etapie realizacji zadań inwestycyjnych lub wówczas, gdy działanie dotyczyć będzie
obiektów objętych ochroną kulturową lub historyczną. Negatywne oddziaływanie może wiązać się ze
zniszczeniem obiektu zabytkowego lub naruszeniem jego pierwotnego stanu. W chwili przygotowania
niniejszego opracowania brak jest możliwości stwierdzenia, które z zadań inwestycyjnych będą
prowadzone w pobliżu obiektów chronionych i czy ich zakres prac spowoduje zniszczenie lub
degradację danego obiektu historycznego. Konsekwencją realizacji zadań inwestycyjnych będzie
dbałość o walory historyczno-kulturowe poprzez zastosowanie takich rozwiązań projektowych, aby
środowisko kulturowe nie zostało zdegradowane.
Reasumując, działania wyznaczone w ramach projektu Strategii Rozwoju Gminy Zawadzkie przyczynią
się do ochrony wartości kulturowych i pozytywnego wpływu na zabytki.

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

09.9. Wody
Działania zaplanowane do realizacji w ramach projektu Strategii rozwoju Gminy Zawadzkie nie będą
wywierały znaczącego wpływu na stan wód powierzchniowych i podziemnych. W czasie realizacji
zamierzeń może dojść do chwilowego zaburzenia stosunków wodnych, jednak długotrwały efekt
inwestycji przyniesie korzyści zarówno dla stanu wód jak i komfortu życia mieszkańców gminy.
Oceniono, że wyznaczone w Strategii zadania nie będą mieć znaczącego wpływu na jakość i ilość wód
powierzchniowych i podziemnych, w tym jednolite części wód.
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Realizacja ustaleń Strategii wpisuje się w realizację głównych celów środowiskowych dla wód
podziemnych określonych w Ramowej Dyrektywie Wodnej (RDW):
•

zapobieganie dopływowi lub ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych;

•

zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych;

•

zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych;

•

wdrożenie działań niezbędnych do odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego
trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego wskutek działalności człowieka.

Natomiast w przypadku wód powierzchniowych działania zapisane w Strategii powinny realizować
następujące cele RDW:
•

zapobieganie pogorszeniu się stanu wszystkich części wód powierzchniowych;

•

poprawa i przywracanie wszystkie części wód powierzchniowych dla sztucznych i silnie
zmienionych części wód, mając na celu osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych;

•

ochrona i poprawa wszystkich sztucznych i silnie zmienionych części wód w celu osiągnięcia
dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych;

•

stopniowe redukowanie zanieczyszczenia substancjami priorytetowymi i stopniowe
eliminowanie priorytetowych substancji niebezpiecznych z wód powierzchniowych oraz
zapobieganie dopływowi lub ograniczanie dopływu zanieczyszczeń.

Każde z opisanych działań wpisuje się w realizację powyższych celów, zakładając osiągnięcie przez
jednolite części wód podziemnych i powierzchniowych stanu/potencjału co najmniej dobrego.
Żadne z wymienionych w Strategii działań nie odnosi się bezpośrednio do terenów objętych strefami
ochronnymi. Jednakże, z uwagi na ogólnikowy charakter zadań, możliwe jest, że zasięg niektórych
z nich obejmie tereny pobliskie ujęciom, z uwzględnieniem przepisów prawnych, którym podlegają
strefy ochronne.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodne, (Dz. U. 2022 r., poz. 855), w rozdziale 6
„Ochrona ujęć wody oraz zbiorników wód śródlądowych” określa m.in. nakazy obowiązujące na
terenie ochrony bezpośredniej oraz zakazy, ograniczenia i nakazy obowiązujące na terenie ochrony
pośredniej.
Nie przewiduje się, aby którekolwiek z zadań określonych w Strategii, stało w sprzeczności
z przepisami prawnymi dotyczącymi stref ochrony. Wszelkie budowy dróg czy prace związane
z gospodarką ściekową będą uwzględniały wyżej wymienione ograniczenia.
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Budowa sieci kanalizacyjnej podlega najczęściej analizie jej opłacalności, jednak dla ochrony
środowiska jest ona rozwiązaniem bardziej korzystnym. W przypadku obszarów, na których
występuje zagrożenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych, a tym samym także gruntowych,
budowa indywidualnych rozwiązań gospodarki ściekowej nie jest korzystnym podejściem do
problemu odprowadzania ścieków. Właściciele takich urządzeń nie są w stanie zagwarantować
właściwego oczyszczenia ścieków lub prawidłowego eksploatowania urządzenia. Budowa sieci
wyeliminuje

przedostawanie

się

zanieczyszczeń

z możliwych

nieszczelnych

zbiorników

bezodpływowych do gruntu. W ten sposób zmniejszy się zagrożenie mikrobiologiczne i eutrofizacji.
Ograniczy to także rozproszone zanieczyszczanie gleb i wód podziemnych.
Zdarzają

się

przypadki,

kiedy

odprowadzanie

ścieków

zawierających

zanieczyszczenia

w dopuszczalnych stężeniach mimo wszystko może negatywnie oddziaływać na wody odbiornika,
z uwagi na jego szczególną wrażliwość. Wprowadzenie do wód rzeki przy niskim przepływie
znacznego ładunku zanieczyszczeń może w konsekwencji wpłynąć negatywnie na jej naturalną
zdolność samooczyszczania i stopniowe pogarszanie się jakości prowadzonych przez nią wód.
Powtarzające się regularne zrzuty ścieków zawierających substancje zanieczyszczające w ilościach
podprogowych przyczyniają się do przekroczenia chłonności rzek, które niejednokrotnie stanowią
lokalne cieki wodne o niewielkich przepływach.
Kolejnym rozwiązaniem mogą być przydomowe oczyszczalnie ścieków. W odpowiedni sposób
zaprojektowane i wykonane, z rozbudowanym systemem przelewowym zapewniają dobrą jakość
wód wprowadzanych do gruntu. Ewentualna nieprawidłowa eksploatacja przydomowych
oczyszczalni ścieków oraz ich awarie mogą przyczynić się do zanieczyszczenia zarówno wód
podziemnych, jak i gleby, a za jej pośrednictwem również wód powierzchniowych. Użytkownicy
przydomowych oczyszczalni ścieków są zobowiązani do przeprowadzania badania ścieków surowych
i oczyszczonych z oczyszczalni, co w dużym stopni ogranicza ich potencjalny negatywny wpływ. Taki
wymóg zwiększa także prawdopodobieństwo wykrycia awarii przydomowych oczyszczalni ścieków
oraz jej szybkiej naprawy.
Ponadto zaleca się prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz kontrole częstotliwości
opróżniania tych zbiorników.
Oddziaływania negatywne związane będą z etapem budowy i po zakończeniu prac ustąpią. Prace
budowlane mogą wpływać negatywnie na wody poprzez: możliwe zniszczenie siedlisk roślin
i zwierząt żyjących w wodach, zmiany stosunków gruntowo-wodnych. Negatywne oddziaływanie na
środowisko inwestycji, szczególnie tych związanych z rozbudową sieci kanalizacyjnej oraz sieci
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drogowej można ograniczyć do racjonalnego poziomu poprzez dobrze przemyślany wybór lokalizacji,
ponieważ skala wywoływanych przez nie przekształceń środowiska zależeć będzie w znacznym
stopniu od lokalnych uwarunkowań. Ponadto, na wykonawcach poszczególnych inwestycji, spoczywa
obowiązek przeprowadzenia osobnych procedur oddziaływania na środowisko, w ramach których
ustalone zostaną działania mające na celu ochronę siedlisk wraz z zasobami przyrody na nich
występującymi. Zakres oddziaływania oraz jego wielkość będzie można oszacować dopiero na etapie
sporządzania szczegółowego zakresu prac np. Studium wykonalności. W przypadku, kiedy
przedsięwzięcie będzie kwalifikować się do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko, ocena wpływu wraz z podaniem rodzaju oddziaływań zostanie
przeprowadzona na etapie opracowania Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia lub Raportu
oddziaływania na środowisko.
Realizacja inwestycji, z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, wpisuje się w cele środowiskowe
wskazane w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”. Dokument ten został
przyjęty Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967). Zgodnie
z Programem wodno-środowiskowym kraju wprowadzono działania z kategorii „Gospodarka
Komunalna”, obejmujące konieczność porządkowania systemu gospodarki ściekowej. Działania te
obejmują budowę systemu kanalizacji sanitarnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.
Reasumując, realizacja inwestycji nie wpłynie na pogorszenie stanu wód i nie będzie stanowić
zagrożenia nieosiągnięcia celów środowiskowych. Inwestycje mają na celu poprawę warunków
sanitarnych, uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez podłączenie istniejących i planowanych
budynków do zbiorowego systemu odprowadzania ścieków, likwidację zbiorników bezodpływowych.
W projekcie Strategii zaplanowane zostały zadania dotyczące utrzymania oraz powiększania zdolności
retencyjnych. Charakter inwestycyjny mogą mieć jedynie zadania związane z budową zbiorników
wodnych. Biorąc pod uwagę, że zadanie te maja charakter ogólny, nie jest znana ich dokładna
lokalizacja ani szczegóły techniczne. Co więcej dla zadań tego rodzaju wymagana jest osobna
procedura oceny wpływu na środowisko. Wpływ prac budowlanych oraz modernizacyjnych
w okolicach wód powierzchniowych, może bezpośrednio, ale krótkotrwale wpływać na pogorszenie
się ich jakości. Wpływ ten jednak zniknie po zakończeniu prac. W długofalowej perspektywie wpływ
inwestycji związanych z zachowaniem i powiększeniem zdolności retencyjnych będzie miał
pozytywny wpływ na wody. Zachowanie naturalnego stanu wód oraz renaturyzacja wód zmienionych
przez działalność człowieka wpłynie na poprawę stanu hydromorfologicznego wód oraz przywrócenie
funkcji ekologicznych wód. Doprowadzi to do odbudowania zdolności wód do samooczyszczania.
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Efektem zadań prowadzących do zachowania i poprawy retencji będzie poprawa stanu ilościowego
wód.
Reasumując realizacja inwestycji nie wpłynie na pogorszenie stanu wód i nie będzie stanowić
zagrożenia nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w „Planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967).
Zgodnie z opracowaniem pn.: Dobre praktyki utrzymania rzek, które powstały z inicjatywy Fundacji
WWF Polska i Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej opracowano działania minimalizujące prace
utrzymaniowe rzek dla poszczególnych kategorii prac w odniesieniu do grup typów abiotycznych rzek
m.in.:
➢

