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Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu 

dokumentu p.n.: „Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Powiatu 

Strzeleckiego na lata  2021 - 2030”. 

Prognoza oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu ma na celu identyfikację 

przewidywanych ewentualnych skutków wpływu ustaleń Strategii na środowisko, ocenę 

zaproponowanych w nim rozwiązań funkcjonalno – przestrzennych, a także ich zgodności 

z przepisami prawa z zakresu ochrony środowiska. Szczegółowy zakres informacji wymaganych 

w prognozie jest zgodny z art. 51 ust. 2  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. 2020 poz. 283). 

Analiza celów ustanowionych w Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2021 – 2030 

wykazała, że są one komplementarne i realizują cele strategiczne wyznaczone w takich 

dokumentach jak: 

− Polityka Ekologiczna Państwa 2030. 

− Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju – Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. 

− Strategia Europa 2020. 

− Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. 

− Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. 

− Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego 2030 (projekt). 

− Program Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2012-2015 z perspektywą 

do 2019r. 

− Program Ochrony Powietrza dla strefy opolskiej. 

oraz innych dokumentów strategicznych przyjętych na poziomie lokalnym i regionalnym. 

W trakcie analizy uwarunkowań środowiskowych realizacji postanowień Strategii Rozwoju Powiatu 

Strzeleckiego, zidentyfikowano podstawowe obszary problemowe: 

1. Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, którego głównymi źródłami są źródła 

komunalne, tzw. niska emisja oraz źródła liniowe – główne ciągi komunikacyjne. 

2. Zagrożenie pogarszania się właściwego stanu wód powierzchniowych i podziemnych. 

3. Emisja hałasu, w tym głównie w sąsiedztwie głównych ciągów komunikacyjnych. 

Wskazane problemy środowiskowe na terenie obszaru znajdują częściowe rozwiązanie w ramach 

zaproponowanych w Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego zadań do realizacji. 
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W prognozie przeanalizowano możliwy wpływ wskazanych do realizacji w projektach zadań 

na następujące elementy: powietrze i klimat, wody, bioróżnorodność, powierzchnię ziemi i glebę, 

krajobraz, dziedzictwo kulturowe, w tym zabytki oraz zdrowie ludzi. Określono oddziaływanie 

na poszczególne elementy środowiska. Przy tak przeprowadzonej ocenie możliwe było ogólne 

określenie potencjalnych niekorzystnych skutków środowiskowych związanych z realizacją 

poszczególnych zadań. Oceny tej dokonano przede wszystkim pod kątem oddziaływania 

na środowisko w fazie budowy i eksploatacji. Negatywne krótkoterminowe oddziaływania na 

zasoby środowiska mogą być związane z fazą realizacji inwestycji. Jako ewentualne 

długoterminowe oddziaływania związane są głównie z realizacją przedsięwzięć 

infrastrukturalnych. Oddziaływania te polegać będą na lokalnym przekształceniu terenu, 

pogorszeniu jakości powietrza oraz podwyższenie poziomu hałasu. 

Powiat strzelecki znajduje się w znacznej odległości od granicy Państwa. Zakres oddziaływania 

wszystkich działań określonych w Programie nie obejmie obszarów sąsiednich państw zarówno na 

etapie budowy obiektów i modernizacji infrastruktury jak i na etapie eksploatacji obiektów. Zakres 

znaczącego oddziaływania planowanych działań nie obejmuje cennych przyrodniczo zbiorowisk 

roślinnych i zwierzęcych, w związku z czym proponowanie rozwiązań alternatywnych nie ma 

uzasadnienia na obecnym etapie prognozowania. 

Z uwagi na ogólny, ramowy charakter Strategii szczegółowa ocena oddziaływania na środowisko 

proponowanych działań nie może podlegać dokładniejszej analizie. Jednakże biorąc pod uwagę 

stopień szczegółowości analizowanego dokumentu oraz dostępne na tym etapie prognozowania 

informacje dotyczące warunków realizacji poszczególnych działań można stwierdzić, że ich 

realizacja nie wpłynie negatywnie na stan i jakość poszczególnych komponentów środowiska. 
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1. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko (zwana dalej 

Prognozą OOŚ) dla dokumentu ramowego – Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2021 - 

2030 (zwana dalej Strategią). 

Misją samorządu powiatu strzeleckiego do roku 2030 jest osiągnięcie trwałego i zrównoważonego 

rozwoju obszaru poprzez inspirowanie oraz koordynację działań ukierunkowanych na poprawę jakości 

życia i rozwijanie potencjału gospodarczego, z równoczesną troską o bezpieczeństwo i zachowanie 

walorów lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, historycznego i kulturowego. W centrum 

zaangażowania samorządu powiatu strzeleckiego znajdują się mieszkańcy, w sensie indywidualnym – 

jako jednostki oraz w ujęciu wspólnotowym, jako zorganizowane grupy mieszkańców (w sensie 

instytucjonalnym i pozaformalnym). 

Prognoza oddziaływania na środowisko ma na celu przedstawienie skutków realizacji analizowanego 

dokumentu na środowisko, w tym także na zdrowie ludzi. Pozwala przede wszystkim na ocenę, czy 

proponowane do realizacji działania, bądź wskazane kierunki rozwoju uwzględniają we właściwym 

stopniu kwestie związane z ochroną środowiska. Prognoza analizuje czy istnieją inne, alternatywne do 

wskazanych, rozwiązania umożliwiające osiągniecie zamierzonego celu, których negatywny wpływ 

realizacji byłby mniejszy aniżeli zawartych w prognozowanym dokumencie. W prognozie zawarto 

również propozycje zastosowania rozwiązań minimalizujących negatywne oddziaływania mogące 

wystąpić w wyniku realizacji projektów określonych w Programie. Jej częścią niezbędną jest wskazanie 

rozwiązań eliminujących lub ograniczających negatywny wpływ na środowisko, bądź wskazanie 

rozwiązań alternatywnych, które umożliwiają osiągnięcie zamierzonych efektów przy jak najmniejszym 

negatywnym oddziaływaniu na środowisko, w tym na zdrowie ludzi. 

2. Podstawy formalno–prawne opracowania 

Zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2020 poz. 283), na organie administracji opracowującym 

projekt polityki, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, 

telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, 

turystyki i wykorzystywania terenu lub innych dokumentów, które wyznaczają ramy dla późniejszej 

realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i realizacja postanowień 

tych dokumentów mogących spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko, spoczywa 

obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko ww. dokumentu. 

W myśl ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
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środowisko prognoza oddziaływania na środowisko stanowi podstawowy dokument, niezbędny do 

przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

skutków realizacji polityki, strategii, planu lub programu. 

Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko jest obligatoryjne dla każdego dokumentu 

o charakterze ramowym, stanowi wyznacza podstawy i ogólne warunki dla realizacji przyszłych 

przedsięwzięć, tak infrastrukturalnych, jak i o charakterze organizacyjnym i przestrzennym. Analizie 

i ocenie podlega całość założeń wynikających z Programu. Prognoza pozwala – we wszystkich 

fazach planowania – uwzględnić wzajemne relacje pomiędzy uwarunkowaniami przyrodniczymi, 

a przyjętymi zadaniami i celami strategicznymi i metodami ich wdrożenia. 

Zapisy ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

stanowią odzwierciedlenie wdrożenia do polskich regulacji prawnych ustaleń podjętych 

na poziomie międzynarodowym w dyrektywach Wspólnoty Europejskiej, w tym: 

− Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków 

wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne 

(Dz. Urz. WE L 175 z 05.07.1985), 

− Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992), 

− Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. 

w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. Urz. 

WE L 197 z 21.07.2001), 

− Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003 r. 

w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylającej 

dyrektywę Rady 90/313/EWG (Dz. Urz. WE L 41 z 14.02.2003), 

− Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE z dnia 26 maja 2003 r. 

przewidującej udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów 

i programów w zakresie środowiska oraz zmieniającej w odniesieniu do udziału 

społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG (Dz. 

Urz. UE L 156 z 25.06.2003), 

− Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. 

dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Dz. Urz. UE L 24 

z 29.01.2008). 
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Oprócz wymienionej ustawy podstawą opracowania prognozy oddziaływania na środowisko 

są również inne obowiązujące ustawy i rozporządzenia krajowe, w tym przede wszystkim: 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz.U. 2019 poz. 1396 ze 

zm.), 

− 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 (t.j. Dz.U. 2020 poz. 283), 

− Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t. j. Dz.U. 2020 poz. 310), 

− Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2020 poz. 797), 

− Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. 

2020 r. poz. 150), 

− Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (t.j. 

Dz.U. 2019 poz. 1862), 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839), 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. 

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy 

odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 

2019 poz. 1311), 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku ( t. j. Dz. U. 2014 poz. 112), 

− Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448), 

− Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz.U. 2020 poz. 10), 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów 

poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. 2015 poz. 796), 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów 

emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania 

lub współspalania odpadów (Dz.U. 2018 poz. 680), 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 nr 16 poz. 87), 
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− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, 

w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga 

pozwolenia (Dz. U. 2010 nr 130 poz. 881), 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, 

których eksploatacja wymaga zgłoszenia (t.j. Dz. U. Dz.U. 2019 poz. 1510), 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1031), 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości 

znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu 

do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 

(Dz.U. 2016 poz. 138). 

3. Cel i zakres merytoryczny opracowania 

Głównym celem sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko jest wskazanie 

przewidywanego wpływu na środowisko, jaki może mieć miejsce na skutek realizacji przedsięwzięć, 

dla których Strategia wyznacza ramy i kierunki rozwoju, między innymi poprzez ocenę relacji 

pomiędzy przyjętymi w Strategii rozwiązaniami o charakterze planistycznym i organizacyjnym, 

a uwarunkowaniami środowiska przyrodniczego, a także aspektami gospodarczymi i społecznymi, 

zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. 

Szczegółowy zakres informacji wymaganych w prognozie wskazano w 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 ocenach oddziaływania na środowisko. Zgodnie z tym 

artykułem prognoza oddziaływania na środowisko zawiera: 

1. informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego 

powiązanie z innymi dokumentami, 

2. informację o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 

3. propozycje dotyczące przewidywanych metod analiz skutków realizacji postanowień 

projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 

4. informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 

5. streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym, 

6. prognoza określa, analizuje i ocenia, 

7. istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji 

projektowanego dokumentu, 

8. stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, 
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9. 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, 

10. 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, 

11. przewidywane znaczące oddziaływanie, w tym oddziaływanie bezpośrednie, pośrednie, 

wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe, długoterminowe, stałe 

i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 

oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na: różnorodność 

biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, 

klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne, z uwzględnieniem zależności między 

tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy. 

Ponadto prognoza przedstawia: 

1. 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 Natura 2000 

oraz integralność tego obszaru, 

2. biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu, cele i przedmiot obszaru 

Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne do rozwiązań 

zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz 

metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku 

rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających 

z niedostatków techniki lub we współczesnej wiedzy. 

Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko, informacje zawarte w prognozie powinny być opracowane 

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

szczegółowości projektowanego dokumentu oraz etapu przyjęcia tego dokumentu w procesie 

opracowywania projektów dokumentów powiązanych z tym dokumentem. 
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4. Metody pracy i materiały źródłowe 

W Prognozie przedstawiono wyniki analizy, a także oceny potencjalnych zagrożeń dla środowiska 

wynikających z zapisów projektu  Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2021 – 2030. 

Zaproponowano rozwiązania minimalizujące negatywny wpływ ustaleń Strategii na środowisko. 

Określono także możliwości poprawy stanu oraz funkcjonowania systemów przyrodniczych. 

4.1. Wykorzystane materiały źródłowe 

Literatura: 

− Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne, J. Kondracki, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa, 1994, 

− Geomorfologia, Klimaszewski M., PWN Warszawa, 1978, 

− Koncepcja krajowej sieci ekologicznej ECONET-POLSKA. Fundacja IUCN, Warszawa. 

− Materiały kartograficzne: 

− mapa topograficzna dla obszaru powiatu strzeleckiego, 

− mapa zasięgu obszarów ochrony przyrody w skali 1:50 000. 

Dokumenty, inne opracowania: 

− Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego 2030 (projekt). 

− Program Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2012-2015 z perspektywą 

do 2019r. 

− Program Ochrony Powietrza dla strefy opolskiej. 

− Raport o stanie środowiska w województwie opolskim w 2017 roku, Biblioteka 

Monitoringu Środowiska, Opole 2018r. 

− Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego 2014-2020, Katowice 2013r. 

− Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzeleckiego na lata 2016-2020 wraz z 

perspektywą na lata 2021-2024, Strzelce Opolskie 2016r. 

− Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzeleckiego za lata 2016-

2018, strzelce opolskie 2019r. 

4.2. Metoda opracowania 

Materiały literaturowe, w połączeniu z wizją terenową, pozwoliły na opracowanie charakterystyki 

stanu funkcjonowania środowiska, występujących zagrożeń i zasobów cennych pod względem 

wartości przyrodniczych w podziale na poszczególne komponenty. 
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Prognozę oddziaływania na środowisko sporządzono głównie przy zastosowaniu metody 

indukcyjno-opisowej, polegającej na charakterystyce istniejących zasobów środowiska 

oraz łączeniu w logiczną całość posiadanych informacji o dotychczasowych mechanizmach 

funkcjonowania środowiska i wskazaniu, jakie potencjalne skutki mogą wystąpić w środowisku 

w wyniku realizacji ustaleń planu. 

Posłużono się również metodą porównawczą, wykorzystując wiedzę o funkcjonowaniu środowiska 

jako całości. Porównano zaproponowane rozwiązania planistyczne z istniejącymi 

uwarunkowaniami przyrodniczymi. Prognozę oddziaływania na środowisko przedstawiono 

w zakresie, jaki umożliwia obecny stan dostępnej informacji o środowisku oraz w tym kontekście - 

stopień ogólności (lub szczegółowości) ustaleń Programu. 

Powyższe materiały, w połączeniu ze szczegółową wizją terenową, pozwoliły opracować 

charakterystykę stanu funkcjonowania środowiska, a także określić szanse i zagrożenia wynikające 

z realizacji Programu w odniesieniu do środowiska przyrodniczego oraz warunków życia 

mieszkańców i funkcjonowania lokalnych społeczności. 

Ocenę i identyfikację znaczących oddziaływań na środowisko poszczególnych zadań dokonano 

w tabeli tzw. macierzy skutków środowiskowych, która jest syntetycznym zestawieniem możliwych 

pozytywnych bądź negatywnych oddziaływań ocenianych zadań na środowisko naturalne. 

W toku prac nad sporządzeniem strategicznej prognozy oddziaływania na środowisko posłużono 

się także ogólnie stosowanymi metodami analiz przestrzennych, w tym metodą nakładkową 

polegającą na nanoszeniu warstw zasięgów występowania danego zjawiska lub czynnika na 

podkłady kartograficzne, obrazując w ten sposób zasięg przestrzenny oraz bariery 

ekotopograficzne danych zjawisk. 

Ponadto przy ocenie przewidywanych zmian w środowisku wywołanych realizacją postanowień 

Programu oparto się o metodę analizy trendu – umożliwiającą ocenę stanu zasobów, ekosystemu, 

społeczności ludzkiej w danej perspektywie czasowej. 
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5. Charakterystyka poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego 

i ich wzajemnych powiązań 

5.1. Opis środowiska przyrodniczego 

5.1.1. Położenie 

Powiat strzelecki położony jest w południowo-zachodniej Polsce, we wschodniej części 

województwa opolskiego. Powiat Strzelecki graniczy z innymi powiatami województwa 

opolskiego (od południa z kędzierzyńsko - kozielskim, od zachodu z krapkowickim i opolskim 

ziemskim, od północy z oleskim) oraz z powiatami Województwa Śląskiego (od wschodu 

z lublinieckim, tarnogórskim i gliwickim). 

W skład powiatu strzeleckiego wchodzi 5 gmin miejsko-wiejskich: 

Kolonowskie, Leśnica, Strzelce Opolskie, Ujazd i Zawadzkie oraz 2 wiejskie: Izbicko i Jemielnica. 

Znajduje się tutaj także 5 ośrodków miejskich: Kolonowskie, Leśnica, Strzelce Opolskie, Ujazd 

i Zawadzkie. Siedzibą powiatu są Strzelce Opolskie. 
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Grafika 1 Mapa administracyjna powiatu strzeleckiego 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Powiat strzelecki leży na szlaku komunikacyjnym (zarówno drogowym, jak i na kolejowym) 

łączącym Górny i Dolny Śląsk. Powierzchnia powiatu strzeleckiego wynosi 744 km², a gęstość 

zaludnienia – ok. 100 osób/km². 

5.1.2. Geomorfologia 

Powiat Strzelecki położony jest w południowo-zachodniej Polsce, w środkowowschodniej części 

województwie opolskiego. Zgodnie z podziałem fizycznogeograficznym Polski J. Kondrackiego 

znajduje się na terenie dwóch makroregionów: 

1. część północna wchodzi w skład mezoregionu Równiny Opolskiej (318.57) należącego do 

makroregionu Niziny Śląskiej (318.5), 

2. część południowa Powiatu leży w mezoregionie Chełmu (341.11) należącym do 

makroregionu Wyżyny Śląskiej (341.1). 
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Równina Opolska charakteryzuje się ukształtowaniem terenu typowo nizinnym. Występują tu 

bardzo słabe gleby typu bielicowego o małych możliwościach produkcyjnych i tym samym 

przydatności dla rolnictwa. W granicach Powiatu przez teren Równiny przepływa równoleżnikowo 

ze wschodu na zachód Mała Panew. Rzeka płynie głownie naturalnym korytem tworząc liczne 

zakola i starorzecza. Rozległe tereny piaszczyste Równiny Opolskiej z licznymi formami wydmowymi 

porastają lasy iglaste. Na północ od Małej Panwi las jest najbardziej zwarty i tworzy tzw. Bory 

Stobrawskie. W przeciwieństwie do części północnej Powiatu, charakteryzującej się dużym 

udziałem lasów w ogólnej powierzchni, część południowa ma charakter rolniczy. 

Masyw Chełmu stanowi zachodnią część garbu triasowego wapienia muszlowego, oddzieloną od 

Garbu Tarnogórskiego wyraźnym obniżeniem pod Pyskowicami. Długość tego złoża wapienia 

wynosi ok. 130 km, a szerokość waha się od 15 do 25 km. Rzeźbę terenu kształtują pojedyncze 

podłużne wzniesienia i płaskowyże, których wysokość wynosi od 360 do 400 m npm. Główny 

masyw Chełmu biegnie z północnego zachodu w kierunku południowo-wschodnim, przewyższając 

otaczającą krainę na długości ok. 25 km. W sylwecie Chełmu można wyodrębnić kilka kulminacji, 

z najwyższą w części północno-zachodniej - Górą Św. Anny. 

Wysokość względna obszaru Powiatu wynosi od ok. 200m n.p.m. w rejonie koryta Małej Panwi 

i Kłodnicy do 400m n.p.m. na szczycie Góry Św. Anny. 

5.1.3. Geologia 

Powiat Strzelecki znajduje się na obszarze wschodniej części monokliny przedsudeckiej. Monoklinę 

przedsudecką budują utwory permu i triasu zalegające niezgodnie na sfałdowanych skałach 

podłoża - proterozoik, dewon i karbon. Utwory monokliny zapadają w kierunku północnym 

i pokryte są nierównomiernie osadami czwartorzędowymi. 

Najstarszymi osadami na omawianym obszarze są szarogłazy, mułowce i iłowce karbońskie 

stwierdzone w otworach wiertniczych na głębokości od 674 do około 2000 m i Jemielnica na 

głębokości 274,5 m. Na osadach karbońskich zalegają utwory permskie. Na głębokości ok. 630-674 

m stwierdzono piaszczyste osady zlepieńcowate z dwoma poziomami brekcji, składającej się 

z okruchów piaskowców dolnokarbońskich i skał węglanowych. W Jemielnicy osady permu 

nawiercono na głębokości 250,3–274,5 m. Trias reprezentowany jest przez trzy piętra 

stratygraficzne - pstry piaskowiec, wapień muszlowy oraz kajper z retykiem. Pstry piaskowiec dolny 

to słabo zwięzłe piaskowce czerwonobrunatne lub jasnoszare z przewarstwieniami iłowców. 

Zalegają one na głębokości  194-630 m w Jemielnicy. Osady te są rozprzestrzenione w podłożu 

całego omawianego obszaru. Powyżej zalegają osady retu reprezentowane przez dolomity, 

wapienie, margle oraz gipsy i anhydryty. Mają one miąższość 80 m i zalegają na głębokości około 
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100-300 m. Wapień muszlowy reprezentowany jest przez wszystkie ogniwa stratygraficzne tej 

formacji. Jest on wykształcony w postaci wapieni i margli, wapieni marglistych i dolomitów. Osady 

te są bogate w faunę. Miąższość wapienia muszlowego waha się w granicach od 100 do 170 m na 

południu. W osadach wapienia muszlowego zalegających w południowej części omawianego 

obszaru udokumentowano cztery złoża wapienia i margla. Powyżej zalegają osady kajpru dolnego: 

piaskowce, iłowce laminowane i przewarstwione piaskowcem oraz dolomity. Mają one miąższość 

około 25 m i odsłaniają się w pobliżu miejscowości Kadłub i Rozmierka. 

Ogniwa dolnego i środkowego wapienia muszlowego mają liczne wychodnie i są intensywnie 

eksploatowane na potrzeby przemysłu cementowo-wapienniczego. Natomiast osady górnego 

wapienia muszlowego odsłaniają się sporadycznie i są przeważnie przykryte osadami kajpru 

i retyku. 

5.1.4. Hydrogeologia 

Powiat strzelecki leży na jednym z najzasobniejszych w Polsce obszarze, bogatym w wody 

podziemne. Na terenie powiatu występuje 5 Głównych Zbiorników Wód Podziemnych o numerach: 

327, 328, 332, 333 i 335. Szacunkowe zasoby dyspozycyjne tych zbiorników wynoszą 50-300 tys. 

m3/24h. 

1. GZWP nr 333 – zbiornik Opole – Zawadzkie w utworach triasu środkowego, w ośrodku 

szczelinowo – krasowym o szacunkowych zasobach dyspozycyjnych 200000m3/24h 

i średniej głębokości ujęć 120m – 240m – gminy Strzelce Op., Kolonowskie, Izbicko, Leśnica, 

2. GZWP nr 335 – zbiornik Krapkowice – Strzelce Opolskie w utworach triasu dolnego, 

w ośrodku szczelinowo – porowym o szacunkowych zasobach dyspozycyjnych 

50000m3/24h i średniej głębokości ujęć 100m – 600m – wszystkie gminy Powiatu, 

3. GZWP nr 328 – zbiornik Dolina kopalna rzeki Mała Panew w utworach czwartorzędowych, 

w ośrodku porowym o szacunkowych zasobach dyspozycyjnych 156000m3/24h i średniej 

głębokości ujęć 60m – gminy: Zawadzkie i Kolonowskie, 

4. GZWP nr 327 – zbiornik Lubliniec - Myszków w utworach triasu środkowego i dolnego, 

w ośrodku szczelinowo – krasowym o szacunkowych zasobach dyspozycyjnych 

312000m3/24h i średniej głębokości ujęć 135m – gminy: Zawadzkie, Kolonowskie, 

Jemielnica, Strzelce Op., 

5. GZWP nr 332 – zbiornik Subniecka kędzierzyńsko – głubczycka w utworach 

czwartorzędowych i trzeciorzędowych, w ośrodku porowym o szacunkowych zasobach 

dyspozycyjnych 130000m3/24h i średniej głębokości ujęć 80m – 120m – gminy: Leśnica 

i Ujazd. 
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Grafika 2 Wody podziemne powiatu strzeleckiego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Centralnej Bazy Danych Geologicznych  

Powiat znajduje się w obrębie Jednolitych Części Wód Podziemnych o numerach: 110, 127 i 

128. 
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Grafika 3 Zasięg JCWPd na terenie powiatu strzeleckiego 

 
Źródło: www.psh.gov 

 

5.1.5. Hydrologia 

Pod względem hydrograficznym powiat strzelecki należy w całości do zlewni Odry (zlewnia I rzędu). 

Główną sieć hydrograficzną powiatu tworzą prawostronne dopływy Odry. W części północnej rzeki: 

Mała Panew i Jemielnica wraz z dopływami, w części południowej Kłodnica wraz z dopływami. 

Największy obszar Powiatu zajmuje zlewnia rzeki Mała Panew. Powierzchnia jej dorzecza wynosi 2132 

km2. Źrodła rzeki znajdują się na WyŜynie Woźnicko – Wieluńskiej. Mała Panew to rzeka o długości 

132km, przepływająca w południowo-zachodniej Polsce przez wojewodztwa śląskie i opolskie. 

Przepływa silnie meandrując przez Rowninę Opolską i Bory 

Stobrawskie, poniŜej Opola uchodzi do Odry. Jej głownymi dopływami są: Leśnica, Lublinianka, Libawa, 

Chrząstawa (Jemielnica). 

W pobliżu Turawy wybudowano na Małej Panwi zaporę, a utworzony w ten sposób sztuczny zbiornik - 

Jezioro Turawskie, pełni funkcje zasilające dorzecze, ochrony przeciwpowodziowej, obsługi potrzeb 



Strategia Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2021-2030  
 

 

 
 

20 

komunalnych oraz turystyczne. Zbiornik Turawski zajmuje powierzchnię około 20 km2, a jego głębokość 

sięga miejscami 13m przy pojemności maksymalnej ok. 108 mln m3. 

Jemielnica ze źródłami znajdującymi się na terenie wsi Błotnica jest głownym dopływem Małej Panwi 

na obszarze Powiatu. Jemielnica jest III-rzędowym ciekiem. Obszar wod zlewni Jemielnicy wynosi 

575km2, a jej długość ok. 50km. Środkowy bieg Jemielnicy zasilają liczne cieki oraz rowy melioracyjne. 

Układ rowów i cieków jest bardzo złożony i często wody w ciekach i Jemielnicy prowadzone są 

równolegle przez kilka kilometrów. 

W dolnym biegu Jemielnicy wpada do niej rzeka Sucha. Jest to lewostronny dopływ drenujący obszar 

na południe od linii Jemielnicy. Charakter Suchej jest podobny do Jemielnicy. Jest to również rzeka 

typowo nizinna o powolnym biegu, z licznym dopływami, ktore stanowią rowy melioracyjne lub 

naturalne bezimienne cieki. Wody Jemielnicy wprowadzane są do Małej Panwi niemal u jej ujścia do 

Odry. 

W południowej części Powiatu największą rzeką jest Kłodnica przepływająca przez południową cześć 

Powiatu w pobliżu miasta Ujazd w gminie Ujazd. Kłodnica bierze początek w Brynowie - dzielnicy 

Katowic, na wysokości 305m n.p.m. Całkowita długość rzeki wynosi 75,3km, a powierzchnia zlewni 

1084,8km2. 

W poniższej tabeli zestawiono wybrane Jednolite Części Wód Powierzchniowych powiatu 

strzeleckiego. Większość wód jest silnie zmieniona na skutek ich fizycznego przekształcania 

przez człowieka, a ich potencjał ekologiczny jest umiarkowany. Stan ogólny wód według badań 

przeprowadzonych w latach 2017-2018 oceniony został jako zły. 

Tabela 1 Ocena stanu wybranych JCWP na terenie powiatu strzeleckiego 

Kod JCWP Nazwa Typ JCWP Status 
Ocena stanu 

JCWP 

Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia 

celów 
środowiskowych 

PLRW60000
116999 

Kłodnica od Dramy 
do ujścia 

Rzeka nizinna 
piaszczysto-

gliniasta 
(19) 

silnie zmieniona 
część wód 

zły stan wód zagrożona-2021 

PLRW60001
9118199 

Mała Panew od 
Stoły do Lublinicy 

Rzeka nizinna 
piaszczysto-

gliniasta 
(19) 

Naturalna część 
wód 

zły Zagrożona - 2027 

PLRW60001
9118399 

Mała Panew od 
Lublinicy do zb. 

Turawa 

Rzeka nizinna 
piaszczysto-

gliniasta 
(19) 

silnie zmieniona 
część wód 

zły stan wód zagrożona 

RW600001
1659 

Kanał Gliwicki z 
Kłodnicą od 

Kozłówki do Dramy 
0 sztuczna część wód zły Zagrożona - 2027 

PLRW60001
711829 

Lublinica 17 
Silnie zmieniona 

część wód 
zły stan wód Zagrożona - 2021 

PLRW60001
7118349 

Bziniczka 17 
Silnie zmieniona 

część wód 
Zły stan wód Zagrożona 2021 
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Kod JCWP Nazwa Typ JCWP Status 
Ocena stanu 

JCWP 

Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia 

celów 
środowiskowych 

PLRW60001
71181989 

Kanał Hutniczy 0 sztuczna część wód zły zagrożona 

PLRW60001
7118889 

Jemielnica od źródła 
do Suchej 

Potok nizinny 
piaszczysty (17) 

silnie zmieniona 
część wód 

zły stan wód zagrożona 

PLRW60001
711729 

Łącka Woda 
Potok nizinny 

piaszczysty (17) 
naturalna część 

wód 
Zły stan wód zagrożona 

RW600016
116929 

Jaryszowiec 
Potok nizinny 
lessowy lub 

gliniasty (16) 

silnie zmieniona 
część wód 

dobry stan wód niezagrożona 

Źródło: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. 2016 poz. 1967), obszar 

opracowania zlokalizowany jest w regionie wodnym Górnej Odry. Poniżej przedstawiono cele 

środowiskowe określone dla JCWP. 

Tabela 2: Wyszczególnienie celó środowiskowych dla wybranych JCWP. 

L.p. Kod JCWP 

Cel środowiskowy 

Derogacje Stan lub potencjał 
ekologiczny 

Stan chemiczny 

1.  PLRW60000116999 
Dobry potencjał 

ekologiczny 
Dobry stan chemiczny 

Do 2021 - przedłużenie terminu osiągnięcia celu 
środowiskowego 
- brak możliwości technicznych 

2.  PLRW600019118199 
Dobry stan 
ekologiczny 

Dobry stan chemiczny 
Do 2027 - przedłużenie terminu osiągnięcia celu 
środowiskowego 
- brak możliwości technicznych 

3.  PLRW600019118399 
Dobry potencjał 

ekologiczny 
Dobry stan chemiczny 

Do 2027 - przedłużenie terminu osiągnięcia celu 
środowiskowego 
- brak możliwości technicznych 

4.  RW6000011659 
Dobry potencjał 

ekologiczny 
Dobry stan chemiczny 

Do 2027 - przedłużenie terminu osiągnięcia celu 
środowiskowego 
- brak możliwości 

5.  PLRW60001711829 
Dobry potencjał 

ekologiczny 
Dobry stan chemiczny 

Do 2021 - przedłużenie terminu osiągnięcia celu 
środowiskowego 
- brak możliwości 

6.  PLRW600017118349 
Dobry potencjał 

ekologiczny 
Dobry stan chemiczny 

Do 2021 - przedłużenie terminu osiągnięcia celu 
środowiskowego 
- brak możliwości 

7.  
PLRW600017118198

9 
Dobry potencjał 

ekologiczny 
Dobry stan chemiczny 

Do 2021 - przedłużenie terminu osiągnięcia celu 
środowiskowego 
- brak możliwości 

8.  RW600017118889 
Dobry potencjał 

ekologiczny 
Dobry stan chemiczny 

Do 2021 - przedłużenie terminu osiągnięcia celu 
środowiskowego 
- brak możliwości 

9.  RW60001711729 
Dobry stan 
ekologiczny 

Dobry stan chemiczny 
Do 2021 - przedłużenie terminu osiągnięcia celu 
środowiskowego 
- brak możliwości technicznych 

10.  RW600016116929 
Dobry potencjał 
ekologiczny 

Dobry stan chemiczny Brak 

Źródło:  Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. 
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5.1.6. Zasoby kopalin 

W Powiecie Strzeleckim występowanie surowców mineralnych wiąże się ściśle z budową 

geologiczną Triasu Opolskiego (obszar zamykający się w liniach łączących Opole – Zawadzkie - 

Krapkowice - Toszek). Na obszarze Triasu Opolskiego, w obrębie występowania skał wapienia 

muszlowego dolnego i środkowego udokumentowano duże złoża wapieni dla przemysłu 

cementowego i wapienniczego, z czego w rejonie Powiatu Strzeleckiego znajdują się następujące: 

„Izbicko-Nakło", „Izbicko II", „Szymiszów", „Strzelce Opolskie", „Strzelce Opolskie I" i „Strzelce 

Opolskie II" (poza terenem powiatu również „Górażdże" i „Tarnów Opolski"). Udokumentowane 

złoża wapieni grupują się w pasie wychodni wapienia muszlowego. Do największych należą złoża: 

„Strzelce Opolskie" „Izbicko- Nakło" i „Izbicko II". 

Ważną koncesję na eksploatację złoża „Strzelce Opolskie I" posiadają Śląskie Zakłady Przemysłu 

Wapienniczego OPOLWAP S.A., Zakład „Strzelce Opolskie" - obecnie złoże nie jest eksploatowane. 

Oprócz wapieni na terenie gminy Leśnica (wieś Raszowa) znajdują się eksploatowane złoża 

kruszywa piaskowo-żwirowego. 

5.1.7. Gleby 

W strukturze użytkowania gruntów powiatu strzeleckiego, wg danych GUS z 2014 r., dominują 

użytki rolne (51,1% powierzchni) oraz grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione (42,1%). Należy 

zaznaczyć, że tereny użytków rolnych zdecydowanie dominują w południowej części powiatu 

(Ujazd, Leśnica, Strzelce Opolskie), natomiast lesistość jest najwyższa w jego części północnej 

(Kolonowskie, Zawadzkie, Jemielnica). 5,9% powierzchni to grunty zabudowane i zurbanizowane, 

z czego niemal połowę stanowią drogi. 

Na terenie Powiatu Strzeleckiego występują głównie gleby lekkie i bardzo lekkie, ubogie w składniki 

pokarmowe o niewielkiej zdolności retencji wody, ze źle wykształconym poziomem próchniczym. 

Dorzecze Małej Panwi (północna część powiatu) posiada bardzo słabe gleby typu bielicowego 

o małych możliwościach produkcyjnych. Na ołudniu powiatu występują głównie gleby brunatne. 

W rejonach cieków wodnych wytworzyły się mady rzeczne, a na wapieniach triasowych w okolicy 

Strzelec Opolskich rędziny. Gleby powiatu ulegają w ostatnich latach stopniowej degradacji, 

pogarsza się ich struktura i warunki powietrzno- wodne, maleje zawartość próchnicy i składników 

pokarmowych. 

Największy udział w gruntach ornych i użytkach zielonych na terenie powiatu mają gleby zaliczane 

do IV klasy bonitacyjnej, a więc średniej jakości. Należy zaznaczyć duży udział w gruntach ornych 

gleb słabych i najsłabszych z klas V i VI. 
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Tereny powiatu w sposób naturalny dzielą się na dwie główne jednostki. Część południowa, 

charakteryzująca się stosunkowo dobrymi glebami i niskim zalesieniem, jest zagłębiem rolniczym 

Ziemi Strzeleckiej. Północna część powiatu, posiadająca słabe gleby i zalesienie powyżej 60 %, 

koncentruje się na przemyśle, którego ośrodkiem jest miasto Zawadzkie. 

Leżąca pośrodku gmina Strzelce Opolskie jest terenem przejściowym. Miasto powiatowe Strzelce 

Opolskie pełni funkcje regionalnego centrum usług, handlu oraz przemysłu. 

5.1.8. Klimat 

Zróżnicowanie rzeźby ma duże znaczenie dla kształtowania się warunków mikroklimatycznych. Na 

Garbie Chełmu występuje większa insolacja, mniejsza wilgotność względna, mniej mgieł 

i przymrozków. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi tu 8,1°C, a okres wegetacyjny trwa 

218 dni. Pokrywa śnieżna trwa do 70 dni. Zanika w okresie do 30 marca. Jej średnia grubość 

maksymalna wynosi 15cm. Średnia roczna suma opadów atmosferycznych w Warmatowicach 

kształtuje się na poziomie około 680mm. Na całym obszarze przeważa kierunek wiatru zachodni 

(19,4%) oraz wiatry południowo–zachodnie (18%) i południowe (15,4%). 

Średnia roczna prędkość wiatru wynosi 2,5-3,0m/s. Frekwencja cisz atmosferycznych wynosi około 

10%. Według podziału Romera, obszar zmiany studium znajduje się w obrębie klimatu podgórskich 

nizin i kotlin krainy wrocławsko–opolskiej oraz krainy górnoslaskiej. Natomiast według podziału 

rolniczo-klimatycznego Polski R. Guminskiego (1948) obszar położony jest w dzielnicy 

czestochowsko-kieleckiej. W obu przypadkach obszar położony jest na granicy jednostek będących 

pod przeważającymi wpływami mas atlantyckich (cześć nizinna) i kontynentalnych (cześć wyżynna). 

Warunki klimatyczne łagodzą wpływy południowe z Bramy Morawskiej. 

Pod względem warunków mezo- i topoklimatycznych na obszarze gminy panuja warunki ostrzejsze 

niż w centralnej czesci województwa, co jest zwiazane z położeniem na krawędzi Wyżyny Sląskiej. 

Charakterystyczne jest znaczące zróżnicowanie warunków w obrębie obszaru. Ogólnie ostrzejsze 

są one w części północnej, łagodniejsze na południu - na obszarze wsi Brzezina i Warmatowice. 

5.1.9. Szata roślinna i świat zwierzęcy 

W strukturze użytkowania terenu powiatu strzeleckiego dominują obszary rolnicze. W Powiecie 

Strzeleckim użytki rolne stanowią średnio ok. 49 % powierzchni, przy czym w części południowej udział 

terenów rolnych jest zdecydowanie większy od średniej wojewódzkiej. 

Lasy znajdują się na drugim miejscu w strukturze zagospodarowania terenu powiatu strzeleckiego 

i zajmują 40,6% powierzchni powiatu. Wskaźnik lesistości powiatu jest dużo wyższy od przeciętnej 

lesistości województwa opolskiego (26,6%). 
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Na terenie powiatu strzeleckiego można wyróżnić dwa duże kompleksy leśne: lasy na północy powiatu 

oraz lasy występujące w granicach Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny. Szczególnie wartościowe są 

kompleksy leżące na północy powiatu obejmujące część gmin Izbicko, Jemielnica, Kolonowskie 

i Zawadzkie. Należą one do obszaru chronionego krajobrazu „Lasów Stobrawsko - Turawskich", 

charakteryzujących się bogatym siedliskiem borów sosnowych z płatami grądu środkowoeuropejskiego 

i łęgami występującymi w dolinach rzecznych. W przeszłości stanowiły one fragment Puszczy Śląskiej. 

Szczególnie cennym pod względem florystyczny obszarem Powiatu Strzeleckiego jest Park 

Krajobrazowy Góra św. Anny. W granicach gmin powiatu powierzchnia parku wynosi odpowiednio: 

Leśnica - ok. 63 %, Zdzieszowice - ponad 21 %, Strzelce Opolskie - ok. 6 %, Ujazd - ok. 2 %. 

Dotychczasowe badania wykazały istnienie na terenie parku około 400 gatunków roślin naczyniowych 

(około 18 % flory Polski). Z gatunków chronionych i rzadkich występują tu m.in.: kruszczyk szerokolistny, 

buławnik mieczolistny, buławnik wielkokwiatowy, marzanka wonna, paprotka zwyczajna, śnieżyczka 

przebiśnieg, lilia złotogłów, podkolan biały, 

listera jajowata, orlik pospolity, parzydło leśne, wawrzynek wilczełyko, barwinek pospolity, bluszcz 

pospolity, dziewięćsił bezłodygowy, konwalia majowa, kruszyna pospolita, len austriacki. 

Jednym z najciekawszych w województwie opolskim jest świat florystyczny na terenie gminy Jemielnica. 

Obecność tu gruntów zawierających duże ilości wapna stworzyła dogodne warunki dla rzadkich roślin, 

których należą: storczykowate Orchidaceae, sasanki Pulsatila sp., paprocie (np. długosz królewski 

Osmunda regalis) oraz widłaki Lycopodium sp. 

Roślinność kserotermiczna, będąca przedmiotem ochrony rezerwatowej, występuje w ścisłym 

rezerwacie florystycznym Ligota Dolna (gmina Strzelce Opolskie). Termo-, helio- i kalcyfity tworzą tu 

naskalne zbiorowiska, murawy i zarośla kserotermiczne. W skład muraw wchodzi bardzo rzadki na 

Śląsku rozchodnik biały, ożanka pierzastosieczna, kostrzewa bruzdkowana, rozchodnik sześciorzędowy, 

czosnek skalny, marzanka pagórkowa, turzyca wiosenna. W pobliżu rezerwatu rośnie len austriacki. Jest 

to jedno z trzech i zarazem najliczniejsze w Polsce stanowisko tego gatunku (ponad 2000 osobników). 

Na obszarze gminy Leśnica również wykształciły się zbiorowiska roślinności kserotermicznej. Fragmenty 

muraw kserotermicznych są rzadkie na terenie gminy i zajmują stanowiska marginalne na stokach 

i szerokich miedzach o południowej wystawie, w szczególności na otwartych terenach północnej części 

terenu we wsiach Czarnocin, Zalesie Śląskie, Poręba, Góra Św. Anny, Wysoka, Kadłubiec, Dolna 

i Lichynia. Ponadto występują zbiorowiska roślinności wodnej i szuwarowej budowane przez trzcinę 

pospolitą, pałki, manny, kosaćce, sitowie i turzyce oraz inne gatunki. Wśród szuwarów właściwych do 

najczęściej występujących i najbardziej rozpoznawalnych należy szuwar trzciny pospolitej, oczeretu 

jeziornego, skrzypu bagiennego, ponikła błotnego oraz pałki szerokolistnej. 
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Bogata roślinność wodna i szuwarowa oraz cenne zbiorowiska torfowiskowe i niskoturzycowe 

występują w mikroregionie Dolina Małej Panwi (gmina Zawadzkie). Obszar ten ze względu na znaczne 

zróżnicowanie siedlisk i zbiorowisk obfituje w chronione i rzadkie gatunki roślin. 

Stwierdzono tu obecność 30 gatunków roślin chronionych, spośród których 17 objętych jest ochroną 

ścisłą, a 13 częściową. Występuje tu również 29 gatunków rzadkich i ginących w skali województwa, 

regionu i całego kraju. 

Do mniej atrakcyjnych florystycznie terenów Powiatu Strzeleckiego należy zaliczyć gminy Kolonowskie 

i Ujazd. Według inwentaryzacji przyrodniczej (Dubel, 94-95) w gminie Kolonowskie występuje około 

300 gatunków roślin naczyniowych. Wśród nich 16 % to rośliny synantropijne (uprawiane na polach 

i w parkach), a 84% to gatunki rodzime, występujące na siedliskach naturalnych lub wtórnych (apofity). 

Stan taki świadczy o ubóstwie florystycznym i niskim stopniem synantropizacji flory. 

Większość terenu gminy Ujazd zajmują uprawy rolne oraz fragmenty sztucznych lub zdegradowanych 

lasów. Jedyne miejsca o naturalnej florze to buczyna pomiędzy Kluczem, a Olszową oraz łąki na południe 

od Ujazdu, gdzie występuje podgórski zespół łąkowy. Na obszarze gminy Ujazd stwierdzono ponad 300 

gatunków roślin naczyniowych. Wśród współczesnej flory obok pospolitych gatunków synantropijnych 

występuje 11 roślin górskich oraz 8 gatunków chronionych. 

Na terenie powiatu występują również cenne obszary łąkowe, z najcenniejszymi łąkami wilgotnymi 

i zalewowymi, użytkowanymi metodami ekstensywnymi, na których występuje szereg rzadkich 

i chronionych gatunków roślin i zwierząt. Cenne zbiorowiska łąkowe powiatu strzeleckiego to: 

• Łąki podmokłe rzędu Molinietalia, wśród których szczególnie interesujący jest zespół łąki 

trzęślicowej -(Molinietu medioeropaeum) bardzo bogaty florystycznie, obfitujący w rzadkie 

i pięknie kwitnące gatunki, odznaczający się wyjątkowymi walorami krajobrazowo - 

dekoracyjnymi - w otulinie Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny (okolice Kalinowa, Leśnicy), 

• Łąki w rezerwacie Ligota Dolna: 

a) zespół Koelerio - Festucetum sulcatae - z rzadkimi trawami: strzęplicą nadobną (Koeleria 

gracilis) i kostrzewą bruzdkową (Festuca sulcata)., 

b) wapniolubne murawy kserotermiczne, w tym bogaty florystycznie zespół miłka 

wiosennego i kłosownicy pierzastej (Adonido- Brachypodietum pinnati), 

Wiele zbiorowisk łąkowych jest związanych z doliną Małej Panwi. Występują tu łąki bagienne trwale 

zawodnione z zespołami szuwarowo-bagiennymi, łęgowe okresowo zalewane i grądowe na obszarach 

nie podlegających zalewaniu. 

Stosunkowo duża powierzchnia obszarów zalesionych oraz duża różnorodność siedlisk na terenie 

powiatu powoduje, że w granicach administracyjnych obszaru występuje znaczna różnorodność świata 

fauny, w tym także wiele chronionych gatunków zwierząt. Przykładem mogą być takie gatunki jak: 
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• Ssaki: borowiec wielki Nyctalus noctula, bóbr europejski Castor fiber, gronostaj Mustela 

erminea, jeż europejski Erinaceus europeus, nocek duży Myotis myotis, popielica Glis glis, 

wydra Lutra lutra. 

• Ptaki: bąk Botaurus stellari, błotniak stawowy Circus aeruginosus, bocian biały Ciconia ciconia, 

derkacz Crex crex, dudek Upupa epops, dzięcioł czarny Dryocopus martius, dzięcioł duży 

Dendrocopos major, dzięcioł zielonosiwy Picus canus, grubodziób Coccothraustes 

coccothraustes, lelek Caprimulgus europaeus, krzyżodziób świerkowy Loxia curvirostra, 

pustułka Falco tinnunculus, puszczyk Strix aluco, trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus, 

trzmielojad Pernis apivorus. 

• Gady: gniewosz plamisty Coronella austriaca, jaszczurka zwinka Lacerta agilis, padalec 

zwyczajny Anguis fragilis. 

• Płazy: ropucha szara Bufo bufo, ropucha zielona Bufo viridis, rzekotka drzewna Hyla arborea, 

traszka grzebieniasta Triturus cristatus, traszka zwyczajna Triturus vulgaris, traszka górska 

Triturus alpestris, żaba jeziorkowa Rana lessonae, żaba moczarowa Rana arvalis, żaba trawna 

Rana temporaria, żaba wodna Rana esculenta, żaba śmieszka Rana ridibunda. 

5.1.10. Formy ochrony przyrody 

Powierzchnia obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych, tj. prawnie chroniona, zajmuje 

obecnie w powiecie strzeleckim łącznie 41 450 ha. Uwzględniając powierzchniowe nakładanie się 

poszczególnych form ochrony przyrody, obszary te pokrywają prawie 48% powierzchni powiatu. 

Tabela 3 Powierzchnia form ochrony przyrody w poszczególnych gminach 

gmina 

powierzchnia [ha] 

obszary natura 
2000 

parki 
krajobrazowe 

rezerwaty 
przyrody 

zespoły 
przyrodniczo-
krajobrazowe 

obszary chronionego 
krajobrazu 

Leśnica 3 003 3 502 54 0 0 

Ujazd 1 361 375 69 0 0 

Zawadzkie 719 0 0 479 6 719 

Jemielnica 40 0 0 423 8 133 

Kolonowskie 259 0 0 817 6 500 

Strzelce Opolskie 71 413 45 0 4 900 

Izbicko 454 0 0 0 3 114 

powiat strzelecki 5 907 4 290 168 1 719 29 366 

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.gdos.gov.pl 

Największy udział powierzchni prawnie chronionej znajduje się w gminach: Zawadzkie (83,5% 

powierzchni), Kolonowskie (78,1%) oraz Jemielnica (71,7%), na terenie których znajdują się się Lasy 

Stobrawsko-Turawskie. 

Na terenie powiatu strzeleckiego znajdują się obecnie 3 obszary Natura 2000 – specjalne obszary 

ochrony siedlisk: Góra Świętej Anny, Kamień Śląski oraz Dolina Małej Panwi. 
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SOO Góra Świętej Anny – PLH160002 (5 063 ha) – granice obszaru pokrywają się w większości 

z Parkiem Krajobrazowym „Góra Św. Anny”. Występuje tu 12 typów siedlisk z załącznika I Dyrektywy 

Siedliskowej, szczególnie cenne są 3 odmiany buczyn, w tym buczyny kwaśne, żyzne oraz ciepłolubne 

buczyny storczykowe. Na terenie ostoi występuje około 40 gatunków roślin chronionych w Polsce oraz 

40 gatunków uznawanych za rzadkie lokalnie. 

SOO Kamień Śląski – PLH160003 (767 ha) – krajobraz obszaru stanowią głównie zbiorowiska trawiaste 

oraz pola uprawne, ok. 35% powierzchni zajmuje płyta lotniska. Występują tu murawy kserotermiczne, 

a priorytetowe są murawy z istotnymi stanowiskami storczyków. Obszar jest istotny także dla programu 

reintrodukcji susła moręgowanego. 

SOO Dolina Małej Panwi – PLH160008 (1 139 ha) – obszar rozciągający się wzdłuż doliny Małej Panwi, 

jednej z najbardziej naturalnych rzek województwa opolskiego. Występuje tu 9 typów siedlisk 

z załącznika I Dyrektywy siedliskowej, która stanowi podstawę europejskiego systemu ochrony 

przyrody Natura 2000. 
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Grafika 4 Obszary Natura 2000 na ternie powiatu strzeleckiego 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.gdos.gov.pl 

Na terenie powiatu strzeleckiego, poza obszarami Natura 2000 występują następujące 

powierzchniowe formy ochrony przyrody: 

− Obszar Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie, 

− Park Krajobrazowy Góra Św. Anny, 

− 7 rezerwatów przyrody: Biesiec, Boże Oko, Góra Św. Anny, Grafik, Ligota Dolna, Płużnica, 

Tęczynów, 

− 6 zespołów przyrodniczo-krajobrazowych: Kocia Góra, Mostki, Nad Bziniczką, Piaskowa 

Góra, Pod Dębami, Szczypki, 

− 48 użytków ekologicznych. 
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Grafika 5 Formy ochrony przyrody na ternie powiatu strzeleckiego 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.gdos.gov.pl 

Należy również pokreślić fakt, że 1 czerwca 2010 r. Góra Św. Anny otrzymała status geoparku 

z uwagi na skupienie na niewielkim obszarze różnorodnych zjawisk geologicznych. 

Ponadto na obszarze powiatu strzeleckiego, według Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody, 

występuje 39 pomników przyrody w formie pojedynczych tworów bądź skupisk. Najwięcej 

pomników przyrody znajduje się w Strzelcach Opolskich oraz Jemielnicy. 

SIEĆ  ekologiczna ECONET 

W ramach regionalnej koncepcji sieci ekologicznej ECONET oraz ostoi przyrody sieci Natura 2000 

zakłada się wydzielenie, znajdujących się częściowo na terenie powiatu strzeleckiego, 

następujących ostoi przyrody: ostoję kompleksową Doliny Małej Panwi wraz z ostojami 

cząstkowymi doliny Małej Panwi i Zbiornika Turawskiego, ostoję kompleksową Trias Opolski 

z ostojami cząstkowymi Kamień Śląski i Chełm. 

Warunkiem właściwego funkcjonowania ekosystemów jest zapewnienie trwałości przestrzennych 

powiązań pomiędzy poszczególnymi obiektami chronionymi. Powiązania takie muszą zapewnić 



Strategia Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2021-2030  
 

 

 
 

30 

w miarę swobodną migrację fauny i flory. Należy stworzyć jednolity „ekologiczny system obszarów 

chronionych powiatu”, którego osnowę stanowić będą istniejące formy ochrony przyrody a rolę 

uzupełniającą (korytarzy ekologicznych o znaczeniu lokalnym winny spełniać doliny innych cieków 

wodnych, ciągi zadrzewień i zakrzaczeń, uskoki, kompleksy leśne, elementy zieleni miejskiej. 

Oprócz terenów prawnie chronionych wiele gmin posiada inne cenne przyrodniczo obszary, 

będących miejscem występowania bogatych siedlisk roślinnych oraz bytowania wielu rzadkich 

gatunków zwierząt. Również one zasługują na szczególna ochronę. Należą do nich między innymi: 

• Dolina rzeki Mała Panew (gmina Kolonowskie i gmina Zawadzkie), 

• Dolina rzeki Brzyniczki (gmina Kolonowskie), 

• Dolina rzeki Myśliny (gmina Kolonowskie), 

• Dolina rzeki Jemielnicy (gmina Izbicko), 

• Dolina Kłodnicy (gmina Ujazd), 

• Dolina Kanału Gliwickiego (gmina Ujazd), 

• Stawy Pluderskie (gmina Kolonowskie) 

• Park przypałacowy w Izbicku. 

 

5.2. Określenie, analiza i ocena stanu środowiska na obszarach objętych 

przewidywanym znaczącym oddziaływaniem 

5.2.1. Wody powierzchniowe i podziemne 

Większość wód jest silnie zmieniona na skutek ich fizycznego przekształcania przez człowieka, a ich 

potencjał ekologiczny jest umiarkowany. Stan ogólny wód według badań przeprowadzonych 

w latach 2017-2018 oceniony został jako zły. 

Tabela 4 Wyniki pomiarów jakości JCWP na terenie starostwa strzeleckiego w 2017r. 

Stan/potencjał ekologiczny 
Stan 

chemiczny 
Stan/potencja
ł ekologiczny 

Ocena stanu 
JCWP 

Wskaźniki 
biologiczne 

Wskaźniki 
hydromorfolo

giczne 
Wskaźniki fizykochemiczne 

JCWP Kłodnica od Dramy do ujścia – ppk Kłodnica ujście do Odry 
PLRW60000116999 

V II >II 
poniżej 
dobrego 

zły zły 

JCWP Mała Panew od Stoły do Lublinicy- ppk Mała Panew - Zawadzkie 
PLRW600019118199 

 

- - > II 
Poniżej 

dobrego 
- zły 

Źródło: Ocena wód powierzchniowych za 2017 rok w województwie opolskim., WIOS Opole. 

Dane za lata 2018 i 2019 nie zostały udostępnione przez WIOŚ Opole. 
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Długość sieci kanalizacyjnej w powiecie strzeleckim w 2018 r. wynosiła 489 km, a odsetek ludności 

korzystający z tej sieci wynosił 76,5%. Stopień skanalizowania w powiecie jest zróżnicowany. 

Najlepiej skanalizowana jest gmina Kolonowskie, gdzie ponad 86% ludności korzysta z sieci 

kanalizacyjnej. Najgorzej sytuacja przedstawia się w gminach Leśnica oraz Izbicko, gdzie 

z kanalizacji korzysta odpowiednio 56,2% i 57,9% ludności. 

Do degradacji wód powierzchniowych na obszarze powiatu przyczyniają się zrzuty ścieków 

komunalnych i przemysłowych, jak również zanieczyszczenia tranzytowe dostarczane wodami 

powierzchniowymi. Na obszarach pozbawionych infrastruktury komunalnej należy się spodziewać 

degradacji wód powierzchniowych przez niekontrolowane zrzuty ścieków z terenów 

zabudowanych, trafiające do gruntu, rowów melioracyjnych, bądź bezpośrednio do cieków. 

Powodują one z reguły lokalne zanieczyszczenie wód objawiające się wzrostem wartości BZT5, oraz 

zawartości sodu, potasu, azotanów i fosforanów, a także skażenie bakteriologiczne wody. Do 

zanieczyszczenia wód substancjami biogennymi (azotany, fosforany) przyczyniają się także spływy 

z pól uprawnych oraz nawożonych łąk i pastwisk. 

Na podstawie danych WIOŚ w Opolu oraz Raportu z wykonania POŚ dla powiatu strzeleckiego, 

stwierdzono, że w punktach pomiarowych na terenie powiatu wody podziemne zostały 

zakwalifikowane do III, IV i V klasy jakości wód podziemnych, a więc do wód o dobrym i słabym stanie 

chemicznym. Wskaźnikami determinującymi jakość wody były głównie zawartość tlenków azotu, 

manganu, żelaza, wapnia i ogólny węgiel organiczny (TOC - geogeniczne pochodzenie wskaźnika). 

Poniżej zestawiono wskaźniki określające jakość wód podziemnych i ich wartości. 

Tabela 5: Charakterystyka jkości wód podziemnych w 2018 roku na terenie Powiatu Strzeleckiego. 

Miejscowość/gmina JCWPd 
Wskaźniki Klasa jakości 

wód W II klasie W III klasie W IV klasie W V klasie 

Strzelce Opolskie/Strzelce 
Opolskie 

110 

SO4, temp, 
PEW, HCO3, 

Cl 
NO3, Ca - - III 

Zawadzkie/Zawadzkie Al Mn, O2 Fe, pH TOC IV 

Jemielnica/Jemielnica 
Temp, HCO3, 

Ca 
- NO3 - IV 

Poręba/Leśnica 127 HCO3, Ca NO3 - - III 

Grzeboszowice/Ujazd 128 
SO4, temp, 
PEW, HCO3, 

Mo 
K, Ca - NO3 V 

Źródło: Raport z wykonania POŚ dla powiatu strzeleckiego. 
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5.2.2. Powietrze atmosferyczne 

Na jakość powietrza powiatu strzeleckiego mają wpływ 3 główne źródła emisji zanieczyszczeń do 

atmosfery: 

1. punktowe, 

2. powierzchniowe, 

3. liniowe. 

Emisja punktowa to emisja pochodząca z emitorów dużych zakładów energetycznych 

i przemysłowych. Według danych GUS emisja zanieczyszczeń w 2019 r. z zakładów szczególnie 

uciążliwych w powiecie strzeleckim wyniosła odpowiednio: 81 ton zanieczyszczeń pyłowych oraz 

194 tys. ton zanieczyszczeń gazowych. 

Tabela 6 Emisja zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych w powiecie strzeleckim w latach 2014-2019 

rok emisja zanieczyszczeń pyłowych [t/rok] emisja zanieczyszczeń gazowych [t/rok] 

2014 27 144 666 

2015 20 146 816 

2016 19 153 318 

2017 17 149 654 

2018 49 227 923 

2019 81 194 057 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Na przestrzeni ostatnich 5 lat nastąpił wyraźny wzrost emisji zanieczyszczeń pyłowych oraz 

gazowych. Najbardziej uciążliwe dla jakości powietrza zakłady znajdują się w Strzelcach 

Opolskich, gdzie emituje się 84% zanieczyszczeń pyłowych oraz 89% zanieczyszczeń gazowych. 

Powierzchniowe źródła emisji obejmują liczne źródła pochodzące z indywidualnych 

systemów grzewczych małej mocy, tzw. emisja niska. Wprowadzanie pyłów i gazów do 

powietrza następuje na niewielkiej wysokości, a zanieczyszczenia gromadzą się wokół 

miejsca powstawania, zwykle na obszarach zwartej zabudowy mieszkaniowej. Zjawisko 

emisji niskiej wynika ze spalania paliw niskiej jakości, a także z nielegalnego spalania 

odpadów w paleniskach domowych. 

Emisja liniowa to kolejny czynnik decydujący o stanie jakości powietrza w powiecie strzeleckim. 

Liniowe źródła emisji związane są z komunikacją i transportem. Na emisję liniową składają się: 

1. emisja spalinowa, 

2. emisja pozaspalinowa – ze ścierania opon, okładzin hamulcowych, nawierzchni jezdni, 

3. emisja wtórna – unoszenie pyłu z podłoża. 
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W zakresie emisji ze źródeł liniowych poziom zanieczyszczenia powietrza jest zależny 

w największym stopniu od natężenia ruchu, udziału różnego rodzaju kategorii pojazdów 

na poszczególnych trasach komunikacyjnych. Przyczyną nadmiernej emisji zanieczyszczeń 

ze środków transportu jest również zły stan techniczny pojazdów oraz nieprawidłowa ich 

eksploatacja. Zanieczyszczenia pochodzące z ciągów komunikacyjnych są trudne 

do wyeliminowania, wobec ciągłej rozbudowy dróg i przybywania z rok na rok liczby 

pojazdów samochodowych. 

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu systematycznie wykonuje Roczną ocenę 

jakości powietrza w województwie opolskim. Na terenie województwa wydzielono 2 strefy, dla 

których dokonuje się oceny jakości powietrza (miasto Opole oraz strefa opolska). Powiat 

strzelecki przynależy do strefy opolskiej (kod PL1602) obszaru województwa obejmującego 

wszystkie powiaty poza miastem Opole. 

W ocenie strefy opolskiej za rok 2019 pod kątem ochrony roślin stwierdzono brak 

przekroczeń wartości dopuszczalnych dla tlenków azotu i dwutlenku siarki oraz poziomu 

docelowego dla ozonu (klasa A) a także stwierdzono niedotrzymanie poziomu celu 

długoterminowego dla ozonu (klasa D2). 

Wyniki klasyfikacji strefy opolskiej ze względu na ochronę zdrowia w 2019 roku 

przedstawiono poniżej: 

1. Klasa A – dla substancji: dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, benzenu, ołowiu, tlenku 

węgla, arsenu, kadmu, niklu, pyłu zawieszonego PM2,5, ozonu, 

2. Klasa C – powyżej poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 oraz 

benzo(a)pirenu w pyle PM10, 

3. Klasa D2 – ze względu na przekraczanie poziomu celu długoterminowego dla ozonu. 

Ze względu na przekroczenie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzy na 

terenie strefy opolskiej opracowano i przyjęto „Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej 

i strefy miasta Opola ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 i poziomu 

docelowego benzo(a)pirenu oraz poziomów dopuszczalnych pyłu PM2,5, ozonu i benzenu dla 

strefy opolskiej” Program został przyjęty Uchwałą Nr XXXVII/403/2018 Sejmiku Województwa 

Opolskiego z dnia 30 stycznia 2018 roku. 

Według obecnego Programu Ochrony powietrza dla strefy opolskiej - obszar gmin powiatu 

strzeleckiego należy do obszarów, w których obliczono przekroczenia poziomów dopuszczalnych 

stężeń: 
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• stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 – obszar części gmin: Kolonowskie, Leśnica, 

Strzelce Opolskie i Zawadzkie, 

• stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM2,5 – obszar części gminy Zawadzkie, 

• stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu – obszar części gmin: Izbicko, Jemielnica, 

Kolonowskie, Leśnica, Ujazd, Strzelce Opolskie i Zawadzkie, 

• stężeń średniorocznych benzenu – obszar części gminy Leśnica, 

• poziomu docelowego ozonu O3 – obszar części gminy Kolonowskie. 

5.2.3. Hałas 

Na terenie powiatu strzeleckiego źródła występują hałasu o charakterze: 

• liniowym, 

• powierzchniowym, 

• punktowym. 

Najistotniejszym problemem w zakresie ochrony akustycznej na terenie powiatu jest emisja hałasu 

ze źródeł liniowych. Najistotniejsze znaczenie komunikacyjne ma autostrada A4 przebiegająca 

przez tereny gmin: Leśnica (w tym przez Park Krajobrazowy „Góra Św. Anny") i Ujazd. Na terenie 

gminy Ujazd znajdują się 2 węzły autostrady A4: Olszowa i Nogowczyce - jedyne w powiecie 

strzeleckim spośród 6 węzłów znajdujących w województwie opolskim. Ciągły i płynny ruch 

pojazdów oraz dobry stan nawierzchni, a także stałe natężenie ruchu pojazdów ciężkich dla pory 

nocnej i dziennej oraz znacznie niższe natężenie ruchu pojazdów osobowych w porze nocnej, 

występujące na autostradzie A4 powoduje, że poziom hałasu dla pory nocnej jest niewiele niższy 

od hałasu w porze dnia (ok. 4 dB). Następną istotną pod względem natężenia ruchu kategorią dróg 

na terenie Powiatu Strzeleckiego są drogi krajowe (DK) oraz drogi wojewódzkie. 

Staraniem Marszałka województwa opolskiego opracowany został „Program Ochrony Środowiska 

przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż dróg o natężeniu powyżej 3 

000 000 pojazdów rocznie i linii kolejowych o natężeniu większym niż 30 000 przejazdów rocznie 

dla województwa opolskiego na lata 2014-2019”, uchwalony uchwałą Sejmiku Województwa 

Opolskiego nr IV/60/2015 z dn. 24 lutego 2015 r. 

Podstawowym celem realizacji kierunków i działań zapisanych w Programie jest ograniczenie 

wpływu hałasu na zdrowie oraz dobrostan ludzi poprzez ograniczenie imisji hałasu w środowisku 

do poziomów dopuszczalnych. 

Pozostałe źródła hałasu – powierzchniowe i punktowe maję mniejsze znaczenie, a ich 

oddziaływanie skupione jest w stosunkowo niewielkim obszarze ograniczonym do bezpośredniego 

otoczenia np. zakładów przemysłowych, instalacji itp. 
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5.2.4. Pole elektromagnetyczne 

Na terenie powiatu strzeleckiego istotnymi źródłami emisji promieniowania 

elektromagnetycznego mogą być:: 

• stacje i linie energetyczne, 

• pojedyncze nadajniki radiowe, 

• stacje transformatorowe, 

• stacje bazowe telefonii komórkowej, 

• stacje bazowe łączności radiotelefonicznej, 

• przemysłowe urządzenia emitujące pola elektromagnetyczne pracujące w przemyśle, 

placówkach naukowo badawczych, ośrodkach medycznych itp. 

Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku określone zostały 

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448). 

W 2018 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu przeprowadził pomiary 

natężenia promieniowania elektromagnetycznego w dwóch punktach pomiarowych na terenie 

Powiatu Strzeleckiego. Przeprowadzone badania wykazały, że w badanych punktach pomiarowych 

nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnej, określonej w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz 

sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów i wynoszącej 7 V/m. 

5.3. Uwarunkowania wynikające ze stanu i funkcjonowania środowiska 

Zanieczyszczenie środowiska 

Wśród czynników środowiskowych wpływających bezpośrednio na potencjał rozwojowy 

powiatu strzeleckiego należy zaliczyć m.in.: 

• stan i jakość wód powierzchniowych i podziemnych; powiat strzelecki jest obszarem 

zasobnym pod względem ilościowym w wody powierzchniowe i podziemne. Zasoby te 

wykorzystywane są do zaspokojenia potrzeb mieszkańców jak również dla potrzeb 

rolnictwa i przemysłu. Jednocześnie stan jakość wód jest w znacznej mierze niska lub 

niedostateczna. 

• Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego; Zgodnie z danymi WIOŚ w Opolu, dla 

powiatu strzeleckiego, znajdującego się w strefie opolskiej (kod PL1602), stwierdzono 

niedotrzymanie poziomu celu długoterminowego dla ozonu (klasa D2). Ponadto 
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powyżej poziomu dopuszczalnego znajdują się takie zanieczyszczenia jak pył 

zawieszony PM10 oraz benzo(a)pirenu w pyle PM10. 

 Uwarunkowania przyrodnicze i antropogeniczne 

Jak już wcześniej wspomniano, powiat strzelecki ma charakter przemysłowo - rolniczy. Zgodnie 

z danymi GUS użytki rolne stanowią ok. 49 % powierzchni powiatu (wartość dla województwa 

opolskiego odpowiednio ok. 59 %). Grunty orne zajmują ponad 80 % powierzchni użytków 

rolnych, natomiast lasy i grunty leśne ok. 42 % powierzchni powiatu. Biorąc pod uwagę warunki 

klimatyczne i glebowe, decydujące o rolniczym użytkowaniu gleb na terenie powiatu, jego 

obszar można podzielić na dwa regiony: północny - dorzecze Małej Panwi obejmujący gminy 

Kolonowskie, Zawadzkie i Jemielnica i południowy - Masywu Chełmu obejmujący gminy: 

Strzelce Opolskie, Izbicko, Leśnica i Ujazd. Powoduje to zajęcie znacznych obszarów pod 

produkcję rolniczą oraz znaczną redukcję bioróżnorodności. 

Zasoby bioróżnorodności 

Z drugiej strony powiat strzelecki cechuje także znaczna ilość obszarów cennych przyrodniczo. 

Powierzchnia obszarów chronionych na terenie Powiatu w 2018 roku stanowiła ok. 45,1 % 

powierzchni powiatu (wg GUS). Jest to wartość wyższa od średniej wartości dla województwa 

opolskiego wynoszącej 27,6 %. 

Infrastruktura komunalna 

Powiat strzelecki charakteryzuje się wysokim stopniem skanalizowania - wskaźnik 

zwodociągowania wynosi 98,8 % i jest wyższy od wskaźnika zwodociągowania dla województwa 

opolskiego (96,6 %). 

Również infrastruktura kanalizacyjna jest znacznie rozwinięcia. Wskaźnik skanalizowania dla 

powiatu strzeleckiego wynosi 72,3 % i jest wyższy od średniego wskaźnika dla województwa 

opolskiego wynoszącego 69,7 %. Wynika z tego również, że nadal znaczna część gospodarstw 

domowych nie posiada kanalizacji, a głównym sposobem odprowadzenia ścieków są przydomowe 

szamba, często nieszczelne. Można również przypuszczać, iż część zanieczyszczeń odprowadzana 

jest bezpośrednio do wód lub do ziemi wpływając negatywnie na stan ich czystości. 

5.4. Ocena odporności na degradację i zdolności regeneracyjne środowiska 

Odporność środowiska na degradację wiąże się z nasileniem i czasem antropopresji, a także 

ze stanem i jakością komponentów środowiska występujących na analizowanym obszarze. Dotyczy 

to przede wszystkim jakości gleb, wód gruntowych i podziemnych, powietrza, warunków 

klimatycznych i ilości opadów atmosferycznych oraz prędkości i kierunków wiatrów. 
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Najwrażliwszymi elementami ekosystemu są te, dla których stan zanieczyszczenia lub pojemność 

środowiskowa przekraczają wartości dopuszczalne lub są bliskie wyczerpania. W kontekście analizy 

aktualnego stanu środowiska naturalnego oraz zanieczyszczenia poszczególnych komponentów 

należy zwrócić szczególną uwagę na takie aspekty jak: 

1. zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, w tym głównie przez źródła komunalne 

i transport tzw. niska emisja pyłu PM10 i PM2,5, benza(a)piren, ozon; 

2. możliwość zanieczyszczenia wód powierzchniowych (w zlewni rzeki Mała Panew) poprzez 

zrzuty ścieków socjalno-bytowych, komunalnych oraz wód opadowych z obszarów 

utwardzonych (głównie dróg), a także spływów wód opadowych z pól uprawnych 

(zawierających biogeny i środki ochrony roślin); 

3. braki w systemie gospodarowania odpadami, w tym głownie w zakresie odpadów 

komunalnych oraz niebezpiecznych zawierających azbest; 

4. nadmierna emisja hałasu, w tym hałasu komunikacyjnego w rejonie głównych dróg i linii 

kolejowych. 

Te obszary wymagają pilnych działań w celu zmniejszenia presji oraz doprowadzenia do właściwego 

stanu funkcjonalnego. Ze względu na to, że większa część planowanych działań i inwestycji 

opisanych w Strategii dotyczy obszaru przekształconych (zabudowa miejska i wiejska) lub jest 

ograniczona do istniejącej infrastruktury, należy ocenić odporność poszczególnych elementów 

środowiska występujących w zasięgu oddziaływania tych działań jako wysoką. 
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6. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia 

projektu Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata  2021 - 2030. 

Wśród istniejących i potencjalnych problemów ochrony środowiska w obrębie granic administracyjnych 

powiatu strzeleckiego, wymienić należy m. in.: 

1. Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, którego głównymi źródłami są źródła 

komunalne, tzw. niska emisja oraz źródła liniowe – główne ciągi komunikacyjne. 

2. Zagrożenie pogarszania się właściwego stanu wód powierzchniowych i podziemnych. 

3. Emisja hałasu, w tym głównie w sąsiedztwie głównych ciągów komunikacyjnych. 

Ad 1. Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego 

Powietrze jest tym komponentem środowiska, do którego emitowana jest większość zanieczyszczeń 

powstających na powierzchni ziemi, zarówno w rezultacie procesów naturalnych, jak i działalności 

człowieka. 

Jakość powietrza atmosferycznego. Na stan jakości powietrza w Powiecie Strzeleckim wpływa emisja z 

różnego rodzaju źródeł. Wyróżnić należy: 

• źródła punktowe (zakłady przemysłowe, energetyka cieplna), 

• źródła liniowe (transport, przede wszystkim komunikacja samochodowa), 

• źródła powierzchniowe, tzw. „emisja niska”, związane ze spalaniem paliw do celów grzewczych 

(kotłownie lokalne i paleniska indywidualne). 

Monitoring prowadzony przez WIOŚ w opolu wykazuje znaczne przekroczenia wartości dopuszczalnych 

w zakresie takich substancji jak:  pył zawieszony PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)piren. 

Na przestrzeni ostatnich 5 lat nastąpił wyraźny wzrost emisji zanieczyszczeń pyłowych oraz gazowych. 

Najbardziej uciążliwe dla jakości powietrza zakłady znajdują się w Strzelcach Opolskich, gdzie emituje 

się 84% zanieczyszczeń pyłowych oraz 89% zanieczyszczeń gazowych. 

Powierzchniowe źródła emisji obejmują liczne źródła pochodzące z indywidualnych systemów 

grzewczych małej mocy, tzw. emisja niska. Wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza następuje 

na niewielkiej wysokości, a zanieczyszczenia gromadzą się wokół miejsca powstawania, zwykle 

na obszarach zwartej zabudowy mieszkaniowej. Zjawisko emisji niskiej wynika ze spalania paliw 

niskiej jakości, a także z nielegalnego spalania odpadów w paleniskach domowych. 

Emisja liniowa to kolejny czynnik decydujący o stanie jakości powietrza w powiecie strzeleckim. Liniowe 

źródła emisji związane są z komunikacją i transportem. Zanieczyszczenia pochodzące z ciągów 

komunikacyjnych są trudne do wyeliminowania, wobec ciągłej rozbudowy dróg i przybywania z rok 

na rok liczby pojazdów samochodowych. Wynika stąd, że wszelkie działania zmierzające do poprawy 

jakości powietrza w mieście powinny w pierwszej kolejności dotyczyć kontynuacji przedsięwzięć 

związanych z ograniczeniem niskiej emisji. 
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Ad 2. Zagrożenia jakości wód podziemnych i powierzchniowych 

Wśród zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych pojawiają się zanieczyszczenia wnoszone 

ze źródeł punktowych, zarówno komunalnych jak i przemysłowych, a także zanieczyszczenia ze źródeł 

obszarowych. Źródła zanieczyszczeń stanowią głównie ścieki zarówno komunalne, jak i przemysłowe, 

wprowadzanie wód z terenów nieobjętych kanalizacją, oraz zanieczyszczenia wymywane z terenów 

zabudowanych, łąk, pastwisk i pól uprawnych przez wody opadowe. Zanieczyszczenia wynoszone ze 

źródeł obszarowych jak i punktowych mogą wpływać na obniżenie jakości wód. 

Stopień zanieczyszczenia głównych zbiorników wód powierzchniowych w obrębie obszaru  jest wysoki 

– rzeka Mała Panew, jej dopływ Lublinica i Potok Steblowski mają wody pozaklasowe. Jedynie górny 

bieg Lublinicy i rzeka Leśnica mają w części wody II kl. czystości. Zagrożenie dla w/w wód stanowi 

odprowadzanie z nieoczyszczonych ścieków bytowych, w tym szczególnie na obszarach nie objętych 

kanalizacją ogólnospławną i sanitarną. Dlatego konieczne są dalsze działania zmierzające do poprawy 

stanu wód powierzchniowych i podziemnych. 

Ad 3. Emisja hałasu, w tym głównie w sąsiedztwie głównych ciągów komunikacyjnych 

• Hałas przemysłowy – na klimat akustyczny obszaru wpływają wszelkie źródła hałasu znajdujące 

się na terenie zakładów przemysłowych, zarówno na otwartej przestrzeni (punktowe źródła 

hałasu), jak i w budynkach (wtórne źródła hałasu). Hałas przemysłowy w obrębie powiatu 

strzeleckiego stanowi zagrożenie o charakterze lokalnym, występuje głównie na terenach 

sąsiadujących z zakładami przemysłowymi. 

• Hałas komunikacyjny – do najważniejszych czynników mających wpływ na klimat akustyczny 

w obrębie obszaru opracowania zaliczyć należy komunikację drogową, a szczególnie udział 

w niej samochodów ciężkich. Przeprowadzone badania monitoringowe hałasu 

komunikacyjnego wykazały iż przekroczenia dopuszczalnego poziom hałasu zarówno w porze 

dziennej jak i nocnej dotyczą głównie obszarów w bezpośrednim sąsiedztwie głównych ciągów 

komunikacyjnych np. autostrada A4. 

Główne zagrożenia dla klimatu akustycznego stanowią: 

− wysoki poziom ogólnego ruchu pojazdów, 

− zły stan nawierzchni dróg publicznych. 

Dlatego też niezbędne jest podjęcie działań zmierzających do zminimalizowania oddziaływania hałasu. 

Wśród działań na rzecz poprawy klimatu akustycznego można wymienić: 

− zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego głównych dróg na terenie obszaru, poprawę 

płynności ruchu, 

− przeniesienie działalności produkcyjnej i usługowej poza obszary mieszkaniowe, wyznaczenie 

stref przemysłowych, 

− w ostateczności - budowa ekranów akustycznych.  
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7. Ocena rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i innych ustaleń projektu 

Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata  2021 – 2030 

7.1 Misja i wizja rozwoju 

Misja rozwoju samorządu powiatu strzeleckiego w perspektywie roku 2030. 

Misją samorządu powiatu strzeleckiego do roku 2030 jest osiągnięcie trwałego i zrównoważonego 

rozwoju obszaru poprzez inspirowanie oraz koordynację działań ukierunkowanych na poprawę jakości 

życia i rozwijanie potencjału gospodarczego, z równoczesną troską o bezpieczeństwo i zachowanie 

walorów lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, historycznego i kulturowego. W centrum 

zaangażowania samorządu powiatu strzeleckiego znajdują się mieszkańcy, w sensie indywidulanym – 

jako jednostki oraz w ujęciu wspólnotowym, jako zorganizowane grupy mieszkańców (w sensie 

instytucjonalnym i pozaformalnym). W ujęcie lapidarnym misją – czyli nadrzędną zasadą działania 

samorządu powiatu strzeleckiego będzie: 

Misja powiatu strzeleckiego 

 
 

Dbałość o dobrostan wszystkich zamieszkujących 
Ziemię Strzelecką oraz działanie na rzecz wzmocnienia 
spójności i integracji obszaru szczególnie w ramach 
funkcji i czynników rozwojowych o znaczeniu 
ponadlokalnym. 

 

Przytoczona misja koncentruje się na zaspokajaniu potrzeb i rozwiązywaniu problemów wspólnoty 

mieszkańców oraz wszystkich interesariuszy: organizacji, instytucji i podmiotów współdziałających 

na rzecz tworzenia warunków dla urzeczywistniania marzeń i planów rozwojowych powiatu 

strzeleckiego. Nadrzędne założenia w ramach planów rozwojowych obejmują tworzenie dogodnych 

warunków pracy, wypoczynku, rozwijania życia rodzinnego, aktywności zawodowej i społecznej, 

edukacji oraz godnego starzenia się. 

Warto podkreślić, że z punktu widzenia cech misja powiatu strzeleckiego skupia się na aspekcie 

terytorialnym, odnoszącym się do obszaru Ziemi Strzeleckiej oraz na mieszkańcu, jako najważniejszej, 

podstawowej grupie docelowej.  
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Wizja powiatu strzeleckiego w roku 2030 

Samorząd powiatu strzeleckiego podejmuje wyzwanie aktywnego kreowania rozwoju, ze szczególnym 

uwzględnieniem potrzeb infrastrukturalnych, usługowych i społecznych w wymiarze ponadlokalnym. 

Wizja określa stan, do którego dążymy jako samorząd organizujący funkcjonowanie na obszarze 

powiatu strzeleckiego. Poniżej przedstawiono brzmienie sformułowanej wizji rozwoju: 

Wizja powiatu strzeleckiego 

 
 

W roku 2030 powiat strzelecki to bardzo atrakcyjny obszar 
zamieszkania, wypoczynku, pracy, akumulowania kapitału 
ludzkiego i społecznego oraz prowadzenia działalności 
gospodarczej w warunkach rozwijającej się gospodarki, 
przy efektywnym korzystaniu z posiadanych zasobów. 
Ziemia Strzelecka i społeczność lokalna ją zamieszkująca 
rozwijają się z poszanowaniem dóbr naturalnych oraz zasobów 
dziedzictwa historycznego, ze szczególną rolą dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego. 
Powiat strzelecki jest zintegrowany przestrzennie, spójność 
komunikacyjna i dostępność komunikacyjna zasadniczo 
wzrosły, dzięki czemu ograniczone zostało zjawisko 
wykluczenia komunikacyjnego. 
Swoją infrastrukturą techniczną i społeczną, jej wysoką 
dostępnością i standardami, powiat strzelecki zaspokaja 
potrzeby na poziomie ponadlokalnym i równocześnie pozwala 
na świadczenie wyspecjalizowanych usług na zewnątrz. 
Usługi publiczne, szczególnie te edukacyjne i zdrowotne, 
charakteryzują się dobrą, wzrastającą dostępnością i wysoką 
jakością. Również obsługa administracyjna mieszkańców jest 
dobrze odbierana, dzięki czemu powiat strzelecki jest 
postrzegany jako przyjazne i bezpieczne miejsce do życia. 
Powiat strzelecki aktywnie wzmacnia i rozwija potencjał 
społeczeństwa obywatelskiego poprzez budowanie 
partnerstw, outsourcing usług publicznych, wspieranie działań 
kulturotwórczych i ukierunkowanych na tożsamość lokalną 
oraz budowanie zaufania do instytucji publicznych. 
Aktywnie wykorzystujemy posiadane zasoby, chronimy 
je i udostępniamy, czego wyrazem jest zwiększony ruch 
turystyczny w ramach turystyki dziedzictwa, jak również 
wypoczynku weekendowego, skierowanego do osób 
przyjezdnych i tych zamieszkujących powiat strzelecki. 
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7.2 Obszary planowania strategicznego 

Struktura koncepcji rozwoju dla powiatu strzeleckiego, a tym samym rdzeń założeń planistycznych, musi 

odnosić się treściowo do konkretnych obszarów lub dziedzin, które zostały uznane za kluczowe z punktu 

widzenia zaspokajania potrzeb mieszkańców. Obszary te stanowią domeny planowania strategicznego, 

a ich wyodrębnienie jest kluczowe z punktu widzenia struktury programu rozwoju, a także jego 

ostatecznej zawartości. Innymi słowy „Strategia Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2021-2030” jako 

instrument skutecznego zarządzania zmianą składa się z następujących obszarów planistycznych: 

1 Infrastruktura 

Na poziomie ponadlokalnym ten obszar to przede wszystkim spójność wewnętrzna i dostęp-
ność powiatu. W ramach tej domeny istotne znaczenie ma również wzmacnianie atrakcyjno-
ści gospodarczej oraz działania na rzecz ograniczenia kryzysu klimatycznego. Infrastruktura, 
gospodarka i środowisko tworzą łącznie pierwszy obszar planistyczny. Jest on kosztochłonny, 
mocno oczekiwany społecznie jako baza i warunek prowadzenia rzeczywistej i aktywnej po-
lityki prorozwojowej. Pierwsza z domen planistycznych, odnosząc się do infrastruktury, trak-
tuje równocześnie o przestrzeniach publicznych oraz m.in. bazie obiektów, w których świad-
czone są usługi publiczne. 

 2 Usługi publiczne 

Druga wyznaczona domena planistyczna koncentruje się na świadczeniach kierowanych 
do mieszkańców w różnych obszarach. Mówiąc o sferze usług publicznych, mówimy w oczy-
wisty sposób o oświacie, kwestiach reintegracji zawodowej (działalność Powiatowego 
Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich) czy też sprawach administracyjnych załatwianych w 
Starostwie Powiatowym. Niemniej warto podkreślić kwestię funkcjonowania wyodrębnio-
nych jednostek, takich jak Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego czy Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich. W ramach tej domeny koncentrujemy się na 
jakości oferty, funkcjonowaniu konkretnych podmiotów oraz ich dostępności. Innymi słowy, 
obszar koncentruje się w dużej mierze na tzw. „działaniach miękkich”. 

3 Wspólnota i tożsamość 

Tytułowy obszar odnosi się do potencjału wszystkich zamieszkujących teren powiatu strze-
leckiego. Bez wątpienia kluczowe jest działanie na rzecz wzmacniania kapitału ludzkiego i 
społecznego na bazie unikalnego dziedzictwa obszaru, szczególnie w wymiarze kulturowym, 
historycznym, ale również religijnym i etnicznym. Odziaływanie na mieszkańców bazuje na 
czynnikach społecznych i kulturowych za pośrednictwem takich instytucji jak Powiatowe 
Centrum Kultury. Wspólnota mieszkańców powiatu strzeleckiego, jej wzmocnienie, pogłę-
bienie poziomu zintegrowania oraz dbałość o jej ponadlokalny wymiar nadaje ramy całemu 
obszarowi, ukierunkowanemu na stymulowanie kapitału społecznego mieszkańców Ziemi 
Strzeleckiej. 

 

Zaprezentowane na poniższym schemacie domeny strategiczne są kompletne. Co szczególnie 

istotne, odnoszą się one do kluczowych zadań samorządu powiatowego oraz oczekiwań 
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zgłaszanych przez mieszkańców. Infrastruktura odnosi się do spójności przestrzennej 

i terytorialnej Ziemi Strzeleckiej oraz jej atrakcyjności gospodarczej. Usługi publiczne 

to katalog zadań związanych z edukacją, wsparciem rodziny, kulturą czy ochroną zdrowia, które 

budują markę i atrakcyjność osiedleńczą powiatu strzeleckiego. Natomiast trzecia z domen 

wprost odnosi się do kapitału ludzkiego i społecznego, kluczowych zasobów 

rozwoju obok klasycznie wskazywanych: pracy, ziemi i kapitału finansowego. 

 

7.3 Cele strategiczne 

Cel strategiczny  
1. 

Budowanie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru w oparciu  
o nowoczesną infrastrukturę i ochronę środowiska naturalnego 

 

Blisko 55% badanych niekorzystanie ocenia jakość dróg powiatowych (dla blisko ¼ badanych 

drogi to właśnie największa wada powiatu), 51,7% respondentów wskazuje 

na niezadowalającą częstotliwość kursów transportu publicznego, a jeżeli chodzi o osoby 

planujące zmianę miejsca zamieszkania, to aż 43,4% jako główny powód podaje chęć 

znalezienia lepszej pracy. Innymi słowy, infrastruktura, w tym wątek dostępności 

komunikacyjnej i gospodarka wyznaczają główne wyzwania ogniskujące się wokół spójności 

terytorialnej i przestrzennej powiatu strzeleckiego. Ponadto dostrzega się zależność między 

atrakcyjnością gospodarczą, a stanem i jakością dostępnej infrastruktury. Należy dodatkowo 

zastrzec, że sformułowany cel strategiczny stanowi podstawową odpowiedź na główne 

oczekiwania respondentów, czyli mieszkańców obszaru. 

Budowanie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru w oparciu o nowoczesną infrastrukturę 

i ochronę środowiska naturalnego wynika również z faktu, że 29,9% badanych w ramach 

pytania otwartego wskazało na walory turystyczne jako główną zaletę powiatu strzeleckiego. 

Dostępność terenów atrakcyjnych przyrodniczo wymaga ochrony występującej 

bioróżnorodności oraz przemyślanego udostępniania ich mieszkańcom i turystom. Omawiany 

cel z jednej strony ogniskuje się wokół wykorzystania potencjału środowiskowego jako 

czynnika prorozwojowego, a z drugiej koncentruje się na aktywnym przeciwdziałaniu zmianom 

klimatycznym. 

Składowe celu strategicznego są absolutnie kluczowe z punktu widzenia ogólnego potencjału 

powiatu strzeleckiego oraz jego potencjału rozwojowego. Dodatkowo w ramach prac 
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strategicznych przeprowadzono ankietyzację wśród młodzieży, traktując ją jako adresata 

aktualnie podejmowanych oraz planowanych działań. Tylko co czwarty młody mieszkaniec 

powiatu chce pozostać jego mieszkańcem w najbliższych latach, mimo że 70% młodzieży 

ocenia powiat strzelecki jako dobre lub bardzo dobre miejsce do życia. Zarysowany pejzaż 

może być konsekwencją tego, że nieco ponad 60% młodzieży czuje się niepewnie myśląc 

o wchodzeniu w dorosłość. Przytoczone dane potwierdzają tezę o kluczowości pierwszego 

z celów strategicznych, to właśnie jego skuteczność może wpłynąć na zmianę postrzegania 

Ziemi Strzeleckiej przez młode pokolenie jako miejsca prawdziwie atrakcyjnego do życia, pracy 

i samorealizacji. 

 

Cel strategiczny  
2. 

Poprawa dostępności oraz podniesienie jakości świadczonych przez 
powiat strzelecki usług publicznych 

 

Poprawa dostępu do poszczególnych usług publicznych, głównie tych ponadlokalnych, to poza 

dbaniem o spójność wewnętrzną terenu powiatu strzeleckiego, kluczowy aspekt 

funkcjonowania samorządu. Analizowany cel strategiczny to również element budujący 

atrakcyjność osiedleńczą całego obszaru, który boryka się z problemami demograficznymi, 

głównie starzeniem się społeczności lokalnej oraz niekorzystnymi trendami migracyjnymi 

(w perspektywie najbliższych 30 lat według prognoz GUS liczba mieszkańców powiatu ma się 

zmniejszyć o 20 tysięcy, stanowi to fundamentalne wyzwanie stojące przez samorządem 

również w kontekście budowania i rozwijania systemu usług publicznych). 

W opiniach mieszkańców uczestniczących w badaniu ankietowym ocena powiatu strzeleckiego 

jako miejsca do życia jest korzystniejsza niż w przypadku poszczególnych gmin (odpowiedzi 

pozytywne kształtują się odpowiednio na poziomie 75,1% oraz 70,2%, są to oceny bardzo 

wysokie i wskazujące jednocześnie na lepszy wizerunek i odbiór całości obszaru objętego 

analizą). Równocześnie 69% respondentów deklaruje, że nie rozpatruje zmiany miejsca 

zamieszkania, w sensie wyjazdu z terenu powiatu strzeleckiego. Odsetek ten nie pokrywa się z 

ogólnym poziomem satysfakcji, co może wskazywać na pewne deficyty. Bez wątpienia jednym 

z nich jest atrakcyjność rynku pracy i kwestie wprost odnoszące się do stanu lokalnej 

gospodarki (o czym wspominano w opisie pierwszego z celów strategicznych). Drugim istotnym 

obszarem (zależnym od władz samorządowych) jest stan i jakość usług publicznych. Ich ogólna 

jakość jest oceniana korzystnie, niemniej ich rozwijanie to bez wątpienia misja samorządu 
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powiatu strzeleckiego. Analizując deficyty można je wskazać (odnosząc się do opinii badanych) 

m.in. w obrębie dostępności instytucji / obiektów sportowych, szlaków pieszych i rowerowych 

(30,4% ocen negatywnych) czy też jakości programów wsparcia oferowanych przez Powiatowy 

Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich (21,9%). Podsumowując kwestię usług świadczonych przez 

samorząd powiatowy, są one oceniane dobrze, choć nie oznacza to, że nie ma miejsca na ich 

rozwój i zwiększenie dostępności. Kluczowym zadaniem powinna być istotna poprawa 

funkcjonowania transportu publicznego. Co ważne, miejscowa młodzież sferę usług 

publicznych ocenia analogicznie jak dorośli mieszkańcy powiatu strzeleckiego. Biorąc pod 

uwagę fakt, że w badaniu wzięło udział łącznie 417 mieszkańców, należy te wyniki traktować 

w dużą dozą reprezentatywności. 

 

 

Cel strategiczny  
3. 

Tworzenie aktywnego i zintegrowanego społeczeństwa 
obywatelskiego 

 

Elementy kształtujące funkcjonowanie powiatu od strony infrastrukturalnej oraz zakresu 

dostępnej oferty świadczonych usług, to najbardziej widoczne elementy, jak również te 

wymagające największego wkładu finansowego. Trzeci z celów strategicznych skupia się 

na beneficjentach wszystkich do tej pory zarysowanych działań, ma on na celu wzmocnienie 

społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o budowania zintegrowanej wspólnoty i silnej 

tożsamości. Innymi słowy, wyznaczony kierunek ogniskuje się na wzmocnieniu kapitału 

ludzkiego i społecznego identyfikowanego na terenie powiatu strzeleckiego. 

Mieszkańcy biorący udział w badaniu mocno akcentowali śląską tożsamość jako formę 

przynależności etnicznej (był to pierwszy wybór dla blisko 25% oraz drugi dla 17,8% badanych), 

w przypadku młodzieży proporcje były odwrócone i wynosiły odpowiednio 18,9% oraz 26%. 

Przytoczone wyniki badania mogą wskazywać na konieczność zintensyfikowania działań 

mających na celu zachowanie tradycji lokalnych i jej dziedzictwa kulturowego, historycznego 

(reprezentowanego przez m.in. kompleks znajdujący się na Górze Świętej Anny) czy 

przyrodniczego (warto podkreślić bioróżnorodność i walory rekreacyjne rzeki Mała Panew). 

Jest to o tyle ważne, że 73,6% badanych mieszkańców to rdzenni lub rodzimi mieszkańcy Ziemi 

Strzeleckiej. 
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Działalność instytucji kultury korzystnie ocenia 55% badanych, natomiast aktywność 

mieszkańców w podejmowaniu wspólnych działań pozytywnie ocenia już tylko 23,7% 

dorosłych mieszkańców powiatu strzeleckiego. Oznacza to, że wskazywana często w badaniach 

jakościowych bierność i apatia społeczna, przejawiająca się m.in.  niską frekwencją wyborczą, 

jest dostrzegana przez znaczną część mieszkańców. Misją powiatu strzeleckiego jest 

budowanie wspólnoty o ponadlokalnym charakterze poprzez bazowanie na systemie 

instytucjonalnym oraz obywatelskim, który wymaga szczególnie aktywnego wspierania. 

Wykorzystanie energii i potencjału mieszkańców poprawi wizerunek i odbiór społeczny 

powiatu strzeleckiego jako podmiotu aktywnie włączającego się w działania animujące życie 

społeczne. 

 

7.4 Cele operacyjne 

Cele operacyjne stanowią z jednej strony rozwinięcie celów o charakterze strategicznym, 

z drugiej natomiast tworzą ramy dla zdefiniowania konkretnych kierunków działań. Poniższy 

schemat to  założenia planistyczne na poziomie operacyjnym i strategicznym zilustrowane 

łącznie. 

Schematy oraz ich zawartość tworzące niniejszy rozdział mają charakter kompletny, to znaczy 

sygnalizują lub wręcz wprost definiują kierunki, które będą realizowane przez władze 

samorządowe powiatu strzeleckiego w najbliższym dziesięcioleciu. Szczegółowe, już 

zdefiniowane zadania, przewidziane do realizacji, umieszczono je w kolejnym, kończącym część 

planistyczną, podrozdziale. Struktura celów operacyjnych i kierunków działań na poziomie 

logiki interwencji została zaczerpnięta wprost z wyznaczonych obszarów planowania 

i przypisanych im celów strategicznych. Na poziomie treści sformułowane zapisy należy 

interpretować w zakresach, które stanowią kompetencje i zadania własne samorządu 

powiatowego, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. 

W wymiarze technicznym, prezentacyjnym w pierwszej kolejności przedstawiono sieć celów 

strategicznych, a w drugiej uzupełniono je o kierunki działań, mając na uwadze czytelność 

zapisów. 
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Infrastruktura 

Cel strategiczny 1. 
Budowanie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru w 
oparciu o nowoczesną infrastrukturę i ochronę 
środowiska naturalnego 

Cel operacyjny 1.1 
Wzmocnienie konkurencyjności powiatu i tworzenie 
sprzyjających warunków dla rozwoju 
przedsiębiorczości 

Kierunki działań: 

− Wspieranie tworzenia i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na terenie 
powiatu strzeleckiego. 

− Promowanie terenów inwestycyjnych na terenie powiatu i aktywny marketing go-
spodarczy. 

− Sprawna obsługa inwestora w powiecie strzeleckim. 

− Współpraca z podmiotami (m.in. z instytucjami otoczenia biznesu, izbami gospodar-
czymi, start-upami) w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości i innowacji. 

− Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i promocji gospodarczej powiatu strzelec-
kiego. 

− Wsparcie i promocja wytwarzania produktów rolniczych ze szczególnym naciskiem 
na produkty rolnictwa ekologicznego i ich pochodne. 

− Wspieranie inicjatyw związanych z rozwijaniem turystyki jako branży wschodzącej na 
terenie powiatu strzeleckiego, poprzez działania doradcze, marketingowe, promo-
cyjne i planistyczne. 

Cel operacyjny 1.2 
Atrakcyjna przestrzeń i rozwój infrastruktury 
technicznej 

Kierunki działań: 

− Budowa i modernizacja dróg publicznych na terenie powiatu strzeleckiego oraz infra-
struktury towarzyszącej. 

− Budowa ścieżek rowerowych oraz uwzględnienie przy każdej budowie chodnika infra-
struktury przyjaznej urządzeniom transportu osobistego. 

− Rozbudowa i poprawa jakości ciągów pieszych i rowerowych. 

− Współpraca w zakresie planowania przestrzennego i realizacji inwestycji drogowych, 
w tym budowy połączeń pomiędzy drogami zarządzanymi przez poszczególne samo-
rządy. 

− Modernizacja infrastruktury technicznej w budynkach Starostwa Powiatowego oraz 
jednostek organizacyjnych powiatu strzeleckiego. 

− Modernizacja i rozwój infrastruktury oświatowej w powiecie strzeleckim na rzecz 
podniesienia poziomu bezpieczeństwa, jakości wyposażenia (doposażenia w sprzęt 
umożliwiający atrakcyjne i efektywne nauczanie zdalne) oraz zminimalizowania kosz-
tów eksploatacyjnych. 

− Rozwój, modernizacja i dostosowanie infrastruktury społecznej na terenie powiatu 
strzeleckiego do uwarunkowań społeczno-demograficznych. 

− Rozwój i utrzymanie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie powiatu strze-
leckiego. 

− Rozwój infrastruktury dla osób z niepełnosprawnościami, w tym niwelowanie barier 
architektonicznych i wdrażanie zasad dostępności. 
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Infrastruktura 

Cel strategiczny 1. 
Budowanie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru w 
oparciu o nowoczesną infrastrukturę i ochronę 
środowiska naturalnego 

− Tworzenie i rewitalizacja istniejących przestrzeni publicznych, w tym renowacja 
miejsc spotkań dla mieszkańców powiatu strzeleckiego. 

− Ochrona dziedzictwa kulturowego, w tym ochrona i rewaloryzacja zabytków.   

− Działania lobbingowe na rzecz zwiększenia dostępności transportowej powiatu strze-
leckiego, w tym współpraca z partnerami instytucjonalnymi (zarządcami sieci sys-
temu transportowego) na rzecz poprawy dostępności transportowej. 

Cel operacyjny 1.3 Przeciwdziałanie zmianom klimatu 

Kierunki działań: 

− Wspieranie i promocja proekologicznych rozwiązań, w tym zwiększających wykorzy-
stanie odnawialnych źródeł energii. 

− Ograniczanie antropopresji poprzez opracowywanie rozwiązań prośrodowiskowych. 

− Wspieranie i realizowanie projektów w zakresie edukacji ekologicznej. 

− Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zmniejszenie energochłonności budyn-
ków użyteczności publicznej. 

− Podejmowanie działań związanych ze zwiększeniem retencji wód. 

− Ochrona bioróżnorodności środowiska naturalnego. 

− Prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie ochrony jakości powietrza. 

− Wspieranie przedsięwzięć mających na celu ograniczenie niskiej emisji. 

− Zrównoważone udzielanie pozwoleń na wprowadzanie pyłów lub gazów do powie-
trza. 

− Zwiększanie lesistości i poprawa stanu lasów. 

− Termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej oraz budynków pozostających 
własnością samorządu powiatu strzeleckiego. 
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Usługi publiczne 

Cel strategiczny 2. 
Poprawa dostępności oraz podniesienie jakości 
świadczonych przez powiat strzelecki usług 
publicznych 

Cel operacyjny 2.1 Rozwijanie systemu szkolnictwa 

Kierunki działań: 

− Współpraca szkół i placówek oświatowych powiatu strzeleckiego z sektorem przed-
siębiorstw w celu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy. 

− Realizacja systemowych projektów na rzecz poprawy jakości edukacji w szkołach 
i placówkach oświatowych. 

− Organizacja i promowanie kształcenia ustawicznego oraz innych form podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych dla osób dorosłych. 

− Podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli. 

− Rozwijanie wymiany międzynarodowej młodzieży ze szkół i placówek oświatowych 
powiatu strzeleckiego. 

− Rozwój form doradztwa zawodowego. 

− Wspieranie młodzieży szczególnie uzdolnionej ze szkół powiatu strzeleckiego. 

− Rozwój pozalekcyjnych form edukacji w powiecie strzeleckim. 

− Rozwijanie nowoczesnych metod kształcenia m.in. różnych form edukacji zdalnej. 

− Wspieranie zasobów i działalności Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Strzelcach Opolskich. 

Cel operacyjny 2.2 Przeciwdziałanie nierównościom społecznym 

Kierunki działań: 

− Wspieranie inicjatyw i działań na rzecz wyrównywania szans, integracji społecznej 
oraz wzmacniania solidarności społecznej. 

− Aktywne kształtowanie polityki senioralnej na terenie powiatu strzeleckiego. 

− Tworzenie i wspieranie programów i projektów dotyczących aktywizacji beneficjen-
tów pomocy społecznej. 

− Wspieranie i promowanie rodzinnych form pieczy zastępczej. 

− Realizacja programów na rzecz rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym zapewnie-
nie mieszkań chronionych dla usamodzielniających się wychowanków. 

− Realizacja programów na rzecz osób niepełnosprawnych. 

− Realizacja programów na rzecz wsparcia dzieci i młodzieży o szczególnych potrze-
bach. 

− Działania edukacyjno-profilaktyczne ukierunkowane na wzmocnienie kondycji ro-
dziny oraz wzmocnienie systemu wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży. 

Cel operacyjny 2.3 Sprawny system usług zdrowotnych 

Kierunki działań: 

− Realizacja programów profilaktycznych na terenie powiatu strzeleckiego skierowa-
nych do wszystkich grup wiekowych: dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów. 
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Usługi publiczne 

Cel strategiczny 2. 
Poprawa dostępności oraz podniesienie jakości 
świadczonych przez powiat strzelecki usług 
publicznych 

− Wspieranie lub powierzanie realizacji zadań publicznych z zakresu promocji 
i ochrony zdrowia podmiotom działającym w sferze pożytku publicznego. 

− Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i zmniejszenie nierówności społecznych w 
dostępie do opieki zdrowotnej. 

− Ograniczenie występowania najpoważniejszych problemów zdrowotnych 
wśród mieszkańców. 

− Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, doposażenie oraz wymiana sprzętu w Szpi-
talu Powiatowym im. Prałata J. Glowatzkiego. 

Cel operacyjny 2.4 Aktywizacja lokalnego rynku pracy 

Kierunki działań: 

− Aktywizacja osób zaliczanych do grup defaworyzowanych, w tym biernych na rynku 
pracy, poprzez realizację skierowanych do nich programów. 

− Wspieranie pracodawców w tworzeniu miejsc pracy i rozwoju kompetencji pracowni-
ków. 

− Współpraca z przedsiębiorcami, otoczeniem biznesu i jednostkami samorządu teryto-
rialnego w zakresie wsparcia rynku pracy. 

− Promowanie usług i instrumentów rynku pracy, w tym narzędzi ekonomii społecznej 
i solidarnej. 

− Promowanie idei uczenia się przez całe życie w zakresie podnoszenia kwalifikacji pra-
cowników i pracodawców. 

Cel operacyjny 2.5 Wzmocnienie jakości świadczonych usług administracyjnych 

Kierunki działań: 

− Rozwój e-administracji i systemów informacji przestrzennej. 

− Poprawa efektywności współpracy między jednostkami organizacyjnymi powiatu. 

− Intensyfikacja współpracy zagranicznej powiatu. 

− Podejmowanie aktywnej współpracy z organizacjami pozarządowymi i administracją 
rządową. 

− Tworzenie warunków rozwoju i wspieranie rozwoju kompetencji i umiejętności pracow-
ników Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu strzeleckiego. 

− Utworzenie nowej komórki w strukturze organizacyjnej Starostwa zajmującej się do ob-
sługą mieszkańców. 

− Podniesienie jakości świadczonych usług oraz funkcjonowania Starostwa Powiatowego 
i jednostek organizacyjnych powiatu strzeleckiego. 

Cel operacyjny 2.6 
Ograniczanie wykluczenia komunikacyjnego poprzez rozwijanie systemu 
transportu publicznego 

Kierunki działań: 

− Organizacja transportu publicznego ograniczająca zjawisko wykluczenia komunikacyj-
nego. 
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− Działania lobbingowe na rzecz zwiększenia dostępności komunikacyjnej powiatu strze-
leckiego, w tym współpraca z partnerami instytucjonalnymi (zarządcami sieci systemu 
transportowego) na rzecz poprawy dostępności komunikacyjnej. 

− Poprawa połączeń komunikacyjnych pomiędzy gminami powiatu strzeleckiego. 

− Współpraca w zakresie planowania i realizacji zrównoważonego publicznego trans-
portu zbiorowego. 

− Tworzenie centrów przesiadkowych oraz intermodalnych rozwiązań komunikacyjnych. 
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Wspólnota i tożsamość 

Cel strategiczny 3. 
Tworzenie aktywnego i zintegrowanego 
społeczeństwa obywatelskiego 

Cel operacyjny 3.1 
Stymulowanie wspólnoty mieszkańców poprzez 
wspieranie inicjatyw i podmiotów społeczeństwa 
obywatelskiego 

Kierunki działań: 

− Wzmacnianie poczucia tożsamości terytorialnej, kulturowej i społecznej powiatu 
strzeleckiego. 

− Wspieranie inicjatyw lokalnych w wymiarze instytucjonalnym i nieformalnym. 

− Rozwój i promocja wolontariatu w różnych dziedzinach życia społecznego. 

− Organizowanie wydarzeń mających znaczenie dla rozwoju i upowszechniania rekrea-
cji, wypoczynku, kultury, sportu i nauki. 

− Wspieranie działalności organizacji społecznych w zakresie pozyskiwania przez nie 
zewnętrznych źródeł finansowania ich działalności. 

− Zlecanie zadań własnych organizacjom pozarządowym poprzez mechanizm outsour-
cingu usług publicznych. 

− Wspieranie działalności sportowej prowadzonej przez organizacje społeczne i pla-
cówki oświatowe.   

− Współpraca władz gmin i powiatu z NGO w zakresie rozwiązywania problemów spo-
łecznych oraz stosowanie klauzul społecznych. 

Cel operacyjny 3.2 
Budowanie tożsamości zamieszkujących obszar w 
oparciu o zwiększenie dostępności oferty kulturalnej 

Kierunki działań: 

− Wspieranie przez powiat strzelecki działalności kulturalnej prowadzonej przez orga-
nizacje społeczne, placówki oświatowe oraz instytucje kultury, ze szczególną rolą Po-
wiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich. 

− Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i wydarzeń społeczno-kulturalnych na 
terenie powiatu. 

− Upowszechnianie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkań-
ców. 

− Promocja powiatu strzeleckiego, w tym w zakresie wydarzeń w obszarze kultury, 
sportu i edukacji poprzez lokalne media tradycyjne oraz social media. 

− Wspieranie działalności kulturalnej w zakresie dostosowania do stanu epidemii oraz 
innych sytuacji kryzysowych. 

− Wspieranie lub powierzanie realizacji zadań publicznych podmiotom działającym w 
sferze pożytku publicznego np. organizacjom pozarządowym. 

Cel operacyjny 3.3 
Zwiększanie poziomu bezpieczeństwa na terenie 
powiatu strzeleckiego 

Kierunki działań: 

− Działania na rzecz wzmacniania wysokiego poziomu bezpieczeństwa przez mieszkań-
ców. 

− Wspieranie doposażenia służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na terenie po-
wiatu strzeleckiego (straż pożarna, policja, ratownictwo medyczne). 
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Wspólnota i tożsamość 

Cel strategiczny 3. 
Tworzenie aktywnego i zintegrowanego 
społeczeństwa obywatelskiego 

− Działania na rzecz poprawy funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej 
i przeciwpowodziowej. 

− Ochrona praw konsumentów. 

− Poprawa bezpieczeństwa istniejących ciągów rowerowych i pieszych oraz poprawa 
bezpieczeństwa na drogach powiatowych. 

− Prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych związanych z podniesieniem po-
ziomu bezpieczeństwa. 

− Monitorowanie i informowanie o zagrożeniach. 

− Współpraca w zakresie działań prewencyjnych oraz działań w przypadku wystąpienia 
zagrożeń (np. stanu zagrożenia epidemiologicznego). 

Cel operacyjny 3.4 
Dbałość o dziedzictwo historyczne i kulturowe Ziemi 
Strzeleckiej 

Kierunki działań: 

− Promocja dziedzictwa kulturowego powiatu poprzez działania edukacyjne w szkołach 
oraz marketingowe. 

− Ochrona i rewaloryzacja zasobów dziedzictwa kulturowego. 

− Współpraca na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i opieki nad zabytkami. 
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7.5 Priorytetowe zadania strategiczne 

 Tytuł zadania / przedsięwzięcia / projektu Miejsce realizacji, lokalizacja Planowany termin realizacji projektu 

1 
Dobudowa budynku dydaktycznego 
dwukondygnacyjnego w miejscu wiat z tyłu 
warsztatów szkolnych 

Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego  
w Strzelcach Opolskich 

2022 r. 

2 Remont instalacji wodnej i kanalizacji 2023r. 

3 
Adaptacja części pomieszczenia 
magazynowego na pracownię logistyki 

2021 

4 
Wyłożenie kostką brukową chodnika wzdłuż 
parkingu w miejsce trylinki betonowej 

2025 

5 

Projekty drogowe 

Rozbudowa drogi powiatowej 
1807 O Strzelce Opolskie – 
Krasiejów na odcinku Rozmierka 
– Grodzisko – Kadłub 

Dokumentacja projektowa 
realizowana w latach 2019 – 2020, 
założenie podziału projektu na trzy 
etapy realizacyjne, wstępny termin 
realizacji 2021 – 2030 r. 

6 

Rozbudowa drogi powiatowej 
2133 O ul. Kościuszki w 
Kolonowskiem na odcinku od DW 
463 do ul. Żeromskiego 

Wykonanie dokumentacji projektowej 
w latach 2021 – 2022, wstępny 
termin realizacji zadania 2023 – 2030 
r. 

7 
Przebudowa drogi powiatowej 
1461 O Sieroniowice - Ujazd na 
odcinku Jaryszów - Ujazd 

Wykonanie dokumentacji projektowej 
w latach 2021 – 2022, wstępny 
termin realizacji zadania 2023 – 2030 
r. 

8 

Przebudowa drogi powiatowej 
1401 O Zdzieszowice – Leśnica – 
Zalesie Śląskie na odcinku 
Leśnica - Lichynia wraz z budową 
ścieżki rowerowej oraz 
przebudowa drogowych 
obiektów inżynierskich 

Inwestycja przygotowana 
dokumentacyjnie do realizacji, 
planowany termin uzyskania 
pozwolenia na budowę to czerwiec 
2020 r., wstępny termin realizacji 
zadania 2022 – 2030 r. 

9 

Poprawa dostępu do Centrum 
Pielgrzymkowo-Rekreacyjno-
Turystycznego Góra Św. Anny 
poprzez usprawnienie 
komunikacyjne drogi powiatowej 
1808 O DW 409 - Zdzieszowice / 
Przebudowa drogi powiatowej 
1808 O DW 409 – Zdzieszowice – 
Etap 1 

Inwestycja przygotowana 
dokumentacyjnie do realizacji, 
wstępny termin realizacji zadania 
2022 – 2030 r. 

10 

Poprawa dostępu do Centrum 
Pielgrzymkowo - Rekreacyjno - 
Turystycznego Góra Św. Anny 
poprzez usprawnienie 
komunikacyjne drogi powiatowej 
1808 O DW 409 - Zdzieszowice / 
Przebudowa drogi powiatowej 
1808 O DW 409 – Zdzieszowice – 
Etap 3 

Inwestycja przygotowana 
dokumentacyjnie do realizacji, 
wstępny termin realizacji zadania 
2022 – 2030 r. 

11 
Rozbudowa drogi powiatowej 
1815 O Izbicko - Grodzisko na 
odcinku Izbicko - Krośnica 

Wykonanie dokumentacji projektowej 
w latach 2021 – 2022, wstępny 
termin realizacji zadania 2023 – 2030 
r. 

12 Poprawa stanu technicznego 
dróg powiatowych i rozwój 
powiatowej infrastruktury 
drogowej poprzez budowę 
chodników wraz z 

Wstępny termin realizacji zadania 
2021 – 2030 r. Zadania budowy 
chodników w ciągach dróg 
powiatowych dla których Gminy 
zadeklarowały dofinansowanie, są 
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 Tytuł zadania / przedsięwzięcia / projektu Miejsce realizacji, lokalizacja Planowany termin realizacji projektu 
odwodnieniem, odnowę 
nawierzchni bitumicznych dróg 
oraz przebudowę obiektów 
mostowych w stanie 
przedawaryjnym 

zadaniami o charakterze 
priorytetowym. 
  

13 
Utworzenie jednostki Centrum Usług 
Wspólnych 

Strzelce Opolskie Lata 2021 -2022 

14 
Stworzenie stanowiska promującego Powiat 
Strzelecki 

Starostwo Powiatowe w 
Strzelcach Opolskich/ Powiatowe 
Centrum Kultury w Strzelcach 
Opolskich. 

Rok 2021 

15 
Utworzenie interaktywnego - 
sensorycznego placu zabaw dla dzieci. 

Powiatowe Centrum Kultury w 
Strzelcach Opolskich. 

Termin realizacji 2021-2023 

16 
Termomodernizacja ścian zabytkowego 
zamku 

Zawadzkie, ul. Czarna 2021-2030 

17 
Termomodernizacja pokrycia dachowego na 
budynku mieszkalnym Pawilon 1980 

Budynek DPS ul Czarna 2020-2025 

18 
Temomodernizacja budynków mieszkalnych 
DPS Zawadzkie 

Budynek DPS ul Czarna 2021-2030 

19 
Uzupełnienie ubytków w elewacji, 
malowanie na zewnątrz i wewnątrz sali 
gimnastycznej 

Strzelce Op. ul. Krakowska 38 2021 

20 
Budowa mieszkań chronionych dla 
usamodzielniających się wychowanków 
pieczy zastępczej 

Powiat Strzelecki 2021-2030 

21 EkoSkwerek 
Teren zielony przylegający do 
parkingu za budynkiem 
Strzeleckiego Starostwa 

2021-2030 

22 
„Ochrona dziedzictwa kulturowego 
Pomnika Historii Góra Św. Anny” 

Projekt zlokalizowany jest w 
województwie opolskim, 
powiecie strzeleckim, Gminie 
Leśnica (sołectwo Góra Św. 
Anny). 

2021-2030 

23 
Termomodernizacja budynku Szkolnego 
Schroniska Młodzieżowego w Górze Św. 
Anny 

SSM w Górze Św. Anny II kwartał 2021 - IV kwartał 2022 

24 

Przebudowa systemu grzewczego wraz z 
wymianą instalacji elektrycznej, wymianą 
pokrycia dachowego i dociepleniem podłóg 
CKZiU w Strzelcach Opolskich 

Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w 
Strzelcach Opolskich, ul. 
Powstańców Śl. 3,  
47-100 Strzelce Opolskie 

2021-2030 

25 

Termomodernizacja budynku Starostwa 
Powiatowego w Strzelcach Opolskich wraz z 
wykorzystaniem odnawialnych źródeł 
energii 

ul. Jordanowska 2, 47-100 
Strzelce Opolskie 

2021-2030 

26 

Wymiana instalacji centralnego ogrzewania 
w budynku Liceum Ogólnokształcącego z 
Oddziałami Dwujęzycznymi im. W. 
Broniewskiego w Strzelcach Opolskich 

Liceum Ogólnokształcącym z 
Oddziałami Dwujęzycznymi im. 
W. Broniewskiego, ul. Krakowska 
38, 47-100 Strzelce Opolskie 

2021-2030 

27 

Budowa pochylni dla osób 
niepełnosprawnych do budynku 
Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach 
Opolskich. 

Strzelce Opolskie, ul. Gogolińska 
2a 

2021/2022 rok 

28 

Stworzenie sieci ścieżek rowerowych 
poprawiających bezpieczeństwo 
mieszkańców Subregionu Kędzierzyńsko-
Strzeleckiego wraz z możliwością promocji 
obiektów dziedzictwa kultury regionalnej 

  2021-2027 
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 Tytuł zadania / przedsięwzięcia / projektu Miejsce realizacji, lokalizacja Planowany termin realizacji projektu 
Śląska Opolskiego, w tym kuchni regionu 
opolskiego "szlakiem kluski, rolady i modrej 
kapusty" 

29 

Inwentaryzacja wraz z rewitalizacją walorów 
przyrodniczych parku DPS Strzelce Opolskie 
filia Szymiszów przestrzeń publiczna 
zamieszkała przez seniorów i mieszkańców, 
ochrona krajobrazu  i przestrzeni 

  2021-2027 

30 

Zrównoważony proekologiczny (zielony) 
transport publiczny w części obszaru 
funkcjonalnego, jako efekt zakupu i 
modernizacji taboru, w tym elektrycznego, 
w ramach działalności Związku „Jedź z 
Nami” wraz z modernizacją dworca 
przesiadkowego dla udogodnień podróży 
umożliwiającej mobilność pracowników 

  2021-2027 

31 

Fotowoltaika w budynkach publicznych 
Powiatu Strzeleckiego (między innymi 
szkoły, Starostwo, PCK) wraz ze 
stworzeniem inteligentnego systemu 
zarządzania dystrybucją - efektywnego 
zarządzania energią w strukturze wydatków 
publicznych na wysoko sprawnej 
kogeneracji. 

  2021-2027 

32 

Rozbudowa największej w województwie 
opolskim szkoły CKZiU w Strzelcach 
Opolskich w celu zwiększenia atrakcyjności 
oferty kształcenia zawodowego 
wpływającego na atrakcyjny - nowatorski 
rozwój kształcenia praktycznego w branżach 
obszaru funkcjonalnego wynikającego z 
potrzeb rynku pracy Subregionu 
Kędzierzyńsko-Strzeleckiego. 

  2021-2027 

33 

Poprawa bezpieczeństwa na terenie 
placówek oświatowych Subregionu 
Kędzierzyńsko-Strzeleckiego poprzez 
przebudowę wielofunkcyjnego kompleksu 
sportowego wraz z ogrodzeniem, 
oświetleniem i monitoringiem przy Liceum 
Ogólnokształcącym z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. W. Broniewskiego w 
Strzelcach Opolskich oraz budowa hali 
sportowej wraz z łącznikiem, oświetleniem i 
monitoringiem przy Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach 
Opolskich 

  2021-2027 

34 

Rozbudowa Szpitala Powiatowego im. 
Prałata J. Glowatzkiego o ZOL oraz poradnie 
przyszpitalne wraz z modernizacją 
Centralnej Sterylizacji Szpitala 

  2021-2027 

35 

Rewitalizacja części zdegradowanego 
terenu dworca autobusowego PKS w 
Strzelcach Opolskich poprzez budowę 
Centrum Edukacji i Wsparcia Dziecka oraz 
Rodziny 

  2021-2027 

36 
Rozbudowa sceny i sali widowiskowej w 
Strzelcach Opolskich wraz z innowacyjnym 
doposażeniem w celu rozwoju i 

  2021-2027 
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 Tytuł zadania / przedsięwzięcia / projektu Miejsce realizacji, lokalizacja Planowany termin realizacji projektu 
promowania dziedzictwa kulturowego i 
usług kulturowych we współpracy z 
gminnymi ośrodkami kultury Subregionu 
Kędzierzyńsko-Strzeleckiego 

37 
Rewitalizacja terenu zdegradowanego - 
Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy 

  2021-2027 

38. Potęga umysłu Strzelce Op. ul. Krakowska 38 2021-2030 

39. Promocja pieczy zastępczej 
Powiat Strzelecki - siedziba PCPR, 
ul. Chrobrego 5, Strzelce 
Opolskie 

2021-2030 

40. 
Platforma online do obsługi wniosków 
składanych w ramach otwartych konkursów 
ofert oraz w trybie art.19a 

online Na bieżąco od roku 2021 

41. 
„KONSUMENT NA CZASIE” – coroczny 
powiatowy konkurs świadomości 
konsumenckiej 

Powiat Strzelecki W każdym roku w miesiącach 05-06 

42. 
40 + z matematyki dla każdego ucznia 
naszego liceum 

Strzelce Op. ul. Krakowska 38 2021 do 2030 

43. 
Cykl szkoleń dla seniorów z obsługi 
komputera, zakładania profilu zaufanego, 
składania wniosków elektronicznie 

Powiat Strzelecki (np. Powiatowe 
Centrum Kultury) 

2021-2022 

44. Powiatowe Święto Chleba 
Park Miejski w Strzelcach 
Opolskich 

Corocznie ostatnia niedziela września 

45. 
Zadbaj o siebie – cykl spotkań 
profilaktycznych, m.in. „Różowy czwartek” 

Starostwo Powiatowe w 
Strzelcach Opolskich lub 
Powiatowe Centrum Kultury 
w Strzelcach Opolskich 

„Różowy czwartek” – corocznie w 
październiku,  pozostałe spotkania po 
uzgodnieniu terminów. 

Źródło: Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich 

 

8. Powiązanie ustaleń Programu z innymi dokumentami oraz sposób 

realizacji celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu 

międzynarodowym i krajowym 

8.1. Komplementarność Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata  2021 – 

2030 z innymi dokumentami 

Strategia rozwoju jest to dokument strategiczny, którego podstawowym założeniem jest 

wyznaczenie potencjału i kierunków rozwoju obszaru opracowania oraz scalenie celów i metod 

osiągnięcia tych celów w ramach polityki gospodarczej, społecznej i ekologicznej w skali lokalnej, 

regionalnej i krajowej. Strategia rozwoju musi być zatem z jednej strony zgodna z podstawowymi 

dokumentami o charakterze planistycznym i programowym oraz z drugiej strony tworzyć 

płaszczyznę zgodności pomiędzy poszczególnymi dokumentami z różnych dziedzin funkcjonowania 

społeczności lokalnej i administracji. 
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Strategia Rozwoju Powiatu Strzeleckiego została poddana analizie oraz kompleksowej 

weryfikacji w zestawieniu z kluczowymi dokumentami strategicznymi i operacyjnymi 

o wymiarze ogólnoeuropejskim, krajowym, regionalnym oraz lokalnym. Przedmiotowe 

opracowanie jest w pełni zgodne z założeniami, priorytetami oraz celami artykułowanymi 

w dokumentach przedstawionych w dalszej części niniejszego rozdziału wraz z powiązaniem 

celów rozwojowych Strategii z konkretnymi zapisami widniejącymi w analizowanych 

dokumentach. 

Poniżej przedstawiono i opisano najważniejsze z dokumentów, które wykazują komplementarność 

ze Strategią Rozwoju Powiatu Strzeleckiego. 

 

Polityka Ekologiczna Państwa 

16 lipca Rada Ministrów przyjęła dokument p.n. "Polityka ekologiczna państwa 2030 – strategia 

rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej". PEP 2030 jest najważniejszym dokumentem 

strategicznym w obszarze środowiskowym. Misją PE jest zapewnienie bezpieczeństwa 

ekologicznego Polski oraz wysokiej jakości życia dla wszystkich mieszkańców. Strategia wspiera 

także realizację celów i zobowiązań Polski na szczeblu międzynarodowym, w tym na poziomie 

unijnym oraz ONZ, szczególnie w kontekście celów polityki klimatyczno-energetycznej UE do 2030 

oraz celów zrównoważonego rozwoju ujętych w Agendzie 2030. 

Polityka Ekologiczna Państwa 2030 
Strategia Rozwoju 

Powiatu Strzeleckiego 
2021-2030 

Cel I. 
Środowisko i zdrowie. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa 
ekologicznego 

Cel 1. 

Cel III 
Środowisko i klimat. Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do 
nich oraz zapobieganie ryzyku klęsk żywiołowych 

Cel 1. 

 

Strategia Europa 2020 

Kluczowe założenia zawarte w Strategii są zgodne z założeniami Strategii Europa 2020. Cel 

rozwojowy 1 jest zgodny są z priorytetem Strategii Europa 2020 jakim jest rozwój 

zrównoważony: wspieranie efektywnej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku 

i bardziej konkurencyjnej gospodarki. Cel rozwojowy 3 wpisuje się w priorytet: rozwój 

sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, 

zapewniającej spójność społeczną i terytorialną. 
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Strategia Europa 2020 

Strategia 
Rozwoju 
Powiatu 

Strzeleckiego 
2021-2030 

Cel II. 
wzrost zrównoważony: wspieranie efektywnej korzystającej z zasobów, bardziej 
przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej gospodarki Cel 1 

Cel I. 
wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim 
poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną. Cel 3. 

 

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju – Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności 

DSRK jest dokumentem określającym główne trendy, wyzwania i scenariusze rozwoju 

społeczno-gospodarczego kraju oraz kierunki przestrzennego zagospodarowania kraju, 

z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju, obejmującym okres co najmniej 15 lat. 

Celem głównym DSRK  jest poprawa jakości życia Polaków dzięki stabilnemu, wysokiemu 

wzrostowi gospodarczemu, co pozwala na modernizację kraju. Osiągnięcie tego celu będzie 

efektem działań podejmowanych w trzech obszarach strategicznych, które są spójne ze Celami 

Strategicznymi Strategia Rozwoju Powiatu Strzeleckiego 2021-2030. Obszar konkurencyjności 

i innowacyjności gospodarki (zbudowanie nowych przewag konkurencyjnych dla Polski 

opartych o wzrost kapitału ludzkiego, społecznego, relacyjnego i strukturalnego oraz 

wykorzystanie impetu cyfrowego) pokrywa się z Celem nr 1. Obszar równoważenia potencjału 

rozwojowego regionów (rozbudzeniu potencjału rozwojowego odpowiednich obszarów 

poprzez wykorzystanie mechanizmów dyfuzji i absorbcji oraz polityki spójności społecznej) 

zazębia się z Celem nr z 3. Obszar efektywności i sprawności państwa (działania usprawniające 

funkcje przyjaznego i pomocnego państwa działającego efektywnie w kluczowych obszarach 

interwencji) pokrywa się z Celem nr 2. 

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju – Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności 

Strategia 
Rozwoju 
Powiatu 

Strzeleckiego 
2021-2030 

Obszar nr 1 
Obszar konkurencyjności i 
Innowacyjności gospodarki 
(modernizacji) 

Cel 1 

Obszar nr 2 Obszar równoważenia potencjału rozwojowego regionów Cel 3 

Obszar nr 3 Obszar efektywności i sprawności państwa Cel 2 
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Polityka energetyczna Polski do 2030 roku 

Polityka energetyczna Polski jest dokumentem strategicznym, którego głównym priorytetem 

jest poprawa efektywności energetycznej. Ponadto dokument określa takżę kierunki działań 

zmierzające do: wzrostu bezpieczeństwa dostaw paliw i energii, dywersyfikacji struktury 

wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej, rozwoju 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw. 

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku 
Strategia Rozwoju 

Powiatu Strzeleckiego 
2021-2030 

Kierunek - rozwój 
wykorzystania 
odnawialnych 

źródeł energii, w 
tym 

biopaliw 

Cel główny – wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym 
zużyciu energii co najmniej do poziomu 15% w 2020 roku oraz dalszy 
wzrost tego wskaźnika w latach następnych, 

Cel 1 

Cel główny – osiągnięcie w 2020 roku 10% udziału biopaliw w rynku 
paliw transportowych oraz zwiększenie wykorzystania biopaliw II 
generacji, 

Cel 1 

Cel główny – ochrona lasów przed nadmiernym eksploatowaniem, w 
celu pozyskiwania biomasy oraz zrównoważone wykorzystanie 
obszarów rolniczych na cele OZE, w tym biopaliw, tak aby nie 
doprowadzić do konkurencji pomiędzy energetyką odnawialną i 
rolnictwem oraz zachować różnorodność biologiczną 

Cel 1 

 

Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego 2030 (projekt). 

W momencie prac nad dokumentem Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego w Projekcie 

Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego 2030 opracowano wyłącznie wizję, która brzmi 

następująco: Województwo Opolskie to region cenionej jakości życia wynikającej z unikalnego 

i uniwersalnego łączenia różnorodności: dynamiki i równowagi, nowoczesności i tradycji, 

otwartości i integracji: godzenie różnorodności – kluczową zasadą polityki rozwoju 

województwa opolskiego). Wizja, dla których nie sprecyzowano jeszcze konkretnych celów 

strategicznych, jest zgodna z wizją Strategii Powiatu Strzeleckiego. 

Elementy wizji projektu Strategii 
Województwa  

Opolskiego 2030 

Strategia Rozwoju Powiatu Strzeleckiego  
2021-2030 (wyciąg) 

dynamika i równowaga 
(…) Akumulowania kapitału ludzkiego i społecznego oraz prowadzenia działalności 
gospodarczej w warunkach rozwijającej się gospodarki, przy efektywnym 
korzystaniu z posiadanych zasobów (…). 

nowoczesności i tradycja 
(…) Ziemia Strzelecka i społeczność lokalna ją zamieszkująca rozwijają się z 
poszanowaniem dóbr naturalnych oraz zasobów dziedzictwa historycznego, ze 
szczególną rolą dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego(…). 
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Elementy wizji projektu Strategii 
Województwa  

Opolskiego 2030 

Strategia Rozwoju Powiatu Strzeleckiego  
2021-2030 (wyciąg) 

otwartość i integracja 
(…) Powiat strzelecki jest zintegrowany przestrzennie, spójność komunikacyjna i 
dostępność komunikacyjna zasadniczo wzrosły, dzięki czemu ograniczone zostało 
zjawisko wykluczenia komunikacyjnego(…). 

 

Program Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2012-2015 z perspektywą 

do 2019r. 

Program analizuje wyjściowy stan środowiska na terenie województwa opolskiego oraz określa 

kierunki działań w tych obszarach, w których konieczna jest poprawa stanu lub jakości 

poszczególnych komponentów. Program podkreśla pierwszorzędną potrzebę zachowania 

dobrego stanu środowiska, jako podstawowego warunku zrównoważonego i harmonijnego 

rozwoju. Cele perspektywiczne, nawiązują do Polityki Ekologicznej Państwa i stanowią 

jednocześnie podstawę do wyznaczania celów na poziomie gmin i powiatów. 

 

Program Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 
2019r. 

Strategia 
Rozwoju Powiatu 

Strzeleckiego 
2021-2030 

Priorytet: ochrona wód i 
gospodarka wodna - 

Pomimo pewnej poprawy jakości wód powierzchniowych, ich stan 
jest wciąż niezadowalający; ochrona wód przed zanieczyszczeniami 
i nadmierną eksploatacją oraz zabezpieczenie środowiska przed 
zagrożeniami związanymi z wodą (powódź, susza), wymagają 
realizacji szeregu przedsięwzięć inwestycyjnych i 
pozainwestycyjnych., 

Cel 1 

Priorytet: ochrona powietrza 
przed zanieczyszczeniami i 
środowiska człowieka przed 
hałasem 

Kontynuacja działań realizowanych dotychczas dla poprawy jakości 
powietrza, zwłaszcza intensyfikacji działań ukierunkowanych na 
proekologiczne rozwiązania systemu transportu, 

Cel 1 

Priorytet: ochrona 
dziedzictwa przyrodniczego i 
racjonalne użytkowanie 
zasobów przyrody 

Dotyczy to przede wszystkim nowego podejścia do ochrony 
przyrody, uwzględniającego europejskie wymogi w tym zakresie; 
istotnymi zagadnieniami jest również ochrona i zrównoważony 
rozwój 

Cel 1 

 

 

Program Ochrony Powietrza dla strefy opolskiej 

Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze względu na przekroczenia poziomów 

dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz 

z planem działań krótkoterminowych jest dokumentem 7.1.1. Cel średniookresowy do 2024 r.: 

Osiągnięcie jakości powietrza w zakresie dotrzymywania dopuszczalnego poziomu pyłu 

zawieszonego PM10 w zgodność przygotowawczym w celu określenia działań, których 
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realizacja ma doprowadzić do osiągnięcia wymaganej jakości powietrza. Konieczne jest 

zidentyfikowanie przyczyn występowania ponadnormatywnych stężeń poszczególnych 

zanieczyszczeń oraz rozważenie możliwych sposobów ograniczenia emisji ze źródeł mających 

największy wpływ na jakość powietrza. Warunkiem realizacji działań naprawczych są 

możliwości techniczne, organizacyjne i finansowe ich przeprowadzenia. 

Na obszarze województwa opolskiego, do przygotowania Programu ochrony powietrza, 

zakwalifikowano strefę miasto Opole i strefę opolską. 

 

Program Ochrony Powietrza dla strefy opolskiej 

Strategia Rozwoju 
Powiatu 

Strzeleckiego 
2021-2030 

Kod działania 
SOp19: 

Modernizacja ogrzewania węglowego w budynkach użyteczności publicznej w 
powiatach województwa opolskiego. 

Cel 1 

Kod działania 
SOp63: 

Wdrożenie, koordynacja i monitoring działań naprawczych określonych w POP 
wykonywanych przez poszczególne jednostki. 

Cel 1, 2 

Kod działania 
SOp64: 

Prowadzenie działań promujących ogrzewanie zmniejszające emisję 
zanieczyszczeń do powietrza i działań edukacyjnych (np. ulotki, imprezy, akcje 
szkolne, audycje i inne) w celu uświadamiania mieszkańcom wpływu 
zanieczyszczeń na zdrowie. 

Cel 3 

Kod działania 
SOp75: 

Uwzględnianie ograniczenia emisji pyłów na etapie wydawania i opiniowania 
pozwoleń. 

Cel 1 

 

8.2. Ocena zgodności ustaleń zapisów Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na 

lata 2021 - 2030 z celami ochrony środowiska ustanowionymi na szczeblu 

międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym. 

 

Dbałość organów administracji powiatu strzeleckiego o właściwy stan środowiska, w tym także wartości 

przyrodniczych regiony wynika wprost ze sformułowanej wizji Powiatu. W roku 2030 powiat strzelecki 

to bardzo atrakcyjny obszar zamieszkania, wypoczynku, pracy, akumulowania kapitału ludzkiego 

i społecznego oraz prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach rozwijającej się gospodarki, 

przy efektywnym korzystaniu z posiadanych zasobów. 
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Ziemia Strzelecka i społeczność lokalna ją zamieszkująca rozwijają się z poszanowaniem dóbr 

naturalnych oraz zasobów dziedzictwa historycznego, ze szczególną rolą dziedzictwa kulturowego 

i przyrodniczego. 

Wynika z tego konieczność uwzględniania we wszystkich działaniach władz Powiatu aspektu 

zachowania właściwego stanu i funkcjonalności ekosystemów przyrodniczych i środowiska jako całości. 

Jest to zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju, która zakłada 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. 

W projekcie Strategii zostały uwzględnione priorytetowe cele ochrony środowiska istotne w obszarze 

opracowania, wynikające z dokumentów ustanowionych na szczeblu wspólnotowym (dokumenty 

i dyrektywy Unii Europejskiej), rządowym (Polityka ekologiczna Państwa), samorządowym (Strategia 

Rozwoju Województwa Opolskiego oraz Program Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego) takie 

jak: 

1. Ochrona zasobów wód podziemnych i powierzchniowych: zintegrowana ochrona zasobów 

wodnych przed zanieczyszczeniem oraz nadmiernym lub nieuzasadnionym zużyciem. 

Ograniczenie odpływu wód poprzez program małej retencji oraz przywracanie czystości wód 

jest najwyższym priorytetem w sektorze ochrony środowiska. 

2. Ochrona gleb i powierzchni ziemi: ochrona gleb przed degradacją, rekultywacja terenów 

zdegradowanych i poprzemysłowych. 

3. Ochrona przyrody i bioróżnorodności: ochrona przyrody i różnorodności biologicznej poprzez 

zachowanie, wzbogacenie i odtwarzanie zasobów przyrody. Podstawowym celem jest 

zachowanie bogatej różnorodności biologicznej przyrody na różnych poziomach organizacji, 

wraz z umożliwienie zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju, który w sposób 

niekonfliktowy współistnieje z różnorodnością biologiczną. 

4. Gospodarka odpadami: uporządkowanie gospodarki odpadami. Niezbędne jest poprawienie 

racjonalizacji gospodarki odpadami, przede wszystkim stworzenie skutecznego mechanizmu 

dla segregacji i odzysku odpadów oraz dla zbierania i unieszkodliwiania odpadów 

niebezpiecznych. 

5. Ochrona powietrza atmosferycznego: spełnianie norm jakości powietrza atmosferycznego 

poprzez sukcesywną redukcje emisji do powietrza (emisji komunikacyjnej oraz niskiej emisji). 

6. Ochrona przed hałasem: likwidacja zagrożeń środowiska z tytułu hałasu i wibracji. 



Strategia Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2021-2030  
 

 

 
 

64 

9. Skutki braku realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 

2021 - 2030 

Strategia Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2021 - 2030 w powiązaniu z pozostałymi 

dokumentami o charakterze ramowym diagnozuje uwarunkowania rozwojowe obszaru Powiatu 

oraz wyznacza perspektywy rozwoju na najbliższe lata. Koncepcja zintegrowanego zarządzania 

strategicznego przyjęta w tym dokumencie jest koniecznym elementem umożliwiającym integrację 

celów z różnych dziedzin życia społeczno-gospodarczego społeczności. Z punktu widzenia 

administracji samorządowej dokument ten stanowi narzędzie uzupełniające efektywnego 

zarządzaniu obszarem. Umożliwiają także właściwe, skuteczne i racjonalne wykorzystanie zasobów 

finansowych i instytucjonalnych, pozwalają na przewidywanie możliwych barier i ograniczeń na 

drodze do osiągnięcia zamierzonych celów oraz podjęcie środków zapobiegawczych lub 

minimalizujących skutki tych ograniczeń. W tym ujęciu brak realizacji dokumentów strategicznych 

spowodowałoby mniejszą skuteczność wykorzystania zasobów finansowych (wewnętrznych 

i zewnętrznych), gospodarczych oraz mniejszy stopień osiągnięcia zamierzonych celów. Można 

przyjąć założenie, że bez wdrożonych mechanizmów planowania strategicznego nie byłaby 

możliwa realizacja podstawowej zasady zrównoważonego rozwoju, która z założenia wymaga 

podejścia całościowego i długofalowego. 

Diagnoza strategiczna przeprowadzona na potrzeby opracowania projektu Strategii Rozwoju 

Powiatu Strzeleckiego na lata 2021 - 2030 umożliwia wyodrębnienie zjawisk i procesów 

o charakterze problemowym, które bezpośrednio wpływają na konieczność interwencji. 

Zidentyfikowane problemy dotyczą trzech dziedzin: sfery społecznej, sfery gospodarczej oraz strefy 

przestronno-środowiskowej. Część z wymienionych działań jest pośrednio lub bezpośrednio 

ukierunkowana na poprawę stanu w zakresie środowiska naturalnego, dlatego w przypadku 

odstąpienia od realizacji postanowień Strategii przewiduje się wystąpienia zjawisk negatywnych, a 

dotyczących pogorszenia i degradacji stanu środowiska naturalnego. Negatywne skutki 

środowiskowe odstąpienia od realizacji zapisów projektu Strategii powiatu Strzeleckiego będą 

widoczne głównie w takich obszarach jak: 

• Ochrona powietrza atmosferycznego; 

• Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych; 

• Ochrona przed hałasem; 

• Edukacja ekologiczna; 

• Ochrona bioróżnorodności i zagospodarowanie przestrzenne. 
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Pogorszenie stanu środowiska posiada bezpośrednie przełożenie na inne obszary funkcjonowania 

powiatu takie jak: jakość życia mieszkańców, ochrona zdrowia, a także atrakcyjność powiatu pod 

kątem gospodarczym i turystycznym. 

 

10. Ocena oddziaływania na komponenty środowiska i zagrożenia 

dla środowiska w wyniku realizacji ustaleń projektu Strategii Rozwoju 

Powiatu Strzeleckiego na lata 2021 – 2030.   

Oddziaływanie projektowanych działań wymienionych w analizowanym dokumencie należy 

rozpatrywać w kontekście szerszym niż wpływ na poszczególne komponenty środowiska. Strategia 

Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2021 - 2030 ma na celu przede wszystkim stworzyć wytyczne 

i ramy dla osiągnięcia celów o charakterze społecznym i gospodarczym przy jednoczesnym 

uwzględnieniu zagadnień związanych z właściwym stanem środowiska. 

Wyszczególnione w ramach Strategii cele obejmują zarówno działania i projekty o charakterze 

organizacyjnym jak i projekty o charakterze infrastrukturalnym. Do projektów infrastrukturalnych 

zalicza się m.in. działania z zakresu: 

Cel operacyjny 1.2 Atrakcyjna przestrzeń i rozwój infrastruktury technicznej, w tym kierunki działań: 

• Budowa i modernizacja dróg publicznych oraz infrastruktury towarzyszącej. 

• Rozbudowa i poprawa jakości ciągów pieszych i rowerowych. 

• Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej, społecznej, sportowej i 

rekreacyjnej oraz  edukacyjnej. 

• ochrona i rewaloryzacja zabytków. 

Cel operacyjny 1.3 Przeciwdziałanie zmianom klimatu, w tym kierunki działań: 

• Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zmniejszenie energochłonności budynków 

użyteczności publicznej. 

• Podejmowanie działań związanych ze zwiększeniem retencji wód. 

• Ochrona bioróżnorodności środowiska naturalnego. 

• Termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej oraz budynków pozostających 

własnością samorządu powiatu strzeleckiego. 

Cel operacyjny 2.6 Ograniczanie wykluczenia komunikacyjnego poprzez rozwijanie systemu transportu 

publicznego, w tym kierunki działań: 

• Tworzenie centrów przesiadkowych oraz intermodalnych rozwiązań komunikacyjnych. 

Działania te związane są głównie z istniejącymi obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą 

drogową. Lokalizacja projektów głownie w obrębie obszarów zagospodaarowanych oraz o wysokiej 
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antropopresji oraz w obrębie terenów o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej powoduje, 

że oddziaływanie ww. projektów i działań nie będzie znaczące. 

10.1. Wpływ na klimat i powietrze atmosferyczne 

W ujęciu jednostkowym Strategia powiatu strzeleckiego przewiduje realizację szeregu inwestycji 

infrastrukturalnych, w tym m.in. rozbudowę i modernizację dróg wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą, rewitalizację obszarów zdegradowanych, przebudowę i modernizację obiektów 

użyteczności publicznej oraz rozbudowę infrastruktury  itp.  W trakcie prac budowlanych należy 

spodziewać się okresowych emisji pyłów i gazów, spowodowanych pracami budowlanymi 

i konstrukcyjno-montażowymi (wykopy, wzmożony ruch pojazdów itp). Uciążliwości z nimi 

związane ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. 

Część z projektów przewidzianych w Strategii ukierunkowana jest bezpośrednio lub pośrednio na 

poprawę jakości powietrza atmosferycznego oraz minimalizację emisji gazów cieplarnianych, a 

także przeciwdziałanie zmianom klimatu. Do projektów tych należy zaliczyć większość wszystkie 

projekty w ramach celu operacyjnego 1.3 Przeciwdziałanie zmianom klimatu, w tym kierunki 

działań: 

• Wspieranie i promocja proekologicznych rozwiązań, w tym zwiększających wykorzystanie 

odnawialnych źródeł energii. 

• Ograniczanie antropopresji poprzez opracowywanie rozwiązań prośrodowiskowych. 

• Wspieranie i realizowanie projektów w zakresie edukacji ekologicznej. 

• Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zmniejszenie energochłonności budynków 

użyteczności publicznej. 

• Ochrona bioróżnorodności środowiska naturalnego. 

• Podejmowanie działań związanych ze zwiększeniem retencji wód. 

• Prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie ochrony jakości powietrza. 

• Wspieranie przedsięwzięć mających na celu ograniczenie niskiej emisji. 

• Zrównoważone udzielanie pozwoleń na wprowadzanie pyłów lub gazów do powietrza. 

• Zwiększanie lesistości i poprawa stanu lasów. 

• Termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej oraz budynków pozostających 

własnością samorządu powiatu strzeleckiego. 

Szczególną rolę w tym zestawieniu pełnią projektu obejmujące termomodernizację budynków 

użyteczności publicznych oraz wykorzystanie OZE (w tym instalacji fotowoltaicznych); pozwoli to 

na ograniczenie zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną dla potrzeb tych budynków. 
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Ponadto pośrednie oddziaływanie na poprawę jakości środowiska i przeciwdziałanie zmianom 

klimatu będą posiadały takie projekty jak: 

• przebudowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych; projekty te przyczynią się do 

poprawy płynności ruchu pojazdów, a tym samym do ograniczenia ilości zanieczyszczeń 

emistowanych ze źródeł liniowych; 

• Modernizacja systemu komunikacji zbiorowej oraz infrastruktury powiązanej. W tym 

obszarze przewiduje się także wdrożenie zrównoważonego proekologicznego transportu 

publicznego w części obszaru funkcjonalnego poprzez zakup i modernizację taboru, w tym 

elektrycznego. 

• Rozbudowa i modernizacja ścieżek rowerowych, a także promocja alternatywnych środków 

komunikacji. 

10.2. Wody powierzchniowe i podziemne 

 Jak wspomniano w analizie istniejącego stanu środowiska przyrodniczego powiat strzelecki leży 

na jednym z najzasobniejszych w Polsce obszarze, bogatym w wody podziemne. Na terenie powiatu 

występuje 5 Głównych Zbiorników Wód Podziemnych o numerach: 327, 328, 332, 333 i 335. 

Pod względem hydrograficznym powiat strzelecki należy w całości do zlewni Odry (zlewnia I rzędu). 

Główną sieć hydrograficzną powiatu tworzą prawostronne dopływy Odry. W części północnej rzeki: 

Mała Panew i Jemielnica wraz z dopływami, w części południowej Kłodnica wraz z dopływami. 

Większość wód powierzchniowych jest silnie zmieniona na skutek ich fizycznego przekształcania przez 

człowieka, a ich stan ogólny wg badań przeprowadzonych przez WIOŚ został oceniony został jako zły. 

Do degradacji wód powierzchniowych na obszarze powiatu przyczyniają się zrzuty ścieków 

komunalnych i przemysłowych, jak również zanieczyszczenia tranzytowe dostarczane wodami 

powierzchniowymi. Na obszarach pozbawionych infrastruktury komunalnej należy się spodziewać 

degradacji wód powierzchniowych przez niekontrolowane zrzuty ścieków z terenów zabudowanych, 

trafiające do gruntu, rowów melioracyjnych, bądź bezpośrednio do cieków. 

Na podstawie danych WIOŚ w Opolu oraz Raportu z wykonania POŚ dla powiatu strzeleckiego, 

stwierdzono, że w punktach pomiarowych na terenie powiatu wody podziemne zostały 

zakwalifikowane do III, IV i V klasy jakości wód podziemnych, a więc do wód o dobrym i słabym stanie 

chemicznym. 

W ramach Strategii nie przewidziano projektów bezpośrednio ukierunkowanych na poprawę jakości 

wód powierzchniowych i podziemnych w znacznym zakresie. 

Jednakże w ramach celu strategicznego 1.3 Przeciwdziałanie zmianom klimatu wyszczególniono 

kierunki działań pośrednio skutkujące poprawę stanu i jakości wód powierzchniowych i podziemnych. 

Do kierunków tych należą m.in.: 
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• Podejmowanie działań związanych ze zwiększeniem retencji wód. 

• Ochrona bioróżnorodności środowiska naturalnego. 

• Zwiększanie lesistości i poprawa stanu lasów. 

Również projekty w zakresie modernizacji i przebudowy ciągów komunikacyjnych powiązanych z 

rozbudową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej przyczyni się do minimalizacji ładunków 

zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska gruntowo-wodnego. 

W obrębie zadań kluczowych wymieniono np. remont instalacji wodnej i kanalizacji w Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich. Jest to projekt o znaczeniu lokalnym. 

Ponadto wszelkie działania ukierunkowane na zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców 

Powiatu przyczynią się pośrednio do ochrony zasobów i jakości wód powierzchniowych i podziemnych. 

Celem środowiskowym dla JCWP jest osiągnięcie dobrego stanu wód lub dobrego potencjału wód lub 

utrzymanie tego stanu. Wody powierzchniowe, powinny osiągnąć dobry stan chemiczny, oraz 

odpowiednio, dobry stan ekologiczny lub dobry potencjał ekologiczny. 

W ramach Strategi powiatu strzeleckiego brak jest projektów, które w sposób jednoznaczny mogą 

powodować wprowadzanie do wód powierzchniowych znacznych ładunków zanieczyszczeń, w tym 

brak wprowadzania substancji określonych jako szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, oraz, 

które powodowałyby zmiany w zakresie warunków hydromorfologicznych rzeki Małej Panwi i jej 

dopływów. 

Realizacja postanowień Strategii nie powinna przyczynić się do pogorszenia stanu/potencjału oraz 

opóźnienia osiągnięcia celów środowiskowych wyznaczonych dla JCWP i JCWPd. 

Działania realizowane w ramach Programu nie będą zlokalizowane w obrębie stref ochronnych ujęć 

wód oraz nie będą naruszać zakazów i nakazów obowiązujących na obszarze tych stref. 

10.3. Krajobraz, powierzchnia ziemi i gleby 

W wyniku realizacji niektórych projektów infrastrukturalnych, w tym powstania nowej zabudowy 

oraz przebudowy i rozbudowy infrastruktury drogowej itp. nastąpi lokalne przekształcenie 

powierzchni ziemi oraz zmiana jej struktury. Wszelkie przekształcenia prowadzące do realizacji 

nowego zainwestowania wiążą się z trwałym oddziaływaniem na powierzchnię terenu 

(z wyłączeniem realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury podziemnej). 

Część działań wyznaczonych w projekcie Strategii ma charakter pozytywny, ale są działania, które 

mogą oddziaływać negatywnie. Należy mieć na uwadze, że krajobraz jak i powierzchnia ziemi 

w obrębie zabudowy miejskiej i wiejskiej są elementami antropogeniczne przekształconymi, a więc 

realizacja działań zapisanych Strategii w głównej mierze dotyczyć będzie terenów już 

przekształconych (tereny ścisłej zabudowy, obszary dróg i ciągów komunikacyjnych oraz tereny 

sportowe i rekreacyjno-wypoczynkowe). 
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Przy realizacji inwestycji mogących oddziaływać na środowisko ich wpływ określany będzie poprzez 

procedurę oceny oddziaływania na środowisko. 

Na polepszenie krajobrazu antropogenicznego i estetyzację przestrzeni wpłyną wszelkie prace 

obejmujące m in.: 

− Ochrona bioróżnorodności środowiska naturalnego. 

− Zwiększanie lesistości i poprawa stanu lasów. 

− Ograniczanie antropopresji poprzez opracowywanie rozwiązań prośrodowiskowych. 

Ponadto do poprawy uwarunkowań przestrzenno-krajobrazowych przyczynią się projekty 

kluczowe obejmujące rewitalizację i waloryzację przyrodniczą terenu Powiatu, w tym takie projekty 

jak: 

• Inwentaryzacja wraz z rewitalizacją walorów przyrodniczych parku DPS Strzelce Opolskie 

filia Szymiszów przestrzeń publiczna zamieszkała przez seniorów i mieszkańców, ochrona 

krajobrazu  i przestrzeni. 

• Rewitalizacja terenu zdegradowanego - Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy. 

10.4. Fauna i flora, różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody 

Powiat strzelecki charakteryzuje się stosunkowo duża na tle średniej województwa opolskiego, 

różnorodnością biologiczną oraz powierzchnią obszarów cennych przyrodniczo. Lasy znajdują się 

na drugim miejscu w strukturze zagospodarowania terenu powiatu strzeleckiego i zajmują 40,6% 

powierzchni powiatu. 

Tereny powiatu w sposób naturalny dzielą się na dwie główne jednostki. Część południowa, 

charakteryzująca się stosunkowo niskim zalesieniem i dominacją obszarów rolniczych. Północna 

część powiatu posiadająca zalesienie powyżej 60% i  koncentruje się na przemyśle, którego 

ośrodkiem jest miasto Zawadzkie. Stosunkowo duża powierzchnia obszarów zalesionych oraz duża 

różnorodność siedlisk na terenie powiatu powoduje, że w granicach administracyjnych obszaru 

występuje znaczna różnorodność świata fauny, w tym także wiele chronionych gatunków zwierząt. 

Jak wynika z powyższego opisu wartości przyrodnicze Powiatu są znaczne, a ich ochrona jest 

zapewniona przez liczne formy prawne. W związku z tym w ramach Strategii przewidziano tylko 

ogólne działania zmierzające do utrzymania dobrego stanu środowiska naturalnego. Do działań 

takich należą: 

− Ochrona bioróżnorodności środowiska naturalnego. 

− Zwiększanie lesistości i poprawa stanu lasów. 

− Ograniczanie antropopresji poprzez opracowywanie rozwiązań prośrodowiskowych. 
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Ponadto do poprawy uwarunkowań przyrodniczych przyczynią się projekty obejmujące 

rewitalizację i waloryzację przyrodniczą terenu Powiatu, w tym takie projekty jak: 

• Inwentaryzacja wraz z rewitalizacją walorów przyrodniczych parku DPS Strzelce Opolskie 

filia Szymiszów przestrzeń publiczna zamieszkała przez seniorów i mieszkańców, ochrona 

krajobrazu  i przestrzeni. 

• Rewitalizacja terenu zdegradowanego - Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy. 

W projekcie dokumentu wymieniono także szereg inwestycji infrastrukturalnych obejmujących 

m.in. rozbudowę i przebudowę systemu komunikacji drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

Wszystkie wymienione w projekcie strategii projekty infrastrukturalne będą realizowane poza 

obszarami objętymi formami ochrony przyrody, a zasięg ich oddziaływania nie będzie obejmował 

tych obszarów. 

W związku z powyższym realizacja postanowień Strategii nie powinna przyczynić się do pogorszenia 

stanu siedlisk przyrodniczych oraz stworzyć zagrożenia dla chronionych gatunków roślin i zwierząt, 

a także przyczynić się do zakłócenia spójności i integralności obszarów chronionych. 

10.5. Wpływ na klimat akustyczny 

Podczas prac prowadzonych w ramach budowlanych i prac przygotowawczych może wystąpić 

krótkoterminowe zwiększenie się poziom hałasu, a także pojawić się mogą wibracje i drgania. 

Zmiany te będą miały jednak charakter przejściowy i krótkotrwały. 

Realizacja projektów i użytkowanie obiektów przewidzianych w Strategii powiatu strzeleckiego nie 

będzie wykazywała znaczących negatywnych oddziaływań w zakresie emisji hałasu. Brak jest 

działań, które w sposób bezpośredni i pośredni wiążą się ze wzmożoną emisją hałasu 

do środowiska. 

Ponadto w ramach Strategii zaproponowano szereg działań, które w sposób bezpośredni 

p[rzyczynią się do poprawy klimatu akustycznego na terenie obszaru interwencji. Do działań tych 

należeć będą projekty obejmujące remont i modernizację dróg publicznych. Przyczyni się to do 

poprawy płynności ruchu i czasu przejazdu po drogach. 

Innym rodzajem interwencji mającej wpływ na ograniczenie emisji hałasu od środków komunikacji 

jest modernizacja oraz zwiększenie dostępności systemu komunikacji zbiorowej, a także 

unowocześnienie taboru komunikacyjnego. Działania te zwiększą liczbę użytkowników komunikacji 

zbiorowej kosztem komunikacji indywidualnej. Przyczyni się to do zmniejszenia strumienia 

pojazdów korzystających z dróg, a tym samym ograniczenia emisji hałasu. 
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10.6. Wpływ na zasoby naturalne i zabytki 

Działania wyznaczone w projekcie Strategi w większości mają charakter neutralny lub pozytywny, i 

odnoszą się także do obszarów zidentyfikowanych jako zdegradowane i wymagających pilnych 

działań rewitalizacyjnych odnoszących się zarówno do sfery społecznej jak i gospodarczej. Wynika 

z tego, że wszelkie działania realizowane w oparciu o te wytyczne będą miały wpływ na ogólną 

poprawę stanu i jakości dóbr materialnych i dóbr kultury. Do działań tych zaliczyć należy wszelkie 

projekty obejmujące  modernizację  i rewitalizację obiektów użyteczności publicznej, obiektów o 

znaczeniu kulturowym, obiektów edukacyjnych, sportowych itp. 

Oczywiste pozytywne oddziaływanie będą miały projekty bezpośrednio ukierunkowane na 

ochronę i popularyzację dziedzictwa kulturowego powiatu strzeleckiego 

W ramach projektu Strategii nie przewidziano działań mogących wpłynąć negatywnie na zasoby 

naturalne. 

10.7. Wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi 

Jakość życia mieszkańców powiatu strzeleckiego to podstawowa wartość, wokół której koncentrują 

działania związane z Strategii. Misją Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego jest: 

Dbałość o dobrostan wszystkich zamieszkujących Ziemię Strzelecką oraz działanie na rzecz 

wzmocnienia spójności i integracji obszaru szczególnie w ramach funkcji i czynników rozwojowych 

o znaczeniu ponadlokalnym. 

Działania wyznaczone w projekcie Programu mają charakter społeczny. Pozytywne oddziaływanie 

realizacji zapisów dokumentu na ludność jest oczywiste i będzie miało wieloaspektowy charakter, 

zarówno w sferze materialnej, jak i pozamaterialnej. 

Sfera materialna dotyczy poprawy przestrzeni życia mieszkańców i jej subiektywnej atrakcyjności. 

W tym wymiarze pozytywne oddziaływanie będą miały wszelkie projekty infrastrukturalne 

obejmujące remonty, modernizacje i rozbudowę budynków i infrastruktury społecznej, 

edukacyjnej, kulturowej, rekreacyjnej itp. a także inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej. 

W sferze pozamaterialnej przewiduje się szereg usprawnień w zakresie dostępności do usług 

publicznych, administracyjnych, usług zdrowia i opieki senioralnej, uczestnictwa mieszkańców 

w procesach decyzyjnych i dostępie do informacji itp. Nie bez znaczenia będą miały projekty 

przyczyniające się do poprawy jakości środowiska przyrodniczego na terenie Powiatu, w tym 

poprawy jakości powietrza atmosferycznego, ograniczania emisji hałasu itp. 

Potencjalne oddziaływanie może wystąpić podczas prac budowlanych. Prace te mogą stanowić 

zagrożenie dla ruchu pieszego i kołowego, w związku z powyższym istotne jest odpowiednio 
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wczesne poinformowanie lokalnej ludności o prowadzonych pracach budowlanych i ziemnych, 

które umożliwi przygotowanie się do ewentualnych utrudnień. 

W załączonej do opracowania tabeli macierzy przedstawiono wpływ poszczególnych przedsięwzięć 

przewidzianych do realizacji w ramach Programu na poszczególne elementy środowiska 

przyrodniczego, ludzi i dobra kultury. Przy ocenie starano się brać pod uwagę końcowy efekt 

realizacji przedsięwzięcia i jego potencjalne oddziaływania na etapie normalnego funkcjonowania 

jak również na etapie budowy. 

Oddziaływanie proponowanych przez ustalenia Programu rodzajów zainwestowania i form 

zagospodarowania na przestrzeń i obiekty z nią związane podzielić można na: bezpośrednie, 

pośrednie, wtórne (pochodne, występujące jako skutek w późniejszym okresie) i skumulowane 

(nakładające się oddziaływanie pochodzące z różnych źródeł). 

W przypadku, gdy kryterium oceny będzie stanowił czas, mówić należy o oddziaływaniu 

długoterminowym (kilkudziesięcioletnim, np. powyżej 50 lat), średnioterminowym (obliczonym na 

około 5-10 lat), krótkoterminowym (do 1 roku) i chwilowym (ograniczonym do maksimum 1 doby). 

Można przyjąć, że w przypadku realizacji ustaleń Programu wystąpi przede wszystkim 

oddziaływanie średnioterminowe, związane z fazą budowy urządzeń i obiektów. Ponadto 

oddziaływanie długoterminowe związane będzie z funkcjonowaniem planowanej zabudowy 

socjalnej i rekreacyjno-sportowej i związane będzie z emisją zanieczyszczeń do powietrza 

oraz wprowadzaniem oczyszczonych ścieków socjalno-bytowych i wód opadowych do wód 

lub ziemi. 

Nieodwracalne oddziaływania mogą wystąpić w przypadku zmian ukształtowania powierzchni 

terenu. Poprzez wprowadzone zasady zrównoważonego rozwoju oraz zwrócenie szczególnej uwagi 

na zachowanie właściwego stanu poszczególnych komponentów środowiska w obszarze 

opracowania, w tym na obszary chronione: obszary chronionego krajobrazu, rezerwaty przyrody, 

obszary Natura 2000 itp., nie przewiduje się wystąpienia znaczących oddziaływań nieodwracalnych 

związanych z zagrożeniem dla gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną prawną, poprzez ubytek 

ich siedlisk. 

Jako oddziaływanie skumulowane należy wymienić emisję hałasu. Realizacja inwestycji 

infrastrukturalnych może spowodować miejscowy wzrost poziomu hałasu w środowisku. 

Eksploatacja przedsięwzięć zrealizowanych w wyniku wdrożenia Programu nie wiąże się z emisją 

hałasu o ponadnormatywnym natężeniu. W związku z tym należy oczekiwać, że realizacja założeń 

Programu nie spowoduje znaczącego wzrostu obciążenia hałasem terenów podlegających 

ochronie akustycznej. 
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11. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie 

lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, 

mogących być rezultatem realizacji projektu Strategii Rozwoju Powiatu 

Strzeleckiego na lata  2021 - 2030 

Negatywny wpływ na środowisko zadań i działań przewidzianych do realizacji w ramach Strategii 

nie będzie miała istotnego znaczenia i w przypadku większości założeń będzie ograniczała 

się do etapu realizacji poszczególnych przedsięwzięć (etapu budowy i modernizacji). Zdecydowana 

większość planowanych inwestycji będzie realizowana na obszarach miejskich i rekreacyjnych 

o charakterze antropogenicznym. 

W celu zmniejszenia lub eliminacji negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze lub 

społeczne proponuje się podjęcie szeregu działań łagodzących, opisanych poniżej: 

− wszelkie prace mogące mieć znaczący negatywny wpływ na siedliska lub gatunki chronione 

należy poprzedzić szczegółową inwentaryzacją zasobów przyrodniczych zarówno 

w odniesieniu do zasobów ożywionych jak i nieożywionych; ponadto prace terenowe 

w takim wypadku należy prowadzić pod nadzorem upoważnionego przyrodnika i zgodnie 

z jego zaleceniami; 

− ograniczenie ingerencji w naturalne zbiorowiska występujące w sąsiedztwie cieków i rzek, 

stanowiących szlaki migracyjne dla zwierząt; oznacza to konieczność pozostawienia 

ciągłości koryt cieków naturalnych oraz zadrzewień i zakrzewień występujących w dolinach 

cieków, zakaz zabudowy trwałej w bezpośrednim sąsiedztwie koryt cieków, prowadzenie 

wszelkich prac budowlanych w sposób nie powodujący niszczenia siedlisk i zbiorowisk 

roślinnych w dolinach cieków oraz w terminie niepowodującym płoszenia lub niszczenia 

gniazd i siedlisk gatunków znajdujących się w okresie rozrodczym, 

− przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy rozważyć racjonalne warianty 

alternatywne, w tym przede wszystkim warianty lokalizacyjne pozwalające 

na zoptymalizowanie korzyści i szkód wywołanych realizacją inwestycji, 

− na etapie projektowania należy przeanalizować lokalizację inwestycji na tle cennych 

przyrodniczo siedlisk i stanowisk oraz przebiegu korytarzy ekologicznych, w tym przede 

wszystkim koryt cieków naturalnych oraz ich dolin. 
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Te działania powinny zostać uwzględnione w Programie oraz na etapie projektowania, wykonania 

i eksploatacji inwestycji na terenie powiatu strzeleckiego. Ponadto wszelkie działania o charakterze 

infrastrukturalnym powinny spełniać podstawowe wymagania dotyczące BHP i ochrony 

środowiska, w tym także opisane poniżej. 

Tabela 7 Proponowane środki i zalecenia łagodzące niekorzystne oddziaływania na środowisko wynikające z realizacji Strategii Rozwoju 
Powiatu Strzeleckiego na lata  2021 - 2030 

Element środowiska 
przyrodniczego 

Środki łagodzące i zalecenia 

Ludzie i społeczności 

− oznakowanie obszarów, gdzie prowadzone będą prace budowlane i modernizacyjne w 
celu zwiększenia bezpieczeństwa ludzi podczas wykonywania tych prac, 

− stosowanie sprawnego technicznie sprzętu, stałe prowadzenie nadzoru budowlanego 
oraz bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP, 

− ograniczenie czasu pracy maszyn budowlanych do niezbędnego minimum w celu 
zmniejszenia emisji spalin oraz hałasu, 

− stosowanie systemów zabezpieczających rusztowania oraz maszyny i urządzenia 
podczas remontów i innych prac budowlanych, ograniczające jednocześnie uciążliwości 
przez niewywoływane, 

− stosowanie roślinności izolacyjnej (obudowa biologiczna wzdłuż ciągów 
komunikacyjnych). 

Świat zwierzęcy 

− wykonanie inwentaryzacji budynków przed przystąpieniem do prac budowlanych pod 
kątem występowania ptaków oraz nietoperzy, 

− prowadzenie prac poza okresem lęgowym ptaków oraz rozrodu nietoperzy i innych 
gatunków istotnych pod względem przyrodniczym, których występowanie 
zidentyfikowano w rejonie planowanych inwestycji, 

− w przypadku braku możliwości prowadzenia prac w okresie poza lęgowym odpowiednio 
wcześniejsze zabezpieczenie budynków przed zakładaniem w nich lęgowisk, 

− prowadzenie prac budowlanych i modernizacyjnych w możliwe najkrótszym czasie. 

Świat roślinny 

− wykonywanie inwentaryzacji florystycznych, dendrologicznych i badań 
fitosocjologicznych w przypadku realizacji przedsięwzięć w rejonie lub sąsiedztwie 
obszarów cennych przyrodniczo, 

− zachowanie obszarów biologicznie czynnych o powierzchni proporcjonalnej 
do powierzchni zagospodarowania, 

− wprowadzanie nowych obszarów zielni urządzonej, dostosowanej do warunków 
siedliskowych oraz współgrającej z otoczeniem, 

− zachowanie wysokiej kultury prowadzenia robót budowlanych, z poszanowaniem 
wymagań ochrony środowiska, 

− prowadzenie ręcznych wykopów w sąsiedztwie systemów korzeniowych w czasie 
wykonywania prac budowlanych, 

− zabezpieczenie pni drzew narażonych na otarcia ze strony sprzętu budowlanego np. 
włókniny i obudowy drewniane. 

Wody powierzchniowe 
i podziemne 

− zabezpieczenie/uszczelnienie terenów zapleczy budów (magazynowanie substancji, 
materiałów oraz odpadów w sposób eliminujący kontakt z wodami opadowymi 
i gruntowymi), 

− kontrolowanie szczelności zbiorników paliw płynnych pojazdów stosowanych w czasie 
prac budowlanych w celu niedopuszczenia do miejscowego skażenia środowiska 
gruntowego substancjami ropopochodnymi, 

− zapewnienie dostępu pracownikom przedsiębiorstw budowlanych do przenośnych 
toalet oraz regularnie opróżnianie toalet z wykorzystaniem samochodów serwisowo-
asenizacyjnych wyposażonych w odpowiednie akcesoria, 

− zachowanie szczególnej ostrożności w czasie prowadzenia prac w sąsiedztwie cieków i 
zbiorników wodnych, 

− stosowanie w budowanych i modernizowanych budynkach rozwiązań technicznych 
mających na celu ograniczenie zużycia wody. 
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Element środowiska 
przyrodniczego 

Środki łagodzące i zalecenia 

Powietrze 

− zachowanie wysokiej kultury prowadzenia robót, a w szczególności przez: 
systematyczne sprzątanie placów budowy, zraszanie wodą placów budowy (zależnie od 
potrzeb), ograniczenie do minimum czasu pracy silników spalinowych maszyn 
i samochodów budowy, uważne ładowanie materiałów sypkich na samochody, 
stosowanie osłon na rusztowania, urządzenia, maszyny i pojazdy, ograniczających 
pylenie oraz inne zanieczyszczenia, 

− propagowanie ruchu rowerowego, pieszego, poprzez budowę nowych lub modernizację 
istniejących ciągów komunikacyjnych, 

− ograniczenie zmniejszania się lub zwiększanie powierzchni terenów zielonych 
na terenach zurbanizowanych, 

− budowanie pasów zieleni izolacyjnej, ograniczającej uciążliwości komunikacyjne. 

Powierzchnia ziemi 
− przed rozpoczęciem prac ziemnych zebranie warstwy wierzchniej gleby (humus), a po 

zakończeniu prac – rozplantowanie na powierzchni terenu, 
− przestrzegania prawidłowej gospodarki odpadami. 

Krajobraz 

− zintegrowanie nowych przedsięwzięć inwestycyjnych z istniejącą rzeźbą terenu, 

− utrzymanie areału zieleni miejskiej i zapobieganie degradacji infrastruktury 
wypoczynkowo-rekreacyjnej, 

− konsultacje społeczne przed realizacją przedsięwzięć wielkopowierzchniowych lub zw. z 
istotną ingerencją w krajobraz. 

Klimat 

− utrzymanie zieleni na terenach zurbanizowanych i centrum miasta, 

− stosowanie zabiegów mających na celu zmniejszenie zatorów komunikacyjnych 
w mieście (odpowiednio zsynchronizowana sygnalizacja świetlna, propagowanie ruchu 
pieszego, rowerowego oraz komunikacji publicznej). 

Zabytki i dobra 
materialne 

− planowanie nowych inwestycji w harmonii z istniejącym krajobrazem i historycznym 
układem przestrzennym, 

− odpowiednie wyeksponowanie obiektów zabytkowych o wysokich wartościach 
artystycznych, historycznych i kulturowych na tle istniejącej zabudowy 
oraz planowanych inwestycji, 

− prowadzenie prac remontowych obiektów zabytkowych w uzgodnieniu 
z Konserwatorem Zabytków. 

 Źródło: opracowanie własne 

 

12. Oddziaływania transgraniczne 

Powiat strzelecki znajduje się w znacznej odległości od granic RP. Najbliższa granica z Republiką 

Czeską przebiega w odległości ok. 30 km w kierunku zachodnim. Zakres oddziaływania wszystkich 

działań określonych w Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata  2021 - 2030 nie obejmie 

obszarów sąsiednich państw zarówno na etapie budowy obiektów i modernizacji infrastruktury jak 

i na etapie eksploatacji obiektów. W związku z powyższym można stwierdzić, że oddziaływanie 

transgraniczne nie wystąpi. 
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13. Analiza rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zaproponowanych 

w projekcie Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata  2021 - 2030. 

Kwestie rozwiązań alternatywnych w odniesieniu do analizowanego projektu Programu można 

generalnie rozpatrywać na trzech poziomach: 

− analizy prawidłowości sformułowania celów i ich ewentualnych modyfikacji, 

− analizy doboru sposobów i środków osiągania tak określonych celów, 

− rodzaju, lokalizacji i skali przedsięwzięć inwestycyjnych, służących osiąganiu celów projektu 

Programu. 

Ograniczeniem w zaproponowaniu rozwiązań alternatywnych, typowym dla projektu Strategii 

rozwoju jest charakter ogólny wielu zapisów. Obok konkretnych zadań, projekt Programu zawiera 

także ogólne ustalenia dotyczące określonych sfer funkcjonowania obszarów zdegradowanych. 

Strategia ma charakter deklaratywny i w pewnej mierze dotyczy także spraw, postrzeganych jako 

ważne dla rozwoju, ale nie posiadających żadnych przesądzeń co do realności ich realizacji, a tym 

bardziej szczegółowych rozwiązań czy umiejscowienia w przestrzeni. 

Kierunek działań wyznaczony w projekcie Programu dąży do osiągnięcia celów spełniających 

kryteria zrównoważonego rozwoju i jest istotny dla zwiększenia efektywności działań w strefie 

społecznej i gospodarczej. Na podstawie ogólnej analizy potencjalnych oddziaływań planowanych 

do realizacji przedsięwzięć, nie zidentyfikowano inwestycji, które w sposób znaczący mogą 

negatywnie oddziaływań na środowisko. 

Niemniej jednak na tym etapie prac wdrożeniowych nie można jeszcze określić z dostatecznym 

prawdopodobieństwem, czy realizacja których zadań będzie miała najbardziej korzystny wpływ 

na środowisko przyrodnicze zwłaszcza w dłuższym horyzoncie czasowym. 

Rozważając warianty alternatywne przedsięwzięć wynikających z zapisów Strategi, mogą to być 

działania związane z wyborem innej lokalizacji (warianty lokalizacji), innego sposobu prowadzenia 

inwestycji (warianty konstrukcyjne i technologiczne, warianty organizacyjne), a także wariant 

niezrealizowania inwestycji tzw. wariant „0”. Należy jednak pamiętać, że nawet wybór wariantu 

„0”, może wiązać się z pewnymi konsekwencjami, ponieważ brak realizacji inwestycji może 

powodować negatywny oddźwięk środowiskowy np. brak działań w zakresie usprawnienia 

systemu gospodarowania odpadami, brak realizacji przedsięwzięć ograniczający emisję do 

powietrza itp. zaniechanie podejmowania pewnych działań wpłynie niekorzystnie na rozwój 
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społeczno-gospodarczy obszaru. Bez potrzebnych działań stan środowiska oraz jakość życia 

mieszkańców może ulec pogorszeniu. 

W tej sytuacji wybór optymalnej lokalizacji lub warunków realizacji poszczególnych zadań należy 

przeprowadzić w drodze indywidualnych postępowań w sprawie oceny oddziaływania 

na środowisko planowanych przedsięwzięć. 

 

14. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji 

postanowień Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata  2021 - 2030. 

System monitorowania na płaszczyźnie strategicznej dotyczy monitorowania podstawowych 

parametrów dokumentu (np. ludność, powierzchnia), monitorowania skutków realizacji oraz 

stopnia realizacji celów Strategii. System monitorowania na płaszczyźnie strategicznej będzie 

realizowany w cyklach dwuletnich, od momentu uchwalenia Strategii przez Radę Powiatu. 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 

2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. U. UE. L. 01. 

197. 30) państwa członkowskie Unii Europejskiej, w tym również Polska zostały zobowiązane do 

monitorowania znaczącego wpływu na środowisko, wynikającego z realizacji planów i programów. 

Jak wynika z tego artykułu, celem monitoringu jest między innymi możliwość określenia 

na wczesnym etapie nieprzewidzianego niepożądanego wpływu oraz podjęcia odpowiedniego 

działania naprawczego. Zgodnie z art. 10 ust. 2 w celu przestrzegania ust. 1 można wykorzystywać, 

stosownie do potrzeb, istniejące systemy monitoringu. Stąd monitoring skutków realizacji 

postanowień Strztegi w zakresie oddziaływania na środowisko może polegać na analizie i ocenie 

poszczególnych komponentów środowiska w oparciu o wyniki pomiarów uzyskