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        Dotyczy: uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Wołczyn na lata 2023-2030. 

 

        Na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. 

U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.),  Burmistrz Wołczyna zwraca się z prośbą o uzgodnienie 

odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu 

dokumentu: Strategia Rozwoju Gminy Wołczyn na lata 2023-2030. 

 

        Strategia Rozwoju Gminy Wołczyn na lata 2023-2030 jest dokumentem, w którym 

zdiagnozowano aktualną sytuację społeczno-gospodarczą. Zwrócono uwagę zarówno na mocne strony, 

jak i obszary problemowe. W procesie tworzenia i realizacji strategii istotne jest również określenie 

misji i wizji. Są to dwa elementy strategii ukazujące najważniejsze kierunki rozwoju. Misja 

koncentruje się na podstawowych wartościach, które przyświecają władzom gminy i jego 

mieszkańcom w procesach rozwojowych. Wskazuje również na czynniki uzasadniające przyjęcie 

określonych wartości jako nadrzędnych. Zawiera w sobie odpowiedzi na pytania: Kim jesteśmy? 

Czym się zajmujemy? Dlaczego? Co jest naszym priorytetem? Uwzględniając przyjęte założenia misja 

Gminy Wołczyn brzmi: Gmina Wołczyn dąży do zrównoważonego rozwoju oraz bezpieczeństwa 

swoich mieszkańców poprzez wykorzystanie zasobów naturalnych, dziedzictwa kulturowego  

i zasobów ludzkich. Gmina prowadzi politykę rozwoju ukierunkowaną na współpracę i integrację 

różnych środowisk w realizacji ich pasji i zdolności w życiu społecznym, zawodowym i osobistym. 

 

Na podstawie diagnozy aktualnego stanu Gminy Wołczyn, jej sytuacji społecznej, 

gospodarczej i przestrzennej oraz uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, a także dążąc do 

osiągnięcia stanu Gminy opisanego w wizji rozwoju określono trzy cele strategiczne, którymi są: cel I: 

wysoki poziom życia mieszkańców dzięki rozwiniętej infrastrukturze oraz przestrzeni gminnej  

z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska; cel II rozwój gospodarczy wykorzystujący zasoby 

środowiska przyrodniczego, dziedzictwa kulturowego oraz kapitał społeczny; cel III aktywne 

społeczeństwo i wysoki poziom usług społecznych na terenie Gminy Wołczyn. Cele strategiczne 

Gminy Wołczyn odwzorowują obszary rozwojowe w sferze gospodarczej, społecznej i przestrzennej, 

które są zależne od siebie i wzajemnie się przenikają. Zadania realizowane w zakresie usług 

publicznych będą podstawą do realizacji zadań w sferze rozwoju usług społecznych, a także 

pozytywnie wpłyną na rozwój kapitału ludzkiego. Cele osiągnięte w ramach sfery społecznej  

i gospodarczej wpłyną również na poprawę jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności 

przestrzeni. 

 



   

 

CELE STRATEGICZNE: 
 

CEL I: WYSOKI POZIOM ŻYCIA 

MIESZKAŃCÓW DZIĘKI 

ROZWINIĘTEJ 

INFRASTRUKTURZE ORAZ 

PRZESTRZENI GMINNEJ Z 

UWZGLĘDNIENIEM 

ELEMENTÓW OCHRONY 

ŚRODOWISKA 

CEL II: ROZWÓJ 

GOSPODARCZY 

WYKORZYSTUJĄCY ZASOBY 

ŚRODOWISKA 

PRZYRODNICZEGO, 

DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO ORAZ 

KAPITAŁ SPOŁECZNY 

CEL III: AKTYWNE 

SPOŁECZEŃSTWO I WYSOKI 

POZIOM USŁUG 

SPOŁECZNYCH NA TERENIE 

GMINY WOŁCZYN 

CELE OPERACYJNE: 
 

I.1. Poprawa bezpieczeństwa dzięki 

rozwojowi infrastruktury 

komunikacyjnej i sieciowej  z 

ukierunkowaniem na rozwój 

cyfryzacji w Gminie 

 

I.2. Racjonalne gospodarowanie 

przestrzenią 

 

I.3. Ochrona środowiska i poprawa 

warunków życia mieszkańców 

 

II.1. Zrównoważony rozwój 

gospodarczy 

 

II.2. Rozwój oferty turystycznej i 

wypoczynkowej w oparciu o 

walory przyrodniczo-

krajobrazowe i integracja 

międzypokoleniowa 

III.3. Aktywna promocja Gminy 

 

III.1. Aktywizacja i integracja 

mieszkańców Gmin 

 

III.2. Wzrost poziomu edukacji 
III.3. Zwiększenie dostępności do 

usług społecznych i medycznych 

 

 

 

 W świetle zapisów art. 49 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  wzięto 

pod uwagę następujące uwarunkowania: 

 

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

w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć. 

 

             Dokument nie wyznacza ram dla realizacji przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać 

na środowisko. Istotą dokumentu jest m. in. wyznaczenie kierunków działania władz lokalnych gminy 

dla realizacji zamierzeń, które wypełnią główny cel strategiczny dokumentu. Strategia nie zakłada  

 nie jest podstawą do wykonywania dokumentacji technicznych, przeprowadzania prac budowlanych, 

uzyskiwania decyzji administracyjnych. Strategia jest dokumentem polityki rozwoju gminy, na jej 

podstawie nie będzie można rościć żadnych uprawnień ani nakładać żadnych obowiązków. 

W dokumencie została określona wizja tj. obraz gminy, który będzie efektem realizacji 

Strategii Rozwoju Gminy Wołczyn na lata 2023-2030: Gmina Wołczyn w 2030 roku jest miejscem 

bezpiecznym, czystym, ekologicznym. Jest Gminą stosującą zasady zrównoważonego rozwoju we 

wszystkich aspektach życia z zachowaniem walorów naturalnych.. 

 

2. Powiązania z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach. 

 

Cele strategiczne oraz cele operacyjne ujęte w Strategii Rozwoju Gminy Wołczyn   

na lata 2023-2030 odnoszą się do zidentyfikowanych problemów mieszkańców na Gminy Wołczyn, są 

również spójne z dokumentami strategicznymi wyższego rzędu o randze krajowej i wojewódzkiej. 

Wobec tego komplementarność celów wyznaczonych w Strategii z innymi działaniami oraz 

priorytetami wpływa na skuteczność i efektywność realizacji dokumentu. Strategia Rozwoju 

Województwa Opolskiego do 2030 roku jest elementem systemu programowania przygotowywanego 

na różnych poziomach. Jej treść uwzględnia ustalenia dokumentów wyższego rzędu, w szczególności 

zapisy projektów dokumentów wspólnotowych dotyczących polityki spójności po 2020 roku, strategii 

krajowych, takich jak: Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 

2030 r.) czy Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030. W Strategii Rozwoju Województwa 

Opolskiego Opolskie 2030 wyznaczono następujące cele strategiczne: 



   

 

➢ CZŁOWIEK I RELACJE – MIESZKAŃCY GOTOWI NA WYZWANIA I TWORZĄCY 

OTWARTĄ WSPÓLNOTĘ  

➢ ŚRODOWISKO I ROZWÓJ – ŚRODOWISKO ODPORNE NA ZMIANY KLIMATYCZNE  

I SPRZYJAJĄCE ROZWOJOW, 

➢ SILNA GOSPODARKA – GOSPODARKA INTELIGENTNA WZMACNIAJĄCA KONKU-

RENCYJNOŚĆ REGIONU  

Zgodnie z koncepcją rozwoju przestrzennego, która została określona w Planie Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa Opolskiego (PZPWO 2019), Gmina Wołczyn znajduje się w Obszarze 

Strategicznej Interwencji (OSI) Subregionu Północnego. Rozwój OSI wymaga uwzględnienia 

występujących na jej terenie uwarunkowań oraz powiązań funkcjonalnych (wynikających np.  

z dostępu do rynku pracy, usług publicznych, zasobów środowiska, infrastruktury technicznej).  

Miasto Wołczyn znalazło się w grupie miast, które wymagają wsparcia ze względu na utratę funkcji 

społeczno-gospodarczych, z kolei Gmina Wołczyn znalazła się wśród obszarów wiejskich jako 

obszary interwencji na poziomie krajowym. Gmina Wołczyn przynależy do OSI Obszary zagrożone 

trwałą marginalizacją. W tej kategorii obszarów znajduje się 15 gmin województwa opolskiego. Są to 

gminy, w których kumulują się w szczególności problemy natury społecznej.  

 

CELE 

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA 

OPOLSKIEGO OPOLSKIE 2030 

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WOŁCZYN  

NA LATA 2023-2030 

CEL I: CZŁOWIEK I RELACJE – MIESZKAŃCY 

GOTOWI NA WYZWANIA I TWORZĄCY 

OTWARTĄ WSPÓLNOTĘ 

I.1. Trwałe więzi społeczne  

I.2.Rozwinięte i dostępne usługi  

I.3.Wykwalifikowani mieszkańcy  

I.4.Bezpieczny region  

CEL I: WYSOKI POZIOM ŻYCIA MIESZKAŃCÓW 

DZIĘKI ROZWINIĘTEJ INFRASTRUKTURZE 

ORAZ PRZESTRZENI GMINNEJ  

Z UWZGLĘDNIENIEM ELEMENTÓW OCHRONY 

ŚRODOWISKA 

I.1. Poprawa bezpieczeństwa dzięki rozwojowi 

infrastruktury komunikacyjnej i sieciowej  z 

ukierunkowaniem na rozwój cyfryzacji w Gminie  

I.2. Racjonalne gospodarowanie przestrzenią 

 

CEL III: AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO I WYSOKI 

POZIOM USŁUG SPOŁECZNYCH NA TERENIE 

GMINY WOŁCZYN 

III.1. Aktywizacja i integracja mieszkańców Gmin 

III.2. Wzrost poziomu edukacji 

III.3. Zwiększenie dostępności usług medycznych 

 

 

CEL II: ŚRODOWISKO I ROZWÓJ – 

ŚRODOWISKO ODPORNE NA ZMIANY 

KLIMATYCZNE I SPRZYJAJĄCE ROZWOJOW  

II.1. Opolskie zeroemisyjne  

II.2. Wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe  

II.3.Przyjazne środowisko i racjonalna gospodarka 

zasobami  

 

CEL I: WYSOKI POZIOM ŻYCIA MIESZKAŃCÓW 

DZIĘKI ROZWINIĘTEJ INFRASTRUKTURZE 

ORAZ PRZESTRZENI GMINNEJ  

Z UWZGLĘDNIENIEM ELEMENTÓW OCHRONY 

ŚRODOWISKA 

I.3. Ochrona środowiska i poprawa warunków życia 

mieszkańców 

CEL III: SILNA GOSPODARKA – GOSPODARKA 

INTELIGENTNA WZMACNIAJĄCA 

KONKURENCYJNOŚĆ REGIONU 

III.1. Ceniona marka regionu  

III.2. Silne branże  

III.3. Gospodarka otwarta na współprace 

III.4. Region dostępny komunikacyjnie  

 

CEL I: WYSOKI POZIOM ŻYCIA MIESZKAŃCÓW 

DZIĘKI ROZWINIĘTEJ INFRASTRUKTURZE 

ORAZ PRZESTRZENI GMINNEJ  

Z UWZGLĘDNIENIEM ELEMENTÓW OCHRONY 

ŚRODOWISKA 

I.1. Poprawa bezpieczeństwa dzięki rozwojowi 

infrastruktury komunikacyjnej i sieciowej  z 

ukierunkowaniem na rozwój cyfryzacji w Gminie 

 

CEL II: ROZWÓJ GOSPODARCZY 

WYKORZYSTUJĄCY ZASOBY ŚRODOWISKA 

PRZYRODNICZEGO, DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO ORAZ KAPITAŁ SPOŁECZNY 

II.1. Zrównoważony rozwój gospodarczy 



   

 

II.2. Rozwój oferty turystycznej i wypoczynkowej w 

oparciu o walory przyrodniczo-krajobrazowe i integracja 

międzypokoleniowa 

III.3. Promocja Gminy 

 

 

 

 

 

 

3. Przydatność w uwzględnieniu aspektów środowiskowych, w szczególności w celu wspierania 

zrównoważonego rozwoju, oraz we wdrażaniu prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony 

środowiska. 

 

Cele strategiczne Gminy Wołczyn odwzorowują obszary rozwojowe w sferze przestrzennej, 

gospodarczej i społecznej, które są zależne od siebie i wzajemnie się przenikają. Podstawą do 

podejmowania działań w sferze gospodarczej i społecznej powinno być racjonalne gospodarowanie 

przestrzenią oraz ochrona ładu przestrzennego. Z kolei zadania realizowane w zakresie infrastruktury 

technicznej będą podstawą do realizacji zadań w sferze gospodarczej, rozwoju usług społecznych,  

a także pozytywnie wpłyną na poprawę jakości środowiska przyrodniczego. Cele osiągnięte w ramach 

sfery społecznej i gospodarczej wpłyną również na poprawę jakości życia mieszkańców oraz 

zwiększenie atrakcyjności przestrzeni. 

Poprawa jakości środowiska naturalnego, która wypływa z realizacji postulatów zapisanych w 

Strategii przekłada się także na budowanie podstaw zrównoważonego rozwoju. Realizacja zadań 

zapisanych w Strategii wpisuje się w Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2030, Strategię na 

Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 (z perspektywą do 2030 r.).  

Dokumenty te zakładają rozwój przy uwzględnieniu wymagań środowiskowych. Strategia 

jako cel nadrzędny zakłada dbałość o środowisko naturalne, czyli zakłada rozwój zrównoważony, co 

wpisuje się w dokumenty strategiczne o charakterze krajowym. Zaplanowane inwestycje 

infrastrukturalne sprzyjają rozwojowi gospodarczemu, a przede wszystkim mają pozytywny wpływ na 

ożywienie społeczne i pozostają zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz przyczynią się do 

wdrażania prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska. 

 

4. Powiązania z problemami dotyczącymi ochrony środowiska. 

 

           Określając kierunki zagospodarowania przestrzennego Gminy Wołczyn należy również 

uwzględnić: ograniczenie (zmniejszenie) zasięgu terenów do zainwestowania, jeżeli szczegółowe 

rozeznanie warunków środowiskowych, prawnych i społeczno-gospodarczych przy opracowaniu 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego będą uzasadniały takie rozwiązanie, zakaz 

podejmowania działań mogących w znaczący sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz 

siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także w znaczący sposób wpłynąć negatywnie na gatunki, dla 

których ochrony został wyznaczony obszar NATURA 2000. Na obszarach, na których występują 

stanowiska gatunków chronionych oraz cenne siedliska przyrodnicze docelowe zagospodarowanie 

terenów winno uwzględnić ograniczenia w celu zachowania ww. stanowisk i siedlisk; w ramach tych 

ograniczeń dopuszcza się pozostawienie w dotychczasowym, ekstensywnym użytkowaniu wybranych 

terenów. 

           Działania określone w Strategii w większości koncentrują się na poprawie ładu przestrzennego, 

stanu i jakości środowiska przyrodniczego oraz rozwoju usług społecznych. Działania inwestycyjne 

określone w Strategii są albo neutralne dla środowiska albo korzystne dla niego. Ponadto w Strategii 

Rozwoju Gminy Wołczyn przewidziano cel strategiczny, który jest powiązany z problemami 

dotyczącymi ochrony środowiska. Jest to Cel I: Wysoki poziom życia mieszkańców dzięki rozwiniętej 

infrastrukturze oraz przestrzeni gminnej z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska,  



   

 

a dokładniej cel operacyjny 1.3, a więc: Ochrona środowiska i poprawa warunków życia 

mieszkańców.  W ramach którego uwzględniono następujące kierunki działań, oczekiwane rezultaty 

oraz wskaźniki osiągnięcia: 

 

KIERUNKI DZIAŁAŃ 

OCZEKIWANE 

REZULTATY  

PLANOWANYCH DZIAŁAŃ 

WSKAŹNIKI OSIĄ-

GNIĘCIA  

DZIAŁAŃ 

• Modernizacja istniejącej sieci rowów 

melioracyjnych, 

• Wspieranie i promocja działań zmierzających 

do zwiększenia wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii w budynkach użyteczności 

publicznej oraz prywatnych oraz wsparcie 

mieszkańców w aplikowaniu o zewnętrzne 

źródła dofinansowania termomodernizacji, 

• Poprawa stanu technicznego oraz zmniejszenie 

energochłonności obiektów użyteczności 

publicznej i budynków komunalnych,  

• Zwiększanie świadomości ekologicznej wśród 

mieszkańców m.in. poprzez organizację 

wydarzeń promujących ochronę środowiska, 

realizację projektów ekologicznych, 

prowadzenie zabaw i konkursów dla 

najmłodszych mieszkańców związanych z 

ekologią, 

• Dążenie do wysokiego poziomu segregacji 

odpadów komunalnych i edukacja 

mieszkańców w zakresie prawidłowego 

postępowania z odpadami,  

• Podejmowanie działań służących 

przystosowaniu do zmian klimatu, 

 

• ograniczenie emisji gazów 

cieplarnianych i 

zanieczyszczeń powietrza, a 

w konsekwencji poprawa 

jakości powietrza na terenie 

Gminy, 

• dobra jakość gleb i wód oraz 

brak problemów z 

nawadnianiem dzięki 

prawidłowej melioracji, 

• zwiększenie udziału energii 

pozyskiwanej ze źródeł 

odnawialnych na potrzeby 

budynków użyteczności 

publicznej oraz prywatnych,  

• wysoki poziom odzysku 

odpadów komunalnych, 

• ekologiczny wizerunek 

Gminy 

• zabezpieczenie Gminy przed 

negatywnymi skutkami 

zmian klimatycznych, 

• wysoka świadomości 

ekologiczna mieszkańców, 

• zmiana nawyków wśród 

mieszkańców, np. segregacja 

odpadów komunalnych, 

wykorzystywanie 

proekologicznych źródeł 

ciepła, itp.  

 

• poziom zanieczyszczenia 

pyłami PM10 i PM 2,5 

(μm),  

• liczba zmodernizowanych 

rowów melioracyjnych 

(szt.),  

• liczba mieszkańców korzy-

stających ze wsparcia w za-

kresie inicjatyw proekolo-

gicznych (os.),  

• liczba usuniętych wysokoe-

misyjnych źródeł ciepła 

(szt.),  

• liczba budynków użytecz-

ności publicznej wykorzy-

stująca OZE (szt.),  

• udział odpadów segregowa-

nych w stosunku do całości 

wyprodukowanych odpa-

dów (%),  

• liczba nowych instalacji od-

nawialnych źródeł energii 

na terenie Gminy (szt.),  

• liczba zorganizowanych 

wydarzeń promujących 

ochronę środowiska (szt.),  

• liczba przeprowadzonych 

kontroli w zakresie prawi-

dłowej gospodarki odpa-

dami (szt.), 

 

Realizacja działań będzie odbywała się z poszanowaniem i racjonalnym wykorzystaniem zasobów 

zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Zastosowanie prawidłowych rozwiązań projektowych, 

technicznych i technologicznych, zachowanie podstawowych zasad sztuki budowlanej oraz właściwa 

organizacja prac budowlanych zapewni ochronę środowiska na etapie realizacji i eksploatacji każdego 

przedsięwzięcia.  

 

 

 

 

 

5. Prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg, częstotliwość i odwracalność 

oddziaływań. 

 

Działania strategiczne przewidziane do realizacji w ramach dokumentu Strategii, można 

podzielić na dwie grupy, tj. inwestycyjne i nieinwestycyjne (miękkie). Potencjalny wpływ na 



   

 

poszczególne komponenty środowiska będzie miała realizacja celów/działań inwestycyjnych, które 

będą ingerować w środowisko głównie na etapie ich bezpośredniej realizacji, powodując przejściowe 

uciążliwości. 

W poniższej tabeli przedstawiono katalog wszystkich kierunków działań mających umożliwić 

wykonanie przyjętych celów w strategii, w odniesieniu do katalogu przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko wymienionego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 

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

1839). Należy zwrócić uwagę, iż nakreślone działania charakteryzują się wysokim stopniem ogólności 

zarówno merytorycznej jak i przestrzennej w związku z powyższym ich kwalifikacja jest niezmiernie 

trudna. 

 

 



   

 

 

 

L.p. Działanie 
Odniesienie 

w strategii 

Działanie zaliczone 

do przedsięwzięć 

mogących znacząco 

oddziaływać na 

środowisko zgodnie 

z rozporządzeniem 

Uzasadnienie Potencjalne odziaływania 

1. 

Rozbudowa i modernizacja 

infrastruktury drogowej, wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą 

(chodniki, ścieżki rowerowe, 

oświetlenie); 

1.1.1. NIE 

§ 3. ust. 1, pkt 62 Rozporządzenia 

Brak szczegółowego wyznaczenia dróg 

oraz ich zakresu przestrzennego oraz 

długości - 

planuje się budowę dróg poniżej 1 km. 

W przypadku osiągnięcia wartości 

progowych dla tych inwestycji będą 

składane wnioski o wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach. 

Najważniejsze oddziaływania wystąpią na 

etapie budowy – remontu nawierzchni i 

rozbudowy infrastruktury, oddziaływania 

będą miały charakter oddziaływań stałych, 

długoterminowych i mogą wiązać się z 

koniecznością usunięcia zieleni, lokalnym 

przekształceniem krajobrazu, przekształcona 

zostanie powierzchnia ziemi ze względu na 

konieczność ukształtowania niwelety itp., 

oddziaływanie będzie również związane z 

koniecznością odwodnienia planowanych 

jezdni i terenów utwardzonych oraz 

zagospodarowania wód opadowych i 

roztopowych. Prognozuje się, że remont 

istniejącego układu komunikacyjnego oraz 

nawierzchni dróg będą miały 

krótkookresowy, pośredni negatywny wpływ 

na poszczególne komponenty środowiska, 

występujący tylko na etapie budowy. 

2. 

Współpraca z Zarządem Dróg Powia-

towych w zakresie budowy, rozbu-

dowy i modernizacji dróg wraz z in-

frastrukturą towarzyszącą. 

 

1.1.2. NIE 
Działania mające charakter 

instytucjonalny, miękki. 
- 

3. 

Rozbudowa i modernizacja sieci 

wodno-kanalizacyjnej wraz z 

kanalizacją deszczową 

1.1.3. NIE 

§ 3. Ust. 1, pkt. 81 Rozporządzenia 

Brak szczegółowego wyznaczenia 

infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do 

rozbudowy i modernizacji, ich zakresu 

przestrzennego oraz długości, na obecny 

moment nie można jednoznacznie 

Najważniejsze pozytywne oddziaływanie 

tych projektów to bezpośrednie, pośrednie 

stałe i wtórne, długookresowe oddziaływanie 

na jakość wód podziemnych i 

powierzchniowych. Na etapie budowy 

infrastruktury podziemnej niezbędne jest 



   

 

L.p. Działanie 
Odniesienie 

w strategii 

Działanie zaliczone 

do przedsięwzięć 

mogących znacząco 

oddziaływać na 

środowisko zgodnie 

z rozporządzeniem 

Uzasadnienie Potencjalne odziaływania 

określić czy działanie będzie zaliczać się 

do przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko. W 

przypadku osiągnięcia wartości 

progowych dla tych inwestycji będą 

składane wnioski o wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach. 

 

Zadania ujęte w Programie ochrony 

środowiska dla gminy Wołczyn na lata 

2020-2023 z perspektywą do 2027 roku 

zatwierdzonym Uchwałą nr 

XXIX/291/2021 Rady Miejskiej w 

Wołczynie z dnia 31 marca 2021 r., dla 

którego została przygotowana Prognoza 

oddziaływania na środowisko 

wykonanie prac ziemnych, właściwe 

posadowienie elementów infrastruktury 

podziemnej, kiedy mogą wystąpić chwilowe, 

krótkoterminowe oddziaływania negatywne 

na zwierzęta, rośliny, wodę, powierzchnie 

ziemi, dobra materialne. Niemniej każdy 

rodzaj zainwestowania związany jest z 

ingerencją w środowisko, a cel jakiemu ma 

służyć planowane działanie jest istotniejszy 

środowiskowo niż chwilowe oddziaływania 

mogące się pojawić na etapie budowy 

4. 

Modernizacja istniejących i budowa 

nowych stacji uzdatniania wody, 

zgodnie z zapotrzebowaniem 

1.1.4. NIE 

§ 3. ust. 1, pkt 70 Rozporządzenia 

Urządzenia lub zespoły urządzeń 

umożliwiające pobór wód podziemnych 

lub sztuczne systemy zasilania wód 

podziemnych, inne niż wymienione w § 

2. ust. 1, pkt  37, o zdolności poboru 

wody nie mniejszej niż 10 m3 na 

godzinę należą do przedsięwzięć 

mogących potencjalne znacząco 

oddziaływać na środowisko 
 

Zadania ujęte w Programie ochrony 

środowiska dla gminy Wołczyn na lata 

2020-2023 z perspektywą do 2027 roku 

zatwierdzonym Uchwałą nr 

XXIX/291/2021 Rady Miejskiej w 

Wołczynie z dnia 31 marca 2021 r., dla 

Właściwie odczuwalne oddziaływanie na 

środowisko może wystąpić jedynie w fazie 

samej budowy. Wykonanie odwiertu, montaż 

urządzeń oraz wykonywanie prac ziemnych 

mogą się wiązać z krótkotrwałymi okresami 

wzmożonego ruchu samochodowego 

(transport pracowników, dowóz i wywóz 

urządzeń). Nie będą to jednak uciążliwości 

znaczące i ograniczone jedynie do pory 

dziennej. Nowoczesne metody realizacji 

ujęcia oraz stacji uzdatnienia wody 

zagwarantuje również zminimalizowanie 

ingerencji w środowisko i krajobraz. 

Zastosowane  urządzenia poprawią jakość 

oraz ilość dostarczanej wody, a to będzie 

miało najważniejsze znaczenie w ocenie 

przedmiotowej inwestycji. Nowoczesne 



   

 

L.p. Działanie 
Odniesienie 

w strategii 

Działanie zaliczone 

do przedsięwzięć 

mogących znacząco 

oddziaływać na 

środowisko zgodnie 

z rozporządzeniem 

Uzasadnienie Potencjalne odziaływania 

którego została przygotowana Prognoza 

oddziaływania na środowisko 
technologie uzdatniania wody, jak i 

realizacja jej ujęcia zagwarantuje stosowanie 

substancji o małym potencjale zagrożeń, 

poprawi efektywność wykorzystania energii, 

zapewnienie racjonalne zużycie wody. 

5. 

Stworzenie warunków do rozwoju 

sieci gazowej na terenie Gminy oraz 

współpraca z operatorami w zakresie 

budowy sieci gazociągowej 

1.1.5. NIE 
Działania mające charakter 

instytucjonalny, miękki. 
- 

6. 

Wsparcie mieszkańców w budowie 

przydomowych oczyszczalni ścieków 

oraz promowanie tego rozwiązania w 

miejscach gdzie nie ma możliwości 

doprowadzenia sieci kanalizacyjnej 

1.1.6. NIE 
Działania mające charakter 

instytucjonalny, miękki. 
- 

7. 

Montaż urządzeń monitoringu 

wizyjnego na obiektach użyteczności 

publicznej 

1.1.7. NIE 
Działanie będzie przeprowadzone w 

ramach istniejącej infrastruktury. 
- 

8. 

Współpraca z operatorami i 

wypracowanie rozwiązań 

ułatwiających  rozwój wysokiej 

jakości Internetu bezprzewodowego 

na terenie Gminy 

1.1.8. NIE 
Działania mające charakter 

instytucjonalny, miękki. 
- 

9. 

Współpraca z Policją, OSP i innymi 

służbami w zakresie zwiększenia 

bezpieczeństwa publicznego 

1.1.9. NIE 
Działania mające charakter 

instytucjonalny. 
- 

10. 

Aktualizacja Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

przestrzennego 

1.2.1. NIE Działania mające charakter miękki. - 

11. 

Aktualizacja i sporządzenie nowych 

miejscowych planów 

zagospodarowania terenu i 

dostosowanie ich do potrzeb 

rozwijającej się Gminy 

1.2.2. NIE 

Aktualizacje oraz nowe mpzp nie mogą 

naruszać ustaleń Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Wołczyn 

- 



   

 

L.p. Działanie 
Odniesienie 

w strategii 

Działanie zaliczone 

do przedsięwzięć 

mogących znacząco 

oddziaływać na 

środowisko zgodnie 

z rozporządzeniem 

Uzasadnienie Potencjalne odziaływania 

12. 

Wspieranie budownictwa 

mieszkaniowego m.in. poprzez 

zapewnienie terenów pod 

budownictwo mieszkaniowe oraz 

budowa mieszkań komunalnych 

1.2.3. NIE 

Inwestycja będzie prowadzona w 

ramach istniejącego zasobu 

nieruchomości, zgodnie z 

obowiązującym Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego, dla którego została lub 

zostanie (w przypadku aktualizacji) 

przeprowadzona ocena oddziaływania 

na środowisko. 

- 

13. 
Modernizacja istniejącej sieci rowów 

melioracyjnych 
1.3.1. NIE 

§ 3. Ust. 1, pkt. 81 Rozporządzenia 

Brak szczegółowego wyznaczenia 

infrastruktury melioracyjnej do 

modernizacji, ich zakresu 

przestrzennego oraz długości. 

Najważniejsze pozytywne oddziaływanie 

tych projektów to bezpośrednie, pośrednie 

stałe i wtórne, długookresowe oddziaływanie 

na jakość wód podziemnych i 

powierzchniowych. Na etapie budowy 

infrastruktury niezbędne jest wykonanie prac 

ziemnych, właściwe posadowienie 

elementów infrastruktury podziemnej, kiedy 

mogą wystąpić chwilowe, krótkoterminowe 

oddziaływania negatywne na zwierzęta, 

rośliny, wodę, powierzchnie ziemi, dobra 

materialne. Niemniej każdy rodzaj 

zainwestowania związany jest z ingerencją w 

środowisko, a cel jakiemu ma służyć 

planowane działanie jest istotniejszy 

środowiskowo niż chwilowe oddziaływania 

mogące się pojawić na etapie budowy 

14. 

Wspieranie i promocja działań 

zmierzających do zwiększenia 

wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii w budynkach użyteczności 

publicznej oraz prywatnych oraz 

wsparcie mieszkańców w 

aplikowaniu o zewnętrzne źródła 

1.3.2. NIE 

Działania mające charakter instytucjo-

nalny, miękki. 

 

- 



   

 

L.p. Działanie 
Odniesienie 

w strategii 

Działanie zaliczone 

do przedsięwzięć 

mogących znacząco 

oddziaływać na 

środowisko zgodnie 

z rozporządzeniem 

Uzasadnienie Potencjalne odziaływania 

dofinansowania termomodernizacji 

15. 

Poprawa stanu technicznego oraz 

zmniejszenie energochłonności 

obiektów użyteczności publicznej i 

budynków komunalnych 

1.3.3. NIE 

Działanie będzie przeprowadzone w 

ramach istniejącej infrastruktury. 

 

- 

16. 

Zwiększanie świadomości 

ekologicznej wśród mieszkańców 

m.in. poprzez organizację wydarzeń 

promujących ochronę środowiska, 

realizację projektów ekologicznych, 

prowadzenie zabaw i konkursów dla 

najmłodszych mieszkańców 

związanych z ekologią 

1.3.4. NIE Działanie mające charakter miękki. - 

17. 

Dążenie do wysokiego poziomu 

segregacji odpadów komunalnych i 

edukacja mieszkańców w zakresie 

prawidłowego postępowania z 

odpadami 

1.3.5. NIE 
Działania mające charakter 

instytucjonalny. 
- 

18. 
Podejmowanie działań służących 

przystosowaniu do zmian klimatu 
1.3.6. NIE 

Działania mające charakter 

instytucjonalny. 
- 

19. 
Wyznaczenie i uzbrojenie nowych 

terenów inwestycyjnych 
2.1.1. NIE 

§ 3. ust. 1, pkt 62 Rozporządzenia 

Brak szczegółowego wyznaczenia dróg 

oraz ich zakresu przestrzennego oraz 

długości - 

planuje się budowę dróg poniżej 1 km. 

W przypadku osiągnięcia wartości 

progowych dla tych inwestycji będą 

składane wnioski o wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach. 

 

§ 3. Ust. 1, pkt. 81 Rozporządzenia 

Brak szczegółowego wyznaczenia 

infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do 

Najważniejsze oddziaływania wystąpią na 

etapie budowy – remontu nawierzchni i 

rozbudowy infrastruktury, oddziaływania 

będą miały charakter oddziaływań stałych, 

długoterminowych i mogą wiązać się z 

koniecznością usunięcia zieleni, lokalnym 

przekształceniem krajobrazu, przekształcona 

zostanie powierzchnia ziemi ze względu na 

konieczność ukształtowania niwelety itp., 

oddziaływanie będzie również związane z 

koniecznością odwodnienia planowanych 

jezdni i terenów utwardzonych oraz 

zagospodarowania wód opadowych i 



   

 

L.p. Działanie 
Odniesienie 

w strategii 

Działanie zaliczone 

do przedsięwzięć 

mogących znacząco 

oddziaływać na 

środowisko zgodnie 

z rozporządzeniem 

Uzasadnienie Potencjalne odziaływania 

rozbudowy i modernizacji, ich zakresu 

przestrzennego oraz długości, na obecny 

moment nie można jednoznacznie 

określić czy działanie będzie zaliczać się 

do przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko. W 

przypadku osiągnięcia wartości 

progowych dla tych inwestycji będą 

składane wnioski o wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach. 

 

roztopowych. Prognozuje się, że 

wyznaczenie i uzbrojenie nowych terenów 

inwestycyjnych będzie miało 

krótkookresowy, pośredni negatywny wpływ 

na poszczególne komponenty środowiska, 

występujący tylko na etapie budowy. 

20. 

Aktywne działania na rzecz 

pozyskania nowych inwestorów, 

skłonnych lokalizować 

przedsięwzięcia na terenie Gminy i 

tworzyć tu nowe miejsca pracy 

2.1.2. NIE 
Działanie mające charakter 

instytucjonalny, miękki. 
- 

21. 

Stworzenie spójnego systemu ulg 

podatkowych i zachęt inwestycyjnych 

dla przedsiębiorców 

2.1.3. NIE 
Działanie mające charakter 

instytucjonalny, miękki. 
- 

22. 

Wspieranie mieszkańców w 

zakładaniu nowych działalności 

gospodarczych na terenie Gminy 

2.1.4. NIE 
Działanie mające charakter 

instytucjonalny, miękki. 
- 

23. 

 

Wsparcie idei przedsiębiorczości 

wśród mieszkańców Gminy, w 

szczególności z wykorzystaniem 

istniejącego potencjału rolniczego 

(rodzinne przetwórnie, rolniczy 

handel detaliczny) 

 

2.1.5. NIE 
Działanie mające charakter 

instytucjonalny, miękki. 
- 

24. 

Aktywizacja zawodowa osób 

rezygnujących z prowadzenia 

działalności rolniczej, m.in. poprzez 

pomoc w nabywaniu kompetencji 

2.1.6. NIE 
Działanie mające charakter 

instytucjonalny, miękki. 
- 



   

 

L.p. Działanie 
Odniesienie 

w strategii 

Działanie zaliczone 

do przedsięwzięć 

mogących znacząco 

oddziaływać na 

środowisko zgodnie 

z rozporządzeniem 

Uzasadnienie Potencjalne odziaływania 

kluczowych i umiejętności 

uniwersalnych 

25. 

Renowacja i ochrona gminnych 

zabytków oraz wykorzystanie ich na 

cele turystyczne 

2.2.1. NIE 
Działanie będzie przeprowadzone w 

ramach istniejącej infrastruktury. 
- 

26. 

Rozbudowa turystyki zdrowotnej 

poprzez wykorzystanie zasobów wód 

mineralnych tzw. Solanki 

wołczyńskiej 

2.2.2. NIE 

Gmina od RDOŚ dostała w dniu 

30.11.2020 roku odstąpienie od 

przeprowadzenia oceny oddziaływania 

na środowisko dla przedsięwzięcia 

„eksploatacja wody z otworu 

WOŁCZYN VIIA w ilości 4 m3/h w 

celu wykorzystania dla zasilania tężni 

solankowych i upraw halofitów na 

terenie realizowanego działce ew. (nr, 

obręb): nr 29, obręb Wołczyn (nr 

sprawy: WOOŚ.4220.429.MD) 
 

W dniu 23.11.2020 roku Gmina dostała 

od Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Kluczborku 

odstąpienie od przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko dla 

przedsięwzięcia (nr sprawy: 

NZ.4315.42.2020.MCh). 

 

16.10.2020 roku Gmina uzyskała od 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

wody Polskie odstąpienie  od 

przeprowadzenia oceny oddziaływania 

na środowisko dla przedsięwzięcia (nr 

sprawy: GL.ZZŚ.3.435.2020.MO). 

- 

27. 
Tworzenie warunków do rozwoju 

agroturystyki, w tym aktywne 
2.2.3. NIE 

Działanie mające charakter 

instytucjonalny, miękki. 
- 



   

 

L.p. Działanie 
Odniesienie 

w strategii 

Działanie zaliczone 

do przedsięwzięć 

mogących znacząco 

oddziaływać na 

środowisko zgodnie 

z rozporządzeniem 

Uzasadnienie Potencjalne odziaływania 

przygotowanie mieszkańców do tej 

formy działalności oraz pomoc w 

pozyskaniu zewnętrznych źródeł 

finansowania 

28. 
Rozbudowa infrastruktury 

rekreacyjno-turystyczno-sportowej 
2.2.4. NIE 

Inwestycja nie będzie spełniać 

parametrów przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko 

określonych w rozporządzeniu 

Działania o charakterze inwestycyjnym, 

największe oddziaływania wystąpią na 

etapie budowy i będą do oddziaływania 

stałe, długoterminowe, mogą wiązać się z 

koniecznością usunięcia zieleni i zastąpienia 

jej nowymi nasadzeniami. Oddziaływanie 

będzie związane z koniecznością 

odwodnienia i zagospodarowania wód 

opadowych i roztopowych z terenów 

inwestycji. 

29. 

Rozbudowa sieci ścieżek 

rowerowych łączących miejscowości 

gminne, miejscowości poza terenem 

Gminy, a także istotne punkty i 

atrakcje turystyczne oraz rozbudowa 

dodatkowej infrastruktury 

wspierającej transport rowerowy: 

parkingi, wiaty, stacje naprawcze 

2.2.5. NIE 

§ 3. ust. 1, pkt 62 Rozporządzenia 

Brak szczegółowego wyznaczenia dróg 

oraz ich zakresu przestrzennego oraz 

długości - 

planuje się budowę dróg poniżej 1 km. 

W przypadku osiągnięcia wartości 

progowych dla tych inwestycji będą 

składane wnioski o wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach. 

Najważniejsze oddziaływania wystąpią na 

etapie budowy – remontu nawierzchni i 

rozbudowy infrastruktury, oddziaływania 

będą miały charakter oddziaływań stałych, 

długoterminowych i mogą wiązać się z 

koniecznością usunięcia zieleni, lokalnym 

przekształceniem krajobrazu, przekształcona 

zostanie powierzchnia ziemi ze względu na 

konieczność ukształtowania niwelety itp., 

oddziaływanie będzie również związane z 

koniecznością odwodnienia planowanych 

jezdni i terenów utwardzonych oraz 

zagospodarowania wód opadowych i 

roztopowych. 

Najważniejsze oddziaływania to pośrednie, 

pozytywne oddziaływanie na powietrze i kli-

mat poprzez zmniejszenie emisji zanieczysz-

czeń pochodzących z ruchu samochodów na 



   

 

L.p. Działanie 
Odniesienie 

w strategii 

Działanie zaliczone 

do przedsięwzięć 

mogących znacząco 

oddziaływać na 

środowisko zgodnie 

z rozporządzeniem 

Uzasadnienie Potencjalne odziaływania 

rzecz ruchu rowerowego, budowa dróg ro-

werowych pozytywnie pośrednio, długoo-

kresowo i stale będzie wpływać pozytywnie 

na zdrowie korzystających z infrastruktury 

rowerowej, budowa ciągów pieszo rowero-

wych wpływa również na poprawę bezpie-

czeństwa ruchu pieszych i rowerzystów. 

Pośrednio wzrost korzystających z dróg 

rowerowych wpłynie na zmniejszenie ilości 

spalanego paliwa (zasoby naturalne), 

oddziaływanie takie należy ocenić jako 

pozytywne, stałe i długookresowe, 

30. 

Promocja istniejących szlaków 

turystycznych na terenie Gminy oraz 

wytyczanie, oznaczanie i utrzymanie 

nowych szlaków pieszych, 

rowerowych, edukacyjnych 

promujących walory przyrodnicze i 

kulturalne gminy oraz ich aktywna 

promocja poprzez działania 

edukacyjne i popularyzatorskie 

2.2.6. NIE 
Działanie mające charakter 

instytucjonalny, miękki. 
- 

31. 

Organizacja cyklicznego wydarzenia 

(np. koncert, festiwal) promującego 

Gminę 

2.3.1. NIE Działanie mające charakter miękki. - 

32. 

Utworzenie kalendarza cyklicznych 

imprez odbywających się w oparciu o 

walory przyrodnicze i kulturowe i ich 

aktywna promocja 

2.3.2. NIE Działanie mające charakter miękki. - 

33. 

Promocja lokalnej przedsiębiorczości, 

produkcji, agroturystyki i gastronomi 

poprzez udział w targach i misjach 

gospodarczych regionalnych, 

krajowych i zagranicznych 

2.3.3. NIE Działanie mające charakter miękki. - 



   

 

L.p. Działanie 
Odniesienie 

w strategii 

Działanie zaliczone 

do przedsięwzięć 

mogących znacząco 

oddziaływać na 

środowisko zgodnie 

z rozporządzeniem 

Uzasadnienie Potencjalne odziaływania 

34. 
Wsparcie lokalnych przedsiębiorców, 

ich produktów i usług 
2.3.4. NIE Działanie mające charakter miękki. - 

35. 

Utworzenie Centrum Informacji 

Turystycznej w miejscowości 

Wołczyn 

2.3.5. NIE 
Działanie mające charakter 

instytucjonalny, miękki. 
- 

36. Stworzenie oferty informacyjnej 2.3.6 NIE Działanie mające charakter miękki. - 

37. 

Aktywizacja osób bezrobotnych i 

nieaktywnych zawodowo (kursy, 

szkolenia, konsultacje pedagogiczno-

prawne) oraz działania na rzecz 

aktywnej integracji osób zagrożonych 

wykluczeniem 

3.1.1 NIE Działanie mające charakter miękki. - 

38. 

Aktywna współpraca Gminy z 

organizacjami pozarządowymi, w 

tym zwiększanie liczby obszarów i 

zadań gminy powierzanych do 

realizacji organizacjom 

pozarządowym 

3.1.2. NIE Działanie mające charakter miękki. - 

39. 

Wsparcie dla organizacji 

pozarządowych w zakresie 

zarządzania, realizacji projektów i 

pozyskiwania środków zewnętrznych 

3.1.3. NIE Działanie mające charakter miękki. - 

40. 

Aktywizacja społeczna osób 

starszych ze szczególnymi 

potrzebami w celu jak najdłuższego 

utrzymania przez nich prawności i 

samodzielności 

3.1.4. NIE Działanie mające charakter miękki. - 

41. 

Organizacja programów aktywizacji 

zawodowej i społecznej osób 

dotkniętych i zagrożonych ubóstwem 

i wykluczeniem społecznym 

3.1.5. 
NIE 

 

Działanie mające charakter 

instytucjonalny, miękki. 
- 

42. Kreowanie sytuacji zapotrzebowania 3.2.1. NIE Działanie mające charakter - 



   

 

L.p. Działanie 
Odniesienie 

w strategii 

Działanie zaliczone 

do przedsięwzięć 

mogących znacząco 

oddziaływać na 

środowisko zgodnie 

z rozporządzeniem 

Uzasadnienie Potencjalne odziaływania 

na opiekę nad dziećmi do lat 3 i 

wychowanie przedszkolnej 

instytucjonalny, miękki. 

43. 

Zapewnienie nowoczesnej bazy 

infrastrukturalnej i lokalowej w 

obszarze edukacji i wychowania 

poprzez rozbudowę, modernizację i 

doposażenie obiektów 

3.2.2. NIE 

Działania zarówno o charakterze 

instytucjonalnym, miękkim jak i 

inwestycyjnym. W przypadku budowy 

nowych obiektów, rozbudowy, 

przebudowy istniejących obiektów 

inwestycja nie będzie spełniać 

parametrów przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko 

określonych w rozporządzeniu. 

Najważniejsze bezpośrednie, stałe, 

długoterminowe oddziaływanie wystąpi na 

krajobraz, budowa/remont wprowadzi nowy 

element krajobrazu danej miejscowości, 

ocena krajobrazu jest jedną z najbardziej 

subiektywnych ocen oddziaływania, dlatego 

bardzo duży wpływ na percepcję 

planowanego budynku będzie miała wizja 

architekta/projektanta, należy założyć, że 

projekt będzie atrakcyjny krajobrazowo, w 

związku z tym przewiduje się wystąpienie 

pozytywnego oddziaływania na krajobraz. 

Na etapie budowy mogą wystąpić zarówno 

oddziaływania pozytywne jak i negatywne 

na rośliny, wody, powietrze, powierzchnię 

ziemi. Oddziaływania na wody będzie miało 

charakter pośredni, krótkoterminowy i 

chwilowy i może wynikać z konieczności 

odwodnienia wykopów pod fundamenty, w 

wyniku prac budowlanych będą emitowane 

zanieczyszczenia do powietrza i hałas. 

Wszystkie oddziaływania występujące na 

etapie budowy będą miały prawdopodobnie 

charakter oddziaływań nieznaczących i 

chwilowych. 

Na etapie eksploatacji wystąpią 

oddziaływania pośrednie, wtórne, 

długookresowe i stałe na powietrze i klimat, 

wynikać będą z konieczności ogrzewania 

planowanych budynków, emitowane będą 

zanieczyszczenia do powietrza, które 



   

 

L.p. Działanie 
Odniesienie 

w strategii 

Działanie zaliczone 

do przedsięwzięć 

mogących znacząco 

oddziaływać na 

środowisko zgodnie 

z rozporządzeniem 

Uzasadnienie Potencjalne odziaływania 

wtórnie oddziaływać będą na klimat. Zasoby 

naturalne będą uszczuplane poprzez 

zapotrzebowanie, m.in. na ciepło, którego 

źródłem prawdopodobnie będzie spalanie 

gazu, jednak tego typu oddziaływania 

związane są z każdą formą zainwestowania, 

budowy budynków czy innych obiektów. 

Modernizacja budynków prawdopodobnie 

będzie się wiązała z termomodernizacją - 

remontem elewacji - co wpływa najczęściej 

bezpośrednio, długookresowo, stale 

pozytywnie na percepcję krajobrazu, a 

dodatkowo zmniejsza energochłonność tych 

obiektów, co wpływa na jakość powietrza, 

klimat i ludzi (zmniejsza się ilość 

zanieczyszczeń). 

W przypadku remontu elewacji budynków 

każdorazowo przed podjęciem takich prac 

należy przeprowadzić inwentaryzację 

budynków pod kątem występowania 

chronionych gatunków ptaków (szczególnie 

jerzyka i wróbla) i nietoperzy. W razie 

stwierdzenia występowania chronionych 

gatunków ptaków i nietoperzy, termin i 

sposób wykonywania prac należy 

dostosować do ich okresów lęgowych, 

rozrodczych i hibernacji. 

44. 

Organizacja zajęć pozalekcyjnych 

dostoswanych do zainteresowań i 

potrzeb dzieci i młodzieży 

3.2.3. NIE Działanie mające charakter miękki. - 

45. 

Podniesienie jakości nauczania 

poprzez systematyczne doszkalanie 

nauczycieli oraz wyposażenie szkół 

3.2.4. NIE 
Działanie mające charakter 

instytucjonalny, miękki. 
- 



   

 

L.p. Działanie 
Odniesienie 

w strategii 

Działanie zaliczone 

do przedsięwzięć 

mogących znacząco 

oddziaływać na 

środowisko zgodnie 

z rozporządzeniem 

Uzasadnienie Potencjalne odziaływania 

w pomoce naukowe, a także 

wprowadzenie zajęć terenowych 

wykorzystujących lokalne zasoby 

46. 

Opracowanie i wdrożenie programów 

wsparcia dla uczniów wymagających 

dodatkowej pomocy w nauce oraz 

uczniów szczególnie uzdolnionych 

3.2.5. NIE Działanie mające charakter miękki. - 

47. 

Wykorzystanie wsparcia lokalnych 

instytucji w organizacji zajęć i lekcji 

dodatkowych dla dzieci i młodzieży 

3.2.6. NIE Działanie mające charakter miękki. - 

48. 

Realizacja gminnych programów 

profilaktycznych, kształtowanie 

świadomości mieszkańców w 

zakresie zdrowego stylu życia i 

odżywiania 

3.3.1. NIE Działanie mające charakter miękki. - 

49. 

Poprawa dostępności do usług 

medycznych o charakterze ogólnym i 

specjalistycznym 

3.3.2 NIE 
Działanie mające charakter 

instytucjonalny, miękki. 
- 

50. 

Tworzenie warunków do 

powstawania gabinetów lekarzy 

specjalistów na terenie Gminy 

3.3.3. NIE 
Działanie mające charakter 

instytucjonalny, miękki. 
- 
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Należy mieć na uwadze, że każda ingerencja w środowisko, związana z działalnością inwestycyjną 

wywiera na jego komponenty wpływ bezpośrednio lub pośrednio. Niemniej jednak należy zwrócić uwagę, że 

większość działań przewidzianych do realizacji w Strategii dotyczą obszaru antropogenicznego, wcześniej już 

przekształconego działalnością ludzką. Nie przyczynią się więc do pogorszenia krajobrazu, wręcz przeciwnie 

– przywrócą go do życia, poprawiając jego estetykę  

i funkcjonalność. Ponadto, zgodnie z obowiązującym prawem, każdy projekt zaplanowany w ramach strategii 

będzie musiał przejść indywidualną procedurę badania jego wpływu na środowisko w ramach procedury OOŚ. 

 

Etap realizacji 

Etap realizacji ww. celów operacyjnych związany będzie z wykonaniem typowych prac budowlanych. 

Na tym etapie występują uciążliwości tj.: emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza, hałas 

pochodzący od poruszających się pojazdów, odpady budowlane oraz zagrożenie dla środowiska gruntowo-

wodnego. Odziaływania te będą mieć charakter krótkotrwały, odwracalny  

i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych, nie powodując trwałych zmian w środowisku. W celu ogranicze-

nia negatywnego odziaływania, roboty budowlane będą prowadzone w sposób zapewniający ochronę środo-

wiska dla wszystkich komponentów. Teren budowy będzie odpowiednio zorganizowany i zabezpieczony, a 

do prac zostaną użyte wyłącznie sprawne urządzenia techniczne i maszyny budowlane. Prace budowlane będą 

prowadzone w taki sposób, by zminimalizować ilości wytwarzanych odpadów oraz ograniczyć negatywne ich 

odziaływanie na środowisko. Odpady powstałe w skutek realizacji inwestycji będą zagospodarowane zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. Ścieki bytowe związane z funkcjonowaniem zaplecza budowy zostaną odpro-

wadzone do bezodpływowych urządzeń sanitarnych. W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego,  

w przypadku ewentualnego wycieku paliw lub substancji niebezpiecznych pochodzących z maszyn  

i środków transportu, należy stosować sorbenty w celu wyeliminowania wycieków do gruntu. Ponadto zaple-

cze  budowy, na którym będzie parkować sprzęt budowlany i środki transportu należy zorganizować na terenie 

utwardzonym, zabezpieczonym warstwą nieprzepuszczalną np. płytami betonowymi. Na powietrze atmosfe-

ryczne będą miały również emisje pochodzące z eksploatacji sprzętu wykorzystywanego podczas budowy. 

Lokalnie, oddziaływanie może mieć miejsce w postaci wzrostu stężeń substancji emitowanych przez silniki 

samochodów ciężarowych, obsługujących budowę. Skala i zasięg tego oddziaływania będą bardzo małe. Na-

leży je zminimalizować poprzez ograniczenie czasu pracy silników spalinowych na biegu jałowym, ograni-

czanie prędkości jazdy  

a także pustych przewozów itp. W trakcie robót budowlanych wykorzystywany będzie sprzęt budowlany i 

środki transportu stanowiące źródło hałasu i drgań. Z uwagi na ochronę klimatu akustycznego prace należy 

prowadzić za dnia. W związku z realizacją przedsięwzięć może zajść potrzeba wycinki kolidujących drzew i 

krzewów. Wycinkę drzew i krzewów należy przeprowadzić  

w okresie od października do kwietnia, w porozumieniu z dendrologiem. W celu ograniczenia wpływu inwe-

stycji na pozostawione na placu budowy drzewa należy zastosować następujące działania:  

• zabezpieczenie drzew rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie prac budowlanych poprzez odeskowa-

nie oraz owinięcie pni słomianymi matami lub innym miękkim materiałem, 

• nieskładowanie materiałów budowlanych oraz sprzętu w rzucie koron drzew, wyznaczyć drogi dojaz-

dowe poza rzutem koron drzew, 

• wykonanie prac ziemnych w obrębie systemu korzeniowego w sposób najmniej szkodzący drzewom,  
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• ułożenie tymczasowej nawierzchni z płyt perforowanych na podsypce żwirowej lub innym materiale 

izolującym. 

 

Etap eksploatacji 

             Na tym etapie występować będą również różnego rodzaju uciążliwości, uzależnione od rodzaju przed-

sięwzięcia, tj. emisja do powietrza zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, hałas, odpady oraz zagrożenie dla 

środowiska wodno-gruntowego. Nie przewiduje się jednak znaczącego, negatywnego oddziaływania na śro-

dowisko oraz zdrowie ludzi. W celu minimalizacji ewentualnych oddziaływań należy stosować rozwiązania 

chroniące środowisko (uzależnione od rodzaju przedsięwzięcia) m.in. takie jak: 

• prawidłowa gospodarka odpadami zgodna z zasadami określonymi w przepisach o odpadach, maga-

zynowanie odpadów w uporządkowany i zorganizowany sposób i systematyczne przekazywanie od-

padów do zagospodarowania zminimalizuje i ograniczy możliwość ich negatywnego odziaływania na 

środowisko,  

• zabezpieczenie gruntów przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi pochodzącymi z 

ewentualnych wycieków pojazdów poruszających się np. po drogach – powierzchnie zostaną wyko-

nane szczelnie, uniemożliwiając tym samym przedostawanie się do gruntu zanieczyszczonych wód 

opadowych. Wody opadowe np. z dróg będą podczyszczane w separatorze substancji ropopochodnych 

z osadnikiem, 

• ścieki sanitarne odprowadzone będą do kanalizacji sanitarnej,  

• wody deszczowe z dachu oraz wody opadowe z terenów utwardzonych po podczyszczeniu  

w separatorze substancji ropopochodnych odprowadzone będą do kanalizacji deszczowej,  

• w celu minimalizacji uciążliwości związanych z propagacją hałasu należy stosować rozwiązania or-

ganizacyjne ruchu drogowego, w zależności od potrzeb należy stosować ekrany akustyczne oraz 

wszelkie inne zabezpieczenia uniemożliwiając uciążliwości hałasu. 

Zasięg wyżej wymienionych oddziaływań, zarówno na etapie realizacji jak i funkcjonowania przedsięwzięć, 

ograniczy się jednak do najbliższego otoczenia inwestycji i nie będzie miała znaczącego wpływu na tereny 

przyległe. Projektowane zamierzenia inwestycyjne nie wpłyną znacząco ilości wprowadzanych do środowiska 

substancji lub energii zanieczyszczających środowisko. Pozostałe działania strategiczne wpisujące się w cele 

operacyjne Strategii, można zaliczyć do grupy działań nie inwestycyjnych tzw. społecznych, edukacyjnych.  

Zgodnie z bilansem terenów przeznaczonych pod zabudowę rozwój przestrzenny Gminy odbywał się 

będzie poprzez lokalizację zabudowy w granicach obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze 

funkcjonalno-przestrzennej w granicach poszczególnych jednostek osadniczych oraz na obszarach 

przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę. Dopiero w dalszej kolejności rozwój ten będzie 

możliwy na pozostałych obszarach zgodnie z określonym zapotrzebowaniem na nową zabudowę. 

Osadnictwo rozwijać się będzie na bazie istniejącego zainwestowania poprzez: wymianę istniejącej zużytej 

zabudowy, uzupełnienia na wolnych działkach lub w nowych obszarach zlokalizowanych w sąsiedztwie 

istniejącego zainwestowania. W pierwszej kolejności nowa zabudowa lokalizowana będzie na glebach o  

niskiej klasie bonitacji.  

 Niektóre typy działań nie będą wiązały się z oddziaływaniem na środowisko. Jednakże niektóre typy 

inwestycji, zwłaszcza w zakresie promocji, w tym turystycznej, przyczyniającej się do intensyfikacji 

turystycznej mogącej przynieść w przyszłości negatywne skutki. Ewentualne negatywne oddziaływania 

związane z rozwojem turystycznym obszaru można zminimalizować poprzez: 

• odpowiednie planowanie lokalizacji i rodzaju obiektów infrastruktury turystycznej (niepowodujących 

nadmiernej presji na obszary cenne przyrodniczo) 
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• przy zagospodarowaniu turystycznym należy stosować strefowanie uwzględniające walory 

przyrodnicze, do których dostosuje się dopuszczalne formy turystyki oraz rozwój bazy noclegowej, 

komunikacyjnej, gastronomicznej i towarzyszącej.  

Wskazane powyżej działania, poza możliwym oddziaływaniem negatywnym, prowadzą przede 

wszystkim do poprawy innych komponentów środowiska lub jakości życia mieszkańców obszaru. 

 

6.  Prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych. 

 

Nie zachodzi prawdopodobieństwo oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych – realizacja 

postulatów dokumentu dotyczy wyłącznie obszaru jednej gminy. Zaplanowane przedsięwzięcia będą 

oddziaływać lokalnie, jedynie niektóre z nich mogą sporadycznie wykraczać poza obszar gminy. 

Oddziaływania poza granicami kraju nie przewiduje się. 

  

7. Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska. 

 

               Nie zachodzi prawdopodobieństwo ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska. 

Planowane działania nie będą stanowiły ryzyka dla zdrowia i życia ludzi. W trakcie realizacji zadań ujętych 

w Strategii mogą jedynie wystąpić niedogodności dla mieszkańców terenów położonych  

w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów, na których będą prowadzone prace budowlane, ziemne, remontowe. 

Niedogodności te będą miały postać utrudnień komunikacyjnych (remonty ulic, sieci infrastruktury 

podziemne), czy hałasu (praca środków transportu czy maszyn budowlanych). Uciążliwości te będą miały 

charakter krótkotrwały i odwracalny. 

 

8. Cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko. 

 

Gmina Wołczyn jest gminą miejsko-wiejską znajdującą się w północnej części województwa opol-

skiego, w zachodniej części powiatu kluczborskiego Gmina graniczy: 

• od północy z gminami Trzcinica i Rychtal (pow. kępiński, woj. wielkopolskie),  

• od zachodu z Gminą Domaszowice (pow. namysłowski, woj. opolskie),  

• od południowego zachodu z Gminą Pokój (pow. namysłowski, woj. opolskie),  

• od południowego zachodu z Gminą Murów (pow. ziemski opolski, woj. opolskie),  

• od południowego wschodu z Gminą Kluczbork (pow. kluczborski, woj. opolskie),  

• od północnego wschodu z Gminą Byczyna (pow. kluczborski, woj. opolskie). 

Gmina Wołczyn ma charakter rolniczy, o czym świadczy struktura użytkowania gruntów: po-wierzch-

nia użytków rolnych stanowi 66,9%, a powierzchnia terenów leśnych wynosi 28,4%, natomiast ok. 5% stano-

wią pozostałe grunty. 

Na terenie Gminy Wołczyn znajdują się następujące formy ochrony przyrody: Stobrawski Park Kra-

jobrazowy; Obszar Chronionego Krajobrazu – Lasy Stobrawsko-Turawskie; Obszary Natura 2000 – Teklusia; 

Obszary Natura 2000 – Łąki w okolicach Kluczborka nad Stobrawą – obszar siedliskowy; użytek ekologiczny 

„Rozalia”; rezerwat przyrody – Komorzno; rezerwat przyrody – Krzywiczyny oraz pomniki przyrody. 

Żadne z zaproponowanych w Strategii działań nie będzie realizowane na ww. obszarach Natura 2000 

i innych terenach chronionych oraz nie spowoduje spadku liczebności populacji gatunków będących przed-

miotami ochrony i zmniejszenia zasięgu ich występowania, ani nie spowoduje pogorszenia stanu siedlisk przy-

rodniczych, uszczuplenia ich powierzchni i zmian cech charakterystycznych. Realizacja Strategii nie pogorszy 
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integralności obszarów Natura 2000 i nie wpłynie negatywnie na ich powiązania z innymi obszarami w sieci 

Natura 2000. 

Najcenniejszym bogactwem naturalnym znajdującym się na terenie Gminy Wołczyn są obfite zasoby 

leczniczych termalnych wód solankowych (solanka chlorowo-sodowa-wapniowa, bromkowa, żelazista, bo-

rowa 2,33%, temperatura wody wynosi 43,5o C, a w jej skład wchodzi: Cl, Na, Ca, Br, Fe i Be), do których 

zagospodarowania Gmina dąży. 

Reasumując, realizacja Strategii pomimo, iż zawiera działania w zakresie przedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, które będą sprzyjać rozwojowi gospodarczemu a przede 

wszystkim będą miały pozytywny wpływ na ożywienie gospodarcze Gminy, pozostanie w zgodzie z zasadą 

zrównoważonego rozwoju oraz przyczyni się do wdrażania prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony śro-

dowiska. Planowane przedsięwzięcia nie będą stanowiły ryzyka dla zdrowia i życia ludzi. Ponadto, zgodnie z 

obowiązującym prawem, każdy projekt zaplanowany w ramach strategii będzie musiał przejść indywidualną 

procedurę badania jego wpływu na środowisko w ramach procedury OOŚ. 

Prognozowane oddziaływania będą miały charakter chwilowy i odwracalny (jedynie na etapie prac 

inwestycyjno – budowlanych) oraz lokalny – nie wykraczający poza teren gminy. 

W związku z powyższym, analizując charakterystykę obszarów chronionych występującym na terenie 

Gminy Wołczyn oraz biorąc pod uwagę ich występowanie, elementy środowiska pod ochroną, a także sposób 

zagospodarowania, należy stwierdzić, że realizacja Strategii nie będzie negatywnie oddziaływać na obszary 

chronione zapisami ustawy o ochronie przyrody ze względu na brak rozbieżności z obszarami, które są prawnie 

chronione.  

     W załączeniu projekt Strategii Rozwoju Gminy Wołczyn na lata 2023-2030. 

 

 

 

Z upoważnienia Burmistrza  

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1 Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. 

2  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu. 

3  a/a Wydział Promocji i Rozwoju Gminy. 
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