Wykaszanie roślin z dna oraz brzegów śródlądowych wód powierzchniowych

1. Zabieg wykaszania powinien dotyczyć tylko roślinności, która mogłaby utrudniać przepływ przy
wyższych stanach wód, natomiast w przypadku braku takiego zagrożenia nie należy ingerować
w szatę roślinną, szczególnie w przypadku cieków naturalnych na terenach użytkowanych
ekstensywnie lub chronionych. Preferowane powinno być wykaszanie tylko jednego brzegu lub
naprzemiennie z uwzględnieniem układu poziomego koryta.
2. Wykaszanie roślin z dna powinno się stosować tylko w przypadku zarastania cieków roślinami
ortotropowymi (roślinami, których pędy wznoszą się pionowo tj. prostopadle do podłoża –
np. trzcina pospolita). Działania nie należy stosować wobec reofitów (roślin prądolubnych,
o charakterystycznych liściach poddających się nurtowi wody – np. włosienicznik rzeczny,
wstęgowe formy strzałki wodnej), gdyż zwykle ograniczają one przepływ tylko w umiarkowanym
stopniu.
3. Należy unikać równoczesnego wykaszania roślinności z obu brzegów i dna, gdyż powoduje to
całkowitą destrukcję zespołu makrofitów, brak ocienienia lustra wody oraz utratę siedlisk
i kryjówek ryb i makrobezkręgowców. Pozostałości wykoszonych roślin nie mogą spływać
ciekiem ani w nim pozostawać, gdyż mogłyby tworzyć zatory wymagające kolejnych interwencji i
negatywnie oddziaływałyby na warunki fizykochemiczne wody.
4. W granicach miast, terenów zabudowanych i przemysłowych oraz intensywnie użytkowanych
rolniczo (np. pola orne, fermy hodowlane), a także w bezpośrednim sąsiedztwie (do 100 m)
urządzeń hydrotechnicznych (np. przepompowni, przepustów rurowych, jazów) oraz przy
ujściach dopływów, kanałów i rowów melioracyjnych, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się lokalne wykaszanie obu brzegów i dna cieku oraz powtórzenie prac 3-4 krotnie w roku.
➢

Usuwanie roślin pływających i korzeniących się w dnie rzek
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1. Prace należy ograniczyć tylko do tych odcinków rzek, gdzie roślinność wodna stwarza
rzeczywiste zagrożenie podtopieniem gruntów, a więc tam, gdzie zachodzą poniższe przesłanki:
−

– zarośnięta jest cała szerokość koryta,

−

– występuje znaczna miąższość roślin, ograniczająca przepływ,

−

– brak jest strefy zalewowej użytkowanej ekstensywnie (np. łąki),

−

– w bezpośrednim sąsiedztwie cieku znajduje się zabudowa lub inne elementy
infrastruktury.

2. Preferowane powinno być usuwanie roślin tylko z części szerokości koryta, w taki sposób, aby
pozostawić 50% określonego w przedmiarze porostu. Należy kształtować koryto przepływu wód
wśród roślinności w miarę możliwości naśladując naturalną linię nurtu.
➢

Usuwanie drzew i krzewów porastających dno oraz brzegi rzek

1. Co do zasady, drzewa na brzegach rzek nie powinny być wycinane. Prace należy ograniczyć tylko
do tych odcinków rzek, gdzie zadrzewienia stwarzają rzeczywiste zagrożenie powodziowe,
zagrożenie dla bezpieczeństwa żeglugi, zagrożenie uszkodzenia urządzeń wodnych (budowli
regulacyjnych) lub zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń, a więc tam, gdzie zachodzą poniższe
przesłanki:
−

występuje zwężenie lub zarośnięta jest cała szerokość koryta,

−

brak jest strefy zalewowej użytkowanej ekstensywnie (np. łąki),

−

w bezpośrednim sąsiedztwie cieku występuje zabudowa lub inne elementy
infrastruktury.

2. Preferowane powinno być prowadzenie wycinki drzew i krzewów na jednym brzegu lub
naprzemiennie, z uwzględnieniem układu poziomego koryta, w celu odpowiedniego
kształtowania warunków przepływu wód wielkich.
3. Nie powinno się usuwać tzw. drzew biocenotycznych – w szczególności drzew dziuplastych oraz
zahubionych i wypróchniałych. W szczególności, wycinka drzew uschniętych (martwych) lub
chorych i zamierających nie powinna być regułą – tego rodzaju drzewa często odznaczają się
najwyższymi walorami przyrodniczymi (siedliska ptaków, nietoperzy, bezkręgowców).
4. Sam fakt nadwieszenia drzewa nad lustrem wody oraz zagrożenia przewróceniem w nurt,
zwłaszcza jeżeli szerokość koryta przekracza 10-20 m, nie powinien być przesłanką do wycinania
drzewa – zwłaszcza biorąc pod uwagę dużą pozytywną rolę ekologiczną rumoszu drzewnego
w nurcie rzeki.
5. Przed usunięciem drzew konieczne jest sprawdzenie przez kompetentnego specjalistę, czy nie są
one zasiedlone przez gatunki chronione (zwłaszcza ptaki, nietoperze, chrząszcze, grzyby).
Konieczne może być uzyskanie zezwolenia RDOŚ na odstępstwo od zakazów w stosunku do
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gatunków dziko występujących zwierząt, grzybów lub roślin objętych ochroną. Zezwolenie takie
może być odrębną decyzją (art. 56 ustawy o ochronie przyrody), albo częścią warunków
prowadzenia robót (art. 118a ust. 8 tej ustawy).
6. Jeżeli konieczne jest usunięcie drzew, to wycięte drzewa warto wykorzystać kotwicząc je
w nurcie cieku, tak by z jednej strony pełniły funkcję deflektorów odpowiednio kierujących nurt
(można np. w ten sposób chronić zagrożone rozmyciem punkty brzegu), a z drugiej strony mogły
być elementem ekologicznym w cieku.
7. W wyjątkowych sytuacjach w obszarach użytkowanych ekstensywnie dopuszcza się prowadzenie
prac w odcinkach cieków według warunków przewidzianych dla obszarów zabudowanych, o ile
występuje bezpośrednie zagrożenie powodziowe lub wystąpieniem podtopień na obszarach
zabudowanych lub przemysłowych położonych w sąsiedztwie tych odcinków.
8. Należy pamiętać, że wycinka zadrzewień nadrzecznych, poza utratą bioróżnorodności i ich
funkcji siedliskotwórczych (Fot. 20) może wzmóc inne problemy, przyspieszając rozrost roślin
wodnych i zarastanie cieku (Fot. 21), ułatwiając spływy do cieku z terenów sąsiednich
wzmagające eutrofizację i zamulanie, destabilizując brzegi cieku.
➢

Usuwanie z rzek przeszkód naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka

1. Należy ograniczyć do minimum usuwanie powalonych drzew i innych „przeszkód naturalnych”,
gdyż elementy te mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania ekosystemu rzecznego i są
niezbędne dla zachowania i odtwarzania różnorodności biologicznej rzeki. Zupełnie należy
wykluczyć usuwanie ponadwymiarowych głazów z rzek górskich i wyżynnych, ponieważ
zapewniają one stabilność dna – ich usunięcie może spowodować erozję koryta. Maksymalnie
ograniczyć należy usuwanie z cieków rumoszu, drzewnego, ze względu na jego znaczenie
ekologiczne.
2. Prace polegające na usuwaniu „przeszkód naturalnych” należy ograniczyć tylko do tych
odcinków rzek, gdzie rumosz drzewny lub inne przeszkody naturalne stwarzają rzeczywiste
zagrożenie powodziowe, a więc gdy zachodzą poniższe przesłanki:
−

znacząco zatamowana jest cała szerokość koryta i występuje rzeczywiście podpiętrzenie
wody do nie akceptowalnej wysokości (należy tu jednak brać pod uwagę, że – zwłaszcza
na małych ciekach – spowolnienie spływu wody przez zwały drzew powalonych w nurt to
korzystna dla środowiska forma naturalnej retencji; natomiast w małych ciekach górskich
gruby rumosz drzewny pełni ważną funkcję wytracania energii strumienia wody przy
ulewnych deszczach – por. Bojarski i in. 2005); ewentualnie gdy przeszkoda
ukierunkowuje nurt w sposób zagrażający zniszczeniem elementów infrastruktury lub
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zabudowy zlokalizowanej przy cieku, albo gdy jest bardzo wysokie ryzyko zniesienia
drzewa w miejsce, gdzie grozi powstanie niebezpiecznego zatoru;
−

brak jest strefy zalewowej użytkowanej ekstensywnie (np. łąki);

−

w bezpośrednim sąsiedztwie cieku występuje, narażona na podtopienie lub erozję brzegu,
zabudowa lub inne elementy infrastruktury.

3. Drzewa powalone w korycie stwarzające zagrożenie powstawania niebezpiecznych zatorów
należy w miarę możliwości tylko częściowo redukować – odcinać gałęzie pozostawiając fragment
pnia jako element, który ukierunkowuje prąd ku centralnej części cieku, tak by zachować
kryjówki i siedliska dla ryb, w tym gatunków istotnych dla oceny stanu ekologicznego (m.in.
pstrąg potokowy, lipień, kleń, miętus, boleń) oraz z gospodarczego (wędkarskiego) punktu
widzenia (m.in. okoń, szczupak, sum, leszcz).
4. Wskazane jest usuwanie zanieczyszczeń pochodzenia antropogenicznego (śmieci) oraz innych
przeszkód wynikających z działalności człowieka, bez usuwania elementów naturalnych (pni,
rumoszu drzewnego).
➢

Udrażnianie rzek przez usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód oraz

usuwanie namułów i rumoszu
1. O ile to możliwe, należy dążyć do pozostawienia odcinków o mniejszym stopniu zamulenia,
wolnych od wpływu prac (o długości co najmniej 1 km), co pozwoli na utrzymanie mozaiki
siedlisk wzdłuż cieku, zachowanie różnorodności makrofitów i makrobezkręgowców oraz tarlisk
ryb fitofilnych. Obszary mogące stanowić cenne tarliska ryb, szczególnie łososiowatych
i reofilnych karpiowatych (odcinki o dnie żwirowym) winno się pozostawić bez ingerencji.
2. Niewskazane jest tworzenie odcinków cieków o jednolitej, niewielkiej głębokości, gdyż
w przypadku niskich stanów wód są one pozbawione siedlisk umożliwiających bytowanie
większych gatunków ryb.
➢

Remont lub konserwacja stanowiących własność właściciela wody:
a) budowli regulacyjnych oraz ubezpieczeń w obrębie tych budowli,
b) urządzeń wodnych

3. Remont urządzeń regulacyjnych – w tym umocnień brzegów i budowli piętrzących winien być
wykonywany tylko w przypadku potwierdzenia ich aktualnej przydatności. W każdym innym
przypadku należy rozważyć rozbiórkę niefunkcjonalnych budowli w ramach odrębnych zadań
inwestycyjnych, ponieważ obiekty przeznaczone do likwidacji nie powinny być utrzymywane.
W szczególności remont prowadzący do odtworzenia funkcjonalności stopni i progów w dnie
o wysokości ponad 20 cm, lub urządzeń obejmujących sztuczne długie i płytkie struktury
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utwardzonego dna (np.: niecek wypadowych, umocnień itp.) może stwarzać lub utrwalać
poważne utrudnienie dla migracji ryb i bezkręgowców. W tym wypadku prace remontowe
powinny zapewniać poprawę stanu ekologicznego rzeki poprzez stosowanie rozwiązań
ułatwiających migrację organizmów wodnych, w przeciwnym razie remont powinien być
wykonywany tylko w wyjątkowych, dobrze uzasadnionych przypadkach.
4. Preferowanym działaniem alternatywnym do remontowania progów jest rozważenie ich
przekształcenia w ramach odrębnego zadania inwestycyjnego w znacznie bardziej przyjazne
środowisku struktury o charakterze kamiennych ramp lub pochylni dennych zajmujących całą
szerokość cieku, zbliżonych do naturalnych bystrzy. Działania takie należy wykonać w ramach
odrębnych zadań inwestycyjnych, jednak w przypadku stwierdzenia ich zasadności należy
odstąpić od remontów istniejących, niefunkcjonalnych obiektów, gdyż jest to działanie
nieuzasadnione ekonomicznie.
5. W miarę możliwości należy stosować podczas prac materiały naturalne takie jak kamień,
faszyna, drewno itp.
6. Konieczna jest jednak indywidualna analiza każdego przypadku pod kątem specyficznych
uwarunkowań środowiskowych – np. występowania gatunków ryb dwuśrodowiskowych
o określonych terminach migracji, podczas których nie należy prowadzić remontów
funkcjonujących przepławek. Szczególnie w obszarach chronionych remonty urządzeń wodnych
powinny być poddane indywidualnej analizie, obejmującej także spójność istnienia urządzenia
wodnego z celami danego obszaru chronionego.
➢

Dodatkowe ograniczenia w obszarach chronionych (parki narodowe, rezerwaty przyrody,

obszary Natura 2000, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, użytki ekologiczne,
zespoły przyrodniczo-krajobrazowe)
1.

Należy ograniczyć działania w korycie rzek w obszarach chronionych poprzez wyjątkowo
staranną weryfikację ich zasadności i realizację wyłącznie w kluczowych miejscach – np.
spiętrzeń wód zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mieniu.

2.

Wskazane jest ograniczenie prac do koszenia jedynie porostu na brzegach, wykaszanie roślin
z koryta możliwe jest jedynie w przypadku konieczności utrzymania toru wodnego oraz na
kanałach i rowach, albo gdy wykoszenie silnie zarastającego koryta jest korzystniejszą
środowiskowo alternatywą

wobec

bardziej inwazyjnych ingerencji (usuwania roślin,

„odmulania”). Zasadą powinno być także usuwanie z koryta do 50% porostu, nie częściej niż co 2
lata.
3.

W granicach obszarów chronionych koszenie brzegów należy wykonywać w okresie po 15 lipca,
a najmniej niekorzystne jest prowadzenie prac w okresie od 15 sierpnia do końca lutego.
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W trakcie wykonywania zabiegów należy zawsze i konsekwentnie pozostawić jeden brzeg
nienaruszony – będzie on pełnił funkcję ostoi zwierząt i roślinności.8

Zadania mające na celu inicjowanie i wspieranie działań związanych z małą retencją mogą
ewentualnie negatywnie oddziaływać na wody i ekosystem wodny jedynie z fazie budowy. W
tworzenie retencji wodnej wkład będzie mieć budowa MEW, która dzięki zaporze może akumulować
wodę. W fazie użytkowej, nowo wybudowane zbiorniki retencyjne stanowić będą nowe ostroje dla
organizmów wodnych. Ponadto, należy zwrócić szczególną uwagę na zagrożenie suszą, na jakie jest
narażony nasz kraj. Budowa i utrzymanie zbiorników retencyjnych w należytej kondycji da możliwość
utrzymanie rezerwuarów wodnych, które w sytuacjach kryzysowych pozwolą na utrzymanie życia
biologicznego poprzez regulację przepływu (regularne dostawy wody do dalszych odcinków rzek).

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

Budowa oraz modernizacja istniejących dróg i chodników, rozwój transportu
publicznego,

•

Budowa oraz rozbudowa ciągów rowerowych,

•

Budowa infrastruktury gazowej,

•

Budowa lub modernizacja wybranych elementów infrastruktury wodociągowej,

•

Budowa lub modernizacja wybranych elementów infrastruktury kanalizacyjnej.

•

Budowa, modernizacja oraz termomodernizacja wybranych obiektów.

Teren gminy Zawadzkie znajduje się na obszarze o wysokich walorach fizjonomicznych krajobrazu.
Zgodnie z Waloryzacją krajobrazu naturalnego województwa opolskiego wraz z programem czynnej
i biernej ochrony, celem ochrony krajobrazu naturalnego powinno być zachowanie w możliwie
najmniej zmienionym stanie struktury i funkcjonowania złożonych układów przyrodniczych
obejmujących typowe dla tych układów zróżnicowanie biocenoz, gleb, skał, wód, klimatu (mikro
i topoklimatu) pozostających we wzajemnym powiązaniu.
Planowanie krajobrazu w krajach UE obejmuje 4 główne kierunki działań (za Degórskim, 2004):

8Dobre

praktyki utrzymania rzek, Warszawa, sierpień 2018, WWF
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−

wzmacnianie jakości krajobrazu na obszarach charakteryzujących się znaczną poprawą jago
właściwości osiągniętą w drodze restytucji,

−

ochronę najcenniejszych przyrodniczo i krajobrazowo regionów kontynentu,

−

kreowanie nowych rozwiązań przestrzennych w środowisku postindustrialnym, zniszczonym
przez człowieka,

−

odtwarzanie najcenniejszych fragmentów krajobrazu, ze względu na jego wartość związaną
z dziedzictwem kulturowym.

Podstawowe znaczenie w zachowaniu różnorodności krajobrazowej Europy ma realizacja
Paneuropejskiej Strategii Ochrony Różnorodności Biologicznej i Krajobrazowej (1998). Podstawowymi
celami jej wdrażania są:
−

znaczne zmniejszenie i likwidacja zagrożeń dla różnorodności,

−

zwiększenie odporności europejskiej różnorodności,

−

wzmocnienie spójności ekologicznej całej Europy,

−

znaczne zwiększenie świadomości i udziału społeczeństwa w sprawach związanych
z różnorodnością biologiczną i krajobrazową.

Budowa regionalnego systemu ochrony różnorodności krajobrazowej powinna opierać się na uznaniu
pełnej reprezentatywności jako podstawy ochrony. Jest to zgodne z jednym z warunków organizacji
systemowej ochrony przestrzeni przyrodniczej. Według Chmielewskiego (1992) warunkami uznania
za system są:
−

zróżnicowanie pod względem charakteru przyrodniczego i fizjonomicznego oraz położenia
geograficznego,

−

kompletność, czyli pełna reprezentatywność typów krajobrazu naturalnego, typów
krajobrazów geograficznych, typów fizjocenoz oraz form fizjonomicznych,

−

zhierarchizowanie pod względem ekologicznej i gospodarczej rangi oraz zakresów rygorów
ochronnych,

−

spójność przestrzenna realizowana poprzez zachowanie łączności przestrzennej między
poszczególnymi elementami,

−

ukierunkowanie na realizację określonej polityki przestrzennej,

−

homeostaza rozumiana jako zdolność do zachowania strukturalnej i funkcjonalnej
równowagi, pomimo niesprzyjających bodźców zewnętrznych.

W budowie systemowej ochrony różnorodności krajobrazowej aktualne są zasady ogólne
przedstawione przez Andrzejewskiego (1984):
−

zachowania ciągłości ekosystemów w czasie,

−

zachowania ciągłości ekosystemów w przestrzeni,
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−

zachowanie różnorodności nisz ekologicznych,

−

zachowanie

adekwatności

między

warunkami

abiotycznymi,

które

powstają

po

zainwestowaniu obszaru, a tworzonymi systemami ekologicznymi.
Aktualne wydają się być zasady traktowania problematyki ochrony i kształtowania środowiska
przyrodniczego opracowane przez Kassenberga (1986) dla potrzeb planowania przestrzennego:
−

zasada jedności przestrzennej, dotycząca zachowania i podtrzymywania przyrodniczej
konstrukcji obszaru, decydującej o sprawnym funkcjonowaniu całego obszaru,

−

zasada równorzędności układów przyrodniczych i społeczno-gospodarczych,

−

zasada odporności związanej z użytkowaniem zasobów i walorów w granicach pojemności
ekologicznej środowiska,

−

zasada

oszczędności

polegająca

na

tereno-,

energio-,

surowco-,

materiało-,

i wodooszczędnym rozwoju społeczno-gospodarczym,
−

zasada recyrkulacji związana z jak najdłuższym zatrzymywaniem pobranych zasobów w
obiegu gospodarczym,

−

minimalizacji konfliktów poprzez ich postrzeganie, określanie i rozwiązywanie.

Kassenberg (1986) formułuje również pięć zasad ochrony obszarów przyrodniczo cennych:
−

ciągłości przestrzennej obszaru,

−

bezwzględnej ochrony obszarów o największych wartościach biocenotycznych i największym
stopniu naturalności,

−

wzbogacania i przebudowy obszarów zdegradowanych,

−

likwidowania istniejących zakłóceń,

−

stopniowania ograniczeń w użytkowaniu w zależności od form ochrony.

Andrzejewski (1986) proponuje następujące reguły działania w przestrzeni dla zachowania struktury i
funkcji żywej przyrody:
−

zachowania ciągłości przestrzennej różnych typów ekosystemów,

−

zachowania ciągłości ekosystemów w czasie,

−

zachowanie zgodności planowanego systemu ekologicznego i warunków abiotycznych,

−

zachowanie właściwego tempa krążenia materii w systemach ekologicznych.

Zgodnie z Waloryzacją (…), wszelkie przestrzenne formy ochrony przyrody są odpowiedzialne za
ochronę krajobrazu. Stąd ważne ich nienaruszanie.
Brak systemowych połączeń przestrzennych w regionalnym wieloprzestrzennym systemie ochrony
przyrody, brak pełnej reprezentatywności regionalnej różnorodności krajobrazów w chronionych
obszarach, pełniejsze rozpoznanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych regionu oraz liczne
propozycje utworzenia nowych obszarów chronionych wskazują na potrzebę uzupełnienia
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przestrzennego systemu ochrony przyrody na Opolszczyźnie o nowe obszary. Szczególnie rozwój
systemu ochrony walorów krajobrazowych powinien zmierzać w kierunku objęcia ochroną
dotychczas nie chronionych typów krajobrazu naturalnego oraz w kierunku konstruowania połączeń
między izolowanymi obszarami. ten ostatni postulat powinien być realizowany na drodze
wyznaczania i ochrony międzynarodowych, krajowych i regionalnych korytarzy ekologicznych.
Dokonana w publikacji ocena warunków przyrodniczo-krajobrazowych województwa opolskiego oraz
licznych wcześniejszych propozycji ochrony krajobrazu pozwoliła na sformułowanie podstawowych
kierunków rozwoju przestrzennego systemu ochrony różnorodności krajobrazowej. Jego rozbudowa
powinna następować poprzez:
−

powiększenie istniejących parków krajobrazowych,

−

przekwalifikowanie części obszarów niższych rangą na obszary bardziej wzmożonej ochrony,

−

ustanowienie nowych obszarów chronionych, w szczególności obejmujących korytarzowe
połączenia już istniejących oraz projektowanych obszarów systemu,

−

rozpoznanie obszarów o najmniejszym zasobie informacji przyrodniczej.

Zgodnie z celami przyjętymi w Europejskiej Konwencji Krajobrazowej (zalecenia CM/Rec (2008) 3
Komitetu Ministrów w sprawie wytycznych dotyczących wdrażania Europejskiej Konwencji
Krajobrazowej) Każde działanie lub projekt powinien być zgodny ze standardami jakości krajobrazu.
W szczególności powinny poprawić jakość krajobrazu, a przynajmniej nie doprowadzić do jej
pogorszenia. Wpływ projektów na krajobraz, niezależnie od ich skali, powinien być oceniony,
a przepisy i instrumenty odpowiadające tym skutkom powinny być sprecyzowane. Każde działanie lub
projekt powinien nie tylko odpowiadać cechom miejsca, ale także być do nich dostosowany.9
Na krajobraz oddziaływać będą głównie działania o charakterze inwestycyjnym. Inwestycje
polegające na budowie dróg, termomodernizacji obiektów, rozbudowie infrastruktury wodnościekowej, budowie ścieżek rowerowych, konserwacji systemu melioracyjnego powodują stałą
zmianę w krajobrazie. Rodzaj oddziaływania (pozytywny bądź negatywny) jest uzależniony od
lokalizacji danej inwestycji i otaczającego je terenu. Właściwie zaprojektowany i zlokalizowany
w przestrzeni nie powinien negatywnie oddziaływać na środowisko.
Ponadto potencjalne pozytywne oddziaływanie będą miały zadania z zakresu gospodarki odpadami,
ponieważ ograniczą one ryzyko powstawania dzikich wysypisk oraz zalegania pojedynczych odpadów
na terenach zielonych. Inwestycje budowlane w sposób trwały wpiszą się w krajobraz, dlatego istotny
jest wybór lokalizacji oraz odpowiedniej technologii z zachowaniem ustaleń miejscowego planu
9

Zalecenia CM/Rec (2008)3 Komitetu Ministrów w sprawie wytycznych dotyczących wdrażania Europejskiej Konwencji
Krajobrazowej
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zagospodarowania przestrzennego. Budowa nowych dróg może potencjalnie negatywnie wpłynąć na
krajobraz z uwagi na pojawienie się nowej formy w przestrzeni. Niemniej jednak z uwagi na
powierzchniowych charakter dróg nie stanowią one dominanty krajobrazowej, a ich przebieg jest
w większości dostosowany do lokalnego ukształtowania terenu. Sporadyczne przypadki tj. budowa
obiektu inżynieryjnego lub inżynierskiego, skrzyżowań itp. mogą powodować zaburzenia w lokalnym
krajobrazie z uwagi na ich rozmiary w przestrzeni. Na etapie realizacji inwestycji drogowych
negatywne chwilowe oddziaływanie może wystąpić z uwagi na prowadzone wykopy, przemieszczanie
mas ziemnych, prace „wysokich” maszyn tj. żurawie, dźwigi, które mogą być widoczne z dużych
odległości.
Przebudowa i modernizacja już istniejących obiektów nie będzie powodować negatywnych
oddziaływań na krajobraz oraz powierzchnię ziemi. Jedyna niedogodność estetyczna może
występować w trakcie trwających prac poprzez obecność maszyn budowlanych.
Część z tych czynników można zminimalizować poprzez stosowanie działań ograniczających, a część
zupełnie wyeliminować poprzez wdrożenie odpowiedniego systemu edukacji ekologicznej
i prowadzenie działań naprawczo-prewencyjnych. Istotą jest więc zaplanowanie takich działań
ochronnych, które ograniczą zjawisko degradacji powierzchni ziemi i przywrócą stan zgodny ze
standardami w tym zakresie. Oceniono, że wyznaczone w Strategii zadania nie będą mieć znaczącego
negatywnego wpływu na powierzchnię ziemi i krajobraz.
W projekcie Strategii wymienione zostały zadania dotyczące utrzymania oraz powiększania zdolności
retencyjnych. Charakter inwestycyjny mogą mieć jedynie zadania związane z budową zbiorników
wodnych. Biorąc pod uwagę, że zadania te mają charakter ogólny - koncepcyjny, nie jest znana ich
dokładna lokalizacja ani szczegóły techniczne. Co więcej, dla zadań tego rodzaju wymagana jest
osobna procedura oceny wpływu na środowisko. Wpływ prac budowlanych może bezpośrednio, ale
krótkotrwale wpływać na krajobraz oraz powierzchnię ziemi. Wpływ ten jednak zniknie po
zakończeniu prac. W długofalowej perspektywie wpływ inwestycji związanych z zachowaniem
i powiększeniem zdolności retencyjnych będzie miał pozytywny wpływ na krajobraz oraz
powierzchnię ziemi. Ograniczony zostanie wpływ suszy na środowisko glebowe. Rozwój naturalnych
siedlisk ograniczy także erozję powierzchni ziemi oraz prawdopodobieństwa wystąpienia ruchów
masowych ziemi. Trwale zmieniony zostanie także krajobraz uprzednio przekształcony przez czynniki
antropogeniczne.
20 października 2000 roku we Florencji sporządzono Europejską Konwencję Krajobrazową (Dz. U.
2006 nr 14 poz. 98), której celami są promowanie ochrony, gospodarki i planowania krajobrazu
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a także organizowanie współpracy europejskiej w zakresie zagadnień dotyczących krajobrazu.
Określono w niej środki specjalnie, które ma podjąć każda ze stron10:
A. Podnoszenie świadomości – każda ze stron podejmie działania na rzecz podnoszenia
świadomości społeczeństwa obywatelskiego, organizacji prywatnych i organów publicznych
w zakresie wartości krajobrazów, ich roli i wprowadzanych w nich zmian.
B. Szkolenie i edukacja – każda ze stron podejmie działania na rzecz promowania:
a. szkolenia specjalistów w zakresie oceny krajobrazu i operacji dotyczących krajobrazu;
b. multidyscyplinarnych

programów

szkolenia

dotyczących

polityki,

ochrony,

gospodarki i planowania w zakresie krajobrazu, przeznaczonych dla specjalistów
w sektorze prywatnym i publicznym i dla stowarzyszeń związanych z krajobrazem;
c. nauki w szkołach i na uniwersytetach, która, w odnośnych dziedzinach
przedmiotowych obejmie wartości związane z krajobrazami i zagadnieniami ich
ochrony, gospodarki i planowania.
C. Identyfikacja i ocena
1. Przy aktywnym udziale zainteresowanych Stron, o których mowa w artykule 5 c), oraz
w celu podniesienia wiedzy o jej krajobrazach, każda ze Stron podejmie działania na
rzecz:
a) i) zidentyfikowania swoich własnych krajobrazów na całym obszarze terytorium swojego
kraju;
ii) przeanalizowania ich charakterystyk oraz przekształcających je sił i presji;
iii) odnotowania zmian;
b) dokonania oceny tak zidentyfikowanych krajobrazów, z uwzględnieniem poszczególnych
wartości przypisanych im przez strony i ludność, których to dotyczy.
2. Owe procedury identyfikacji i oceny będą ukierunkowane poprzez wymianę doświadczeń
i metodologii, zorganizowaną przez Strony na płaszczyźnie europejskiej w myśl artykułu
8.
D. Cele jakości krajobrazu – każda ze Stron podejmie działania na rzecz zdefiniowania celów
jakości krajobrazu dla zidentyfikowanych i ocenionych krajobrazów, po przeprowadzeniu
konsultacji społecznych zgodnie z artykułem 5 c).
E. Wdrażanie – w celu wprowadzenia w życie polityki w zakresie krajobrazu, każda ze Stron
podejmie działania na rzecz wprowadzenia instrumentów mających na celu ochronę,
gospodarkę i/lub planowanie krajobrazu.

10
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09.11. Hałas i promieniowanie elektromagnetyczne
Kierunki działań przewidziane w Strategii są związane z podjęciem nowych inwestycji i zadań na
obszarze gminy i miasta, co będzie skutkowało budową lub rozbudową obiektów, a także zabiegami
modernizacyjno-remontowymi. Oddziaływanie to będzie krótkotrwałe, odwracalne i występujące
tylko na terenie prowadzonych prac i w ich najbliższym sąsiedztwie. Prace realizowane w ramach
tych zadań będą źródłem hałasu, którego głównym emitorem będzie praca urządzeń mechanicznych.
Zadania, których realizacja będzie się wiązać z użyciem ciężkiego sprzętu powinny być prowadzone
w dzień, aby nie zakłócać ciszy w porze nocnej. Dla zminimalizowania emisji hałasu i spalin, podczas
prac zostaną użyte maszyny w pełni sprawne, które zostaną wykorzystane do prac zgodnych z ich
przeznaczeniem i możliwościami, tak aby nie powstały inne zagrożenia, np. dla pracowników i osób
postronnych znajdujących się w pobliżu. Oddziaływanie to będzie krótkotrwałe i ustąpi z chwilą
zakończenia prac. Modernizacja istniejących odcinków dróg przyczyni się do poprawy ich stanu oraz
komfortu jazdy. Pośrednio zmniejszy to poziom hałasu drogowego.
Negatywne oddziaływanie w postaci promieniowania elektromagnetycznego może nastąpić
w ramach pośredniego skutku rozszerzania dostępności cyfrowej czy tworzenia nowych instalacji
OZE. W przypadku OZE, ewentualne negatywne oddziaływanie dotyczy linii łączących instalacje
z siecią energetyczną. Właściwa lokalizacja oraz zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń może
niemal całkowicie wyeliminować narażenie na promieniowanie elektromagnetyczne, także w kwestii
ewentualnych pól emitowanych przez sieć internetową. Przewidywalne uciążliwości związane
z promieniowaniem elektromagnetycznym oraz dźwiękami wydawanymi podczas pracy urządzeń OZE
będą marginalne.
Podczas prac ziemnych i montażowych, w sąsiedztwie placu budowy wystąpią potencjalne
bezpośrednie i krótkotrwałe uciążliwości w tym: emisja hałasu, zanieczyszczeń do powietrza oraz
wytwarzanie odpadów. Oceniono je jako krótkoterminowe. Prace związane z budową przedsięwzięć
wiązać się będą ze wzrostem poziomu hałasu, którego źródłem będzie praca sprzętu budowlanego,
środków transportu. Hałas będzie miał zasięg lokalny. Praca przedsięwzięć przebiega częściowo
w obrębie terenów chronionych akustycznie, zatem mieszkańcy i użytkownicy najbliższej zabudowy
odczuwać mogą okresowe uciążliwości związane z realizacją inwestycji. Ewentualne uciążliwości będą
minimalizowane poprzez prowadzenie prac w porze dziennej w godz. 6.00-22.00 oraz zastosowanie
urządzeń i maszyn w pełni sprawnych.
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10. Analiza
ograniczanie

rozwiązań
lub

mających

kompensację

na

celu

przyrodnicza

zapobieganie,
negatywnych

oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji
projektowanego dokumentu
Prognoza oddziaływania na środowisko wykazała, że niektóre z przedsięwzięć realizowanych
w ramach projektu Strategii Rozwoju Gminy Zawadzkie mogą negatywnie wpłynąć na środowisko.
Negatywne oddziaływanie na środowisko inwestycji, szczególnie tych związanych m.in. z rozbudową
sieci wodno-kanalizacyjnej, budową i modernizacją obiektów czy modernizacją i rozbudową ciągów
komunikacyjnych można ograniczyć do racjonalnego poziomu poprzez dobrze przemyślany wybór
lokalizacji, ponieważ skala wywoływanych przez nie przekształceń środowiska zależeć będzie
w znacznym stopniu od lokalnych uwarunkowań.
Wykaz inwestycji zamieszczonych w Strategii Rozwoju Gminy Zawadzkie powinien być realizowany
zgodnie z zaleceniami wynikającymi z wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
(dotyczy inwestycji, które rozpoczęły się w latach poprzednich i są obecnie kontynuowane). Podczas
podejmowania nowych działań inwestycyjnych należy brać pod uwagę lokalizację form ochrony
przyrody, zakazy i nakazy wynikające z aktów prawa miejscowego, uchwał powołujących dane formy
ochrony przyrody lub planów zadań ochronnych i planów ochrony ww. obszarów. Każdorazowe
podjęcie działań inwestycyjnych wymaga przeprowadzenia postępowania określającego wpływ na
środowisko w drodze odrębnej procedury (decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach).
Do ogólnych działań ograniczających oddziaływanie należą:
•

w czasie realizacji inwestycji prawidłowe zabezpieczenie techniczne sprzętu i placu budowy,
w tym zwłaszcza w miejscach styku z ekosystemami szczególnie wrażliwymi na zmiany
warunków siedliskowych;

•

stosowanie odpowiednich technologii, materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych;

•

maskowanie elementów dysharmonijnych dla krajobrazu;

•

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

W przypadku gdy całkowite uniknięcie danego oddziaływania jest niemożliwe i istnieje
niebezpieczeństwo nieodwracalnego zniszczenia szczególnie cennych elementów przyrody,
konieczne jest podjęcie odpowiednio wcześniej działań kompensacyjnych. Należy m.in. zapewnić
odtworzenie zniszczonych siedlisk w miejscach zastępczych, sztuczne zasilanie osłabionych populacji;
tworzenie alternatywnych połączeń przyrodniczych i różnorodnych tras migracji zwierząt.
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W wyniku realizacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Zawadzkie może potencjalnie dojść do
oddziaływania na niewielki teren obszaru chronionego, dlatego ważne jest, aby wszelkie
przedsięwzięcia wynikające ze Strategii były przeprowadzone zgodnie z przepisami dotyczącymi
gospodarowania na obszarach objętych prawną formą ochrony przyrody.
Minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko możliwa jest m.in. poprzez prowadzenie
świadomej polityki przestrzennej popartej stosownymi zapisami w dokumentach prawa lokalnego
oraz zachowanie walorów przyrodniczych gminy.
Poniżej przedstawiono propozycje zapobiegania, łagodzenia negatywnego wpływu na środowisko,
będącego konsekwencją realizacji działań ujętych w Strategii na poszczególne komponenty
środowiska:
Ochrona powierzchni ziemi i wód:
•

Na etapie projektowania należy rozważać koncepcje organizacji placu budowy i jego zaplecza
z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni.

•

Po zakończeniu prac budowlanych, w razie konieczności, należy przeprowadzać rekultywację.

•

W projekcie i wykonawstwie należy minimalizować zakres robót powodujących zdejmowanie
warstw próchniczych gleby, a także zaplanować wykorzystanie nadmiarów ziemi pochodzącej
z wykopów.

•

W opisach technicznych projektów budowlanych należy zaplanować miejsca przeznaczone
do składowania substancji podatnych na migrację wodną.

•

Prawidłowe przechowywane substancji ropopochodnych oraz inne materiałów.

•

Opracowanie procedury na wypadek wystąpienia awarii na placu budowy, by nie
doprowadzić do zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego.

•

Właściwe postępowanie z odpadami.

•

Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów nadających się do odzysku lub unieszkodliwiania,
a

odpady

niebezpieczne

gromadzić

w

szczelnych,

oznakowanych

pojemnikach,

w wydzielonym miejscu.
•

Powstające podczas realizacji inwestycji oraz eksploatacji obiektu odpady należy przekazywać
tylko wyspecjalizowanym jednostkom posiadającym zezwolenie na odzysk, utylizację,
zbieranie i transport tych odpadów.

•

Materiał pozostały po robotach ziemnych w miarę możliwości należy wykorzystywać na
miejscu.
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Ochrona powietrza:
•

Wykonawcy wybierani do realizacji poszczególnych zadań powinni używać nowoczesnego
sprzętu i wykazać się dbałością o prawidłową eksploatację i właściwą konserwację sprzętu
i środków transportu. Takie zapisy mogą znaleźć się na odpowiednich etapach procedur
przetargowych.

•

Niedopuszczalne jest palenie na terenie budowy papy, opon, rozpuszczalników, farb itp.

•

Pogłębiona analiza lokalizacji przedsięwzięcia.

•

Zminimalizowanie

ryzyka

awarii

poprzez

stosowanie

sprawdzonych

rozwiązań

i nowoczesnego sprzętu.
•

Prowadzenie prac budowlanych poza okresem lęgowym ptaków, rozrodu płazów.

•

Prowadzenie prac budowlanych i rozbiórkowych w porze dziennej.

•

Stosowanie przepisów BHP.

•

Zastosowanie do budowy nowoczesnego sprzętu, który emituje mniejsze ilości spalin.

•

Na etapie eksploatacji - prowadzenie monitoringu powietrza.

Różnorodność biologiczna (w tym fauna, flora, obszary chronione):
•

Minimalizacja negatywnych oddziaływań inwestycji infrastrukturalnych wymaga (oczywiście
nie jest to konieczne w przypadku każdej inwestycji) wcześniejszych terenowych
inwentaryzacji zasobów środowiska przyrodniczego. Inwentaryzacja pozwoli na precyzyjne
dostosowanie ogólnych zaleceń do realiów danego zadania inwestycyjnego i uniknięcie
spowodowania znaczących szkód w środowisku przyrodniczym i wiążących się z tym
komplikacji w trakcie realizacji poszczególnych inwestycji.

•

W przypadku prac termomodernizacyjnych budynków czy remontów elewacji bądź pokrycia
dachowego

budynków

należy

przeprowadzić

inwentaryzację

ornitologiczną

i chiropterologiczną.
•

Wykorzystanie rozwiązań technologicznych umożliwiających zachowanie istniejących
stosunków wodnych.

•

Ograniczenie na etapie planowania i wykonawstwa wycinki drzew i krzewów oraz naruszania
cennych siedlisk.

•

W przypadku braku możliwości nienaruszenia siedlisk rzadkich/chronionych gatunków, należy
wziąć pod uwagę możliwość przeniesienia populacji.

•

Nie należy prowadzić robót budowlanych w okresie lęgowym, jeśli na obszarze inwestycji lub
w jej pobliżu gniazdują ptaki.
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•

W przypadku istotnego zagrożenia hałasem, mogącego płoszyć chronione gatunki zwierząt
w okresie rozrodczym (i/lub powodujące ponadnormatywną emisję na terenach
mieszkaniowych), należy rozważyć zastosowanie ekranów.

Z uwagi na tok, iż wśród zadań wymienionych do realizacji wskazano m.in. budowę i przebudowę
dróg, wskazuje się, iż drzewa oraz krzewy wymagają szczególnej uwagi podczas wszystkich etapów
procesu inwestycyjnego. Najgroźniejszym dla życia drzew są wszystkie czynniki negatywnie
wpływające na rozwój ich korzeni. Nie wolno dopuścić, aby wokół drzew sąsiadujących z planowaną
inwestycją doszło do zmiany poziomu gruntu ani zagęszczenia gleby, wskutek składowania
materiałów budowlanych pod drzewami. Należy również pamiętać, aby zabezpieczyć drzewa przed
zmianą właściwości chemicznych gleby przez zanieczyszczenie wodą używaną na budowie np.
z wapnem lub cementem. Podczas prac inwestycyjnych sąsiadujących z drzewami należy pamiętać
o zastosowaniu rozwiązań zapewniających ochronę drzew i gleby, tj. zastosowanie ogrodzenia
tymczasowego

strefy

ochrony

drzew

(SOD)

–

wyznaczonej

przez

inspektora

nadzoru

dendrologicznego, zastosowanie murków oporowych na granicy SOD w celu zachowania
oryginalnego poziomu gruntu, zabezpieczenie konarów i pni (nie należy wycinać całych konarów,
ogławiać ani podkrzesywać koron drzew). W przypadku konieczności pozostawienia otwartej ściany
wykopu w SOD na czas robót budowlanych , konieczne jest zamontowanie ekranu korzeniowego,
w celu ochrony przez przesuszeniem i przemarznięciem korzeni żywicielskich. Należy pamiętać, że
ochrona systemu korzeniowego jest konieczna dla przyszłego stanu zdrowia, wzrostu
i bezpieczeństwa drzew11.
Inwestor zobowiązany jest do przestrzegania art. 75 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. 2022 r., poz. 1260.) tj. uwzględniania ochrony środowiska w trakcie prac
budowlanych. Zapisy ustawy Prawo ochrony środowiska zobowiązują inwestora do oszczędnego
korzystania z terenu w trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji oraz ochrony gleb, zieleni,
naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych. Zgodnie z art. 75 ust. 2 ww. ustawy
wykorzystywanie i przekształcanie elementów przyrodniczych przy prowadzeniu prac budowlanych
dopuszcza się wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją inwestycji.
Ochrona przed hałasem i drganiami:
•

Ograniczenie prac związanych z wykorzystaniem głośnego sprzętu, do pory dziennej między
6:00 a 22:00.

11

Suchocka M, 2016, Organizacja prac budowlanych na terenach zadrzewionych, Warszawa
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•

W miejscach szczególnie wrażliwych obok zabudowy mieszkaniowej należy ograniczyć
prędkość pojazdów dowożących materiały budowlane ze względu na drgania przenoszące się
na konstrukcje budynków oraz wpływ na klimat akustyczny otoczenia.

•

Projektanci powinni zwrócić uwagę na propozycję lokalizacji baz zaplecza technicznego
budowy tak, aby planować je możliwe z dala od okien budynków mieszkalnych.

•

Na terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej należy tak planować roboty budowlane
w ramach poszczególnych zadań by prowadzić prace związane z emisją hałasu w tym samym
czasie tylko po jednej stronie budynku, aby w mieszkaniu były pomieszczenia nienarażone na
emisję hałasu.

•

Organizacja pracy, ograniczająca liczbę osób i czas ekspozycji na hałas.

•

Stosowanie harmonogramów prac, ograniczających narażenie na hałas.

•

Stosowanie tzw. cichych nawierzchni.

•

Ograniczenie do minimum strefy bezpośredniej ingerencji w środowisko,

•

Racjonalna gospodarka materiałami i minimalizacja powstawania odpadów.

•

Sprawne przeprowadzenie prac.

•

Ograniczenie do niezbędnego minimum usuwania drzew i krzewów będących w kolizji
z planowaną inwestycją.

•

Dobór gatunków roślin pełniących rolę dźwiękochronną dostosowanych do wymogów
siedliska.

11. Propozycja działań alternatywnych
Art. 51, ust. 2, pkt. 3b Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022 r. poz. 1029) nakłada obowiązek przedstawienia rozwiązań
alternatywnych do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie. Wszystkie działania
zaproponowane do realizacji w ramach projektowanego dokumentu z założenia mają na celu
poprawę stanu środowiska na terenie gminy Zawadzkie i tym samym pozytywnie będą wpływać na
zdrowie człowieka. Dla zadań zawartych w Projekcie Strategii Rozwoju Gminy Zawadzkie można
zaproponować następujące działania alternatywne:
•

Zmiana lokalizacji danego działania,

•

Zmiana technologii realizacji zadania,

•

Wybór alternatywnych materiałów do realizacji zadania,

•

Rozważenie różnych wariantów organizacyjnych realizacji zadania i dobór odpowiedniego,
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•

Modyfikacja zakresu zadania, częściowe lub całkowite odstąpienie od realizacji zadania, jeśli
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla danego zdania będzie wskazywać na taką
potrzebę.

W przypadku Strategii Rozwoju Gminy Zawadzkie nie ma możliwości precyzyjnego określenia działań
alternatywnych dla wskazanych zadań. Strategia jest dokumentem o charakterze ogólnym i nie
wskazuje zakresu ani szczegółów technicznych poszczególnych inwestycji. Strategia określa jedynie
konieczność ich realizacji w celu poprawy jakości środowiska przyrodniczego gminy. należy jednak
podkreślić, iż istnieją duże możliwości w doborze najlepszych pod względem oddziaływania na
środowisko wariantów lokalizacyjnych, technologicznych czy organizacyjnych.
W przypadku wszystkich ustaleń (zadań) Strategii, mających postać przedsięwzięć, rozwiązania
alternatywne winne być przeanalizowane na etapie wydawania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach.
W związku z ciągłym rozwojem gospodarczym regionu oraz wzrostem poziomu konsumpcji brak
realizacji Strategii prowadzić będzie do pogorszenia wszystkich elementów środowiska, np. brak
rozwoju i modernizacji sieci kanalizacyjnej doprowadzi do pogłębiania się zanieczyszczeń wód i gleb
wynikających z nielegalnego i nieprawidłowego opróżniania zbiorników bezodpływowych, brak
edukacji

ekologicznej

spowoduje

niewytworzenie

się

wśród

młodych

ludzi

poczucia

odpowiedzialności za środowisko naturalne, czego efektem będzie brak zainteresowania przyrodą
i szacunku w jej kierunku w przyszłości, brak rozwoju retencji wodnej może w przypadku pogłębienia
się zjawiska suszy uniemożliwić utrzymanie przy życiu cennych ekosystemów i organizmów, brak
działań związanych z usprawnieniem gospodarki odpadami doprowadzi do wyczerpania się zasobów
naturalnych i niszczenia różnorodności biologicznej poprzez masowe zaleganie odpadów, brak
termomodernizacji budynków oraz modernizacji energetycznej doprowadzi do dalszego spalania
paliw generujących znaczne ilości zanieczyszczeń, a w obliczu sytuacji wyjątkowych niosących za sobą
ryzyko wzrostu inflacji i ubóstwa – wzrasta ryzyko wykorzystywania odpadów oraz paliw złej jakości
do celów energetycznych. Ogółem, brak realizacji Strategii nie pozwoli na spowolnienie/uniknięcie
negatywnego oddziaływania antropogenicznego, a szkody wyrządzone środowisku w ubiegłych latach
nie zostaną zrekompensowane.
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12. Potencjonalne oddziaływanie transgraniczne
Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022 r. poz. 1029), z rozdziału 3, działu VI
dotyczącego postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania pochodzącego z terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku projektów polityk, strategii, planów i programów,
opracowywany dokument nie będzie wywierał znaczącego oddziaływania transgranicznego.
Skala przedsięwzięć zaproponowanych do realizacji w ramach dokumentu ma charakter regionalny
i ewentualne negatywne oddziaływanie tych przedsięwzięć będzie miało zasięg lokalny. Na etapie
prognozy stwierdzono, że realizacja projektu Strategii Rozwoju Gminy Zawadzkie nie wskazuje
możliwości negatywnego transgranicznego oddziaływania na środowisko, mogącego objąć terytorium
innych państw.

13. Monitorowanie realizacji Strategii Rozwoju
Procedura monitorowania „Strategii Rozwoju Gminy Zawadzkie na lata 2023-2030” obejmuje
wskazane poniżej procedury. Celem monitoringu jest uzyskanie kompletnej informacji dotyczącej
rezultatów planowanych działań przyjętych do realizacji. Monitoringowi podlega opracowany katalog
wskaźników, przedstawiony w kolejnym rozdziale. Wynikiem prowadzonego co cztery lata
monitoringu będzie zestawienie wskaźników dla poszczególnych kierunków działań, których
realizacja została podjęta w ramach każdego z celów strategicznych zapisanych w Strategii.
Zestawienie będzie przedkładane do wydziału merytorycznego ds. realizacji Strategii w ramach
struktury Urzędu Miejskiego w terminie do końca drugiego kwartału roku następującego po każdym
okresie ewaluacyjnym (obejmującym cztery pełne lata).
Sprawne wdrożenie założeń strategii i osiągnięcie zaplanowanych rezultatów możliwe jest wyłącznie
dzięki bieżącemu monitoringowi i ewaluacji realizowanych działań. Niezbędne jest badanie postępów
poszczególnych prac i analiza ich efektów, a także aktualizacja podejmowanych zadań.
Celem

prowadzenia

monitoringu

prac

jest

zapewnienie

ich

ciągłości

i

zapobieganie

nieprawidłowościom występującym na drodze ich realizacji. Dzięki bieżącemu monitoringowi
możliwe jest odpowiednio wczesne wykrywanie ewentualnych problemów i modyfikacja
planowanych działań zgodnie z aktualną sytuacją, co wpływa na efektywność wdrażania
poszczególnych etapów strategii. Podstawowym celem monitoringu jest zatem zwiększenie
wydajności podejmowanych działań, co bezpośrednio przyczynia się do zapewnienia realizacji celów
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przyjętych w Strategii. Monitoringowi podlegają wskaźniki zdefiniowane dla poszczególnych
kierunków działań podejmowanych w ramach realizacji założeń strategii. Bieżący monitoring będzie
przeprowadzany przez cały okres obowiązywania strategii, co najmniej raz w roku, a jego wynikiem
będą sprawozdania dotyczące poziomu realizacji poszczególnych zadań. Burmistrz Miasta, jako osoba
odpowiedzialna za wdrażanie strategii, powinien złożyć sprawozdanie Radzie Miasta, która przyjmie
je lub odrzuci na drodze uchwały.
Ważną kwestią jest także zaplanowanie ewaluacji strategii. Dzięki temu mechanizmowi możliwe jest
zapewnienie osiągnięcia celów zaplanowanych w strategii. Rekomendowanym terminem
przeprowadzenia ewaluacji jest rok 2030 (ewaluacja ex-post). Wynikiem ewaluacji będzie
szczegółowe sprawozdanie obejmujące podsumowanie wyników monitoringu i ocenę poziomu
realizacji poszczególnych celów. Zostanie ono przedstawione Radzie Miasta i uzupełnione
o rekomendacje elementów podlegających aktualizacji i uzupełnieniom.

Podstawowym narzędziem do śledzenia postępu realizacji celów strategicznych są wskaźniki
monitorowania. Rezultaty planowanych działań zostały opracowane w formie katalogu wskaźników
przypisanych do każdego z planowanych kierunków działania. Podkreślić należy, iż wybór wskaźników
skupiony jest na ocenie osiągnięcia celów stawianych przed Strategią Rozwoju Gminy Zawadzkie,
a nie produktów poszczególnych projektów. Wynika to z postrzegania polityki rozwojowej jako
procesu całościowego, który nie jest prostą sumą realizowanych projektów, a ma na celu osiągnięcie
zmiany we wskazanych obszarach poddanych rewitalizacji.
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Tabela 15 Wskaźniki monitoringu Strategii
Kierunek
działania

Nazwa działania

Nazwa wskaźnika

KD 1.

Skumulowanie działań na rzecz przyciągnięcia
inwestorów zewnętrznych

KD 2.

Stworzenie odpowiednich warunków dla rozwijania
przedsiębiorczości i stymulowania rynku pracy

KD 3.

Efektywne wykorzystanie potencjałów turystycznych ze
szczególnym uwzględnieniem Małej Panwi

Powierzchnia/liczba uzbrojonych terenów
inwestycyjnych
Liczba zorganizowanych szkoleń, kursów i
warsztatów rozwijających kompetencje
zawodowe
Liczba nowych szlaków pieszych i
rowerowych

KD 4.

Prowadzenie zintegrowanego marketingu
gospodarczego i turystycznego

Liczba funkcjonujących produktów
turystycznych

KD 5.

Rehabilitacja i rewitalizacji przestrzeni publicznej Gminy
Zawadzkie

Powierzchnia zrewitalizowanych terenów

KD 6.

Zwiększenie dostępności przestrzeni publicznej i
aktywne planowanie przestrzenne

KD 7.

Poprawa funkcjonowania ekosystemu środowiska
naturalnego i zwiększenie samowystarczalności
energetycznej

KD 8.

Poprawianie standardu infrastruktury sieciowej i
kubaturowej Gminy Zawadzkie

KD 9.

Wysoka jakość kształcenia i opieki w placówkach
oświatowych

KD 10.

Atrakcyjna oferta instytucji kultury

Długość zmodernizowanych /
przebudowanych/ rozbudowanych
odcinków infrastruktury drogowej
Liczba zmodernizowanych/doposażonych
placówek oświatowych
Liczba uczestników imprez

KD 11.

Ograniczenie wykluczenia komunikacyjnego
mieszkańców gminy Zawadzkie

Liczba czynnych połączeń z większymi
ośrodkami miejskimi

Liczba obiektów użyteczności publicznej
dostosowanych do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami
Ilość energii wytworzonej z wykorzystaniem
OZE

12

Wartość
bazowa
wskaźnika
(2022)12

Oczekiwana
tendencja
do 2030
roku

Źródło danych

0

wzrost

Urząd Miasta i
Gminy Zawadzkie

0

wzrost

Urząd Miasta i
Gminy Zawadzkie

0

wzrost

Urząd Miasta i
Gminy Zawadzkie

0

wzrost

Urząd Miasta i
Gminy Zawadzkie

0

wzrost

Urząd Miasta i
Gminy Zawadzkie

0

wzrost

Urząd Miasta i
Gminy Zawadzkie

0

wzrost

Urząd Miasta i
Gminy Zawadzkie

0

wzrost

Urząd Miasta i
Gminy Zawadzkie

0

wzrost

Urząd Miasta i
Gminy Zawadzkie

0

wzrost

BDL GUS

0

wzrost

Urząd Miasta i
Gminy Zawadzkie

Wskaźniki przyjmują wartość 0 ze względu na fakt, iż rok 2022 jest traktowany jako rok bazowy i od tego roku monitorowana jest wartość wskaźnika. Monitoringowi będzie podlegała
tendencja zmian w poszczególnych obszarach wynikająca z wdrażanych w ramach Strategii Rozwoju Gminy Zawadzkie na lata 2023-2030 przedsięwzięć.
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Kierunek
działania
KD 12.
KD 13.
KD 14.
KD 15.

Nazwa działania

Nazwa wskaźnika

Liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji
społecznych na 10 tys. mieszkańców
Wypracowanie założeń polityki mieszkaniowej Gminy
Liczba zmodernizowanych lokali
Zawadzkie
mieszkalnych
Liczba zrealizowanych projektów
Gmina Zawadzkie przyjazna dla osób starszych
ukierunkowanych na osoby starsze
Liczba wdrożonych projektów
Prowadzenie polityki prorodzinnej i prozdrowotnej
społecznych
źródło: Strategia Rozwoju Gminy Zawadzkie na lata 2023-2030
Stymulowanie aktywności obywatelskiej mieszkańców
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Wartość
bazowa
wskaźnika
(2022)12

Oczekiwana
tendencja
do 2030
roku

0

wzrost

0

wzrost

0

wzrost

0

wzrost

Źródło danych

BDL GUS
Urząd Miasta i
Gminy Zawadzkie
Urząd Miasta i
Gminy Zawadzkie
Urząd Miasta i
Gminy Zawadzkie
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14. Podsumowanie i wnioski
•

Strategia Rozwoju Gminy Zawadzkie jest zgodna ze strategicznymi dokumentami
obowiązującymi na szczeblu europejskim, krajowym i lokalnym.

•

Przeprowadzone w ramach niniejszej Prognozy analizy zgodności celów Strategii z celami
nadrzędnych

dokumentów

strategicznych

oraz

podstawowych

dokumentów

opracowywanych na szczeblu regionalnym, wskazują na znaczną ich spójność oraz
zharmonizowanie. Spójność regionalnej polityki ekologicznej ze strategicznymi celami
rozwoju powiatu i gminy jest podstawą równoważenia rozwoju w horyzoncie średnio
i długookresowym. Dzięki temu Strategia może stać się skutecznym narzędziem koordynacji
działań na rzecz wdrożenia rozwoju zrównoważonego w regionie.
•

Strategia umożliwia identyfikację skutków środowiskowych oraz potencjalnych zmian
warunków życia mieszkańców regionu w wyniku realizacji ustaleń dokumentu.

•

Projektowana Strategia określa obszary problemowe i wyzwania w zakresie rozwoju
społecznego, gospodarczego oraz ochrony środowiska na terenie gminy Zawadzkie oraz
wyznacza cele i kierunki interwencji mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz
środowiska.

•

Niektóre z zadań zaplanowanych do realizacji w ramach projektowanej Strategii mogą
wywierać negatywny wpływ na środowisko. Oddziaływanie to może być chwilowe, na etapie
prac budowlanych i modernizacyjnych.

•

W niniejszej prognozie zaproponowano szereg działań ograniczających negatywne
oddziaływanie

zaplanowanych

zadań

na

środowisko

oraz

przykłady

kompensacji

przyrodniczej.
•

Podczas podejmowania działań inwestycyjnych należy brać pod uwagę lokalizację form
ochrony przyrody, zakazy i nakazy wynikające z aktów prawa miejscowego, uchwał
powołujących dane formy ochrony przyrody lub planów zadań ochronnych i planów ochrony
ww. obszarów.

•

Każdorazowe podjęcie działań inwestycyjnych wymaga przeprowadzenia postępowania
określającego wpływ na środowisko w drodze odrębnej procedury.
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15. Streszczenie w języku niespecjalistycznym
Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko do projektu „Strategia
Rozwoju Gminy Zawadzkie na lata 2023-2030”. Opracowanie zostało wykonane w oparciu o art. 46
oraz art. 47 ustawy z dnia 3października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. 2022 r. poz. 1029).
Głównym celem prognozy jest ustalenie czy zapisy projektu Strategii Rozwoju Gminy Zawadzkie na
lata 2023-2030 nie naruszają zasad prawidłowego funkcjonowania środowiska przyrodniczego a cele
ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju są spójne z celami i priorytetami zaplanowanymi
w dokumentach wyższego szczebla. Prognoza ma za zadanie także ułatwić identyfikację możliwych do
określenia

skutków

środowiskowych

spowodowanych

realizacją

postanowień

ocenianego

dokumentu oraz określić, czy istnieje prawdopodobieństwo powstawania w przyszłości konfliktów
i zagrożeń w środowisku.
Prognoza ponadto określa i analizuje:
•

istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji
projektowanego dokumentu;

•

istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego
dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

•

cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym
i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te
cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu;

•

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

Przy sporządzaniu Prognozy zastosowano metody statystyczne i porównawcze, analizy i oceny
dostosowane do stanu współczesnej wiedzy. Autor kierował się swoją wiedzą i doświadczeniem
stosownie do stanu wiedzy współczesnej.
W rozdziale 6. Prognozy opisano szczegółowo teren gminy Zawadzkie z podaniem charakterystyki
gminy, struktury demograficznej, przyrodniczej i gospodarczej. Przedstawiono demografię, stosunki
zewnętrzne, funkcje wiodące, edukację i kulturę, pomoc społeczną, rynek pracy, finanse
samorządowe, turystykę oraz infrastrukturę techniczną i środowisko.
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W ramach tworzenia dokumentu prowadzona była szczegółowa ocena oddziaływania zadań pod
kątem środowiskowym. Duża część zadań inwestycyjnych nie ma określonego zakresu, sposobu
i charakteru prowadzenia prac, w związku z czym podanie konkretnych oddziaływań jest dosyć
trudne i problematyczne. Zgodnie z powyższym w niniejszej Prognozie przedstawiono potencjalne
oddziaływania, zidentyfikowane na podstawie oceny oddziaływania dla innych przedsięwzięć
o zbliżonym zakresie. Zatem w ramach oceny skutków realizacji projektu Strategii Rozwoju Gminy
Zawadzkie na etapie opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko przedstawiono potencjalne oddziaływanie bezpośrednie
pośrednie, wtórne, skumulowane, stałe/długoterminowe, chwilowe/krótkoterminowe, pozytywne,
negatywne i neutralne na następujące komponenty środowiska wykorzystując metodę macierzy
interakcji:
•

Obszary chronione oraz pozostałe

•

Klimat;

formy ochrony przyrody, w tym

•

Klimat akustyczny;

obszary NATURA 2000;

•

Wody (w tym JCW);

•

Różnorodność Biologiczna;

•

Powierzchnia ziemi;

•

Ludzie;

•

Krajobraz;

•

Rośliny;

•

Zasoby naturalne;

•

Zwierzęta;

•

Zabytki.

•

Powietrze;

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

negatywnych oddziaływań na środowisko podczas realizacji

inwestycyjnych można zaliczyć:
•

zmiany stosunków gruntowo-wodnych;

•

zmianę warunków siedliskowych;

•

tworzenie barier w migracji zwierząt;

•

wycinkę roślinności;

•

użycie maszyn i urządzeń budowlanych (emisja hałasu, pyłu i wibracji);

•

naruszeniem jego pierwotnego stanu obiektów zabytkowych;

•

zajęcie terenów pod realizację zaplanowanych zadań infrastrukturalnych.

Pozytywne skutki realizacji planowanych zadań:
•

pozytywny wpływ na bioróżnorodność;

•

zapewnienie stabilności siedlisk przyrodniczych;

•

mniejszy udział zanieczyszczeń bezpośrednio kierowanych do wód, ziemi i powietrza;

•

poprawa stanu środowiska i jego elementów, w perspektywie długoterminowej;

•

zminimalizowanie negatywnego oddziaływania podtopień;

•

zabezpieczenie przed suszą;

•

minimalizacja emisji zanieczyszczeń z sektora komunikacyjnego oraz komunalnobytowego;

•

minimalizacja zużycia zasobów naturalnych.

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

w czasie realizacji inwestycji prawidłowe zabezpieczenie techniczne sprzętu i placu
budowy, w tym zwłaszcza w miejscach styku z ekosystemami szczególnie wrażliwymi
na zmiany warunków siedliskowych,

•

stosowanie odpowiednich technologii, materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych,

•

maskowanie elementów dysharmonijnych dla krajobrazu,

•

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

W przypadku gdy całkowite uniknięcie danego oddziaływania jest niemożliwe i istnieje
niebezpieczeństwo nieodwracalnego zniszczenia szczególnie cennych elementów przyrody,
konieczne jest podjęcie odpowiednio wcześniej działań kompensacyjnych. Należy m.in. zapewnić
odtworzenie zniszczonych siedlisk w miejscach zastępczych, sztuczne zasilanie osłabionych populacji;
tworzenie alternatywnych połączeń przyrodniczych i różnorodnych tras migracji zwierząt.
W kolejnych rozdziałach omówione zostały oddziaływania transgraniczne oraz rozwiązania
alternatywne. W przypadku projektu Strategii Rozwoju Gminy Zawadzkie, głównym rozwiązaniem
alternatywnym jest brak realizacji Strategii. Wszystkie działania zaproponowane do realizacji
w ramach projektowanego dokumentu z założenia mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców,
a także stanu środowiska na terenie gminy i miasta, a tym samym pozytywnie wpływać będą na
zdrowie człowieka.
Skala przedsięwzięć zaproponowanych do realizacji w ramach dokumentu ma charakter regionalny
i ewentualne negatywne oddziaływanie tych przedsięwzięć będzie miało zasięg lokalny. Na etapie
prognozy stwierdzono, że realizacja projektu Strategii Rozwoju Gminy Zawadzkie nie wskazuje
możliwości negatywnego transgranicznego oddziaływania na środowisko, mogącego objąć terytorium
innych państw.
Przewidywane oddziaływanie działań zawartych w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Zawadzkie na
wybrane elementy środowiska oddziaływania w formie opisowej zawarto w rozdziale 8.
Przeanalizowano: przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, obszary chronione
oraz pozostałe formy ochrony przyrody, oddziaływanie na różnorodność biologiczną, rośliny
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i zwierzęta, ludzi, powietrze atmosferyczne, klimat, zabytki oraz dobra materialne, zasoby naturalne,
wody, krajobraz i powierzchnię ziemi, hałas i promieniowanie elektromagnetyczne.
Kolejnym etapem przeprowadzenia prognozy oddziaływania na środowisko była analiza rozwiązań
mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych
oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu.
Zgodnie z Art. 51, ust. 2, pkt. 3b ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022 r. poz. 1029) przedstawiono rozwiązania alternatywne do
rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie.
W niniejszej Prognozie oddziaływania na środowisko opisano potencjonalne oddziaływanie
transgraniczne oraz zaproponowano sposoby monitorowania realizacji Strategii Rozwoju.
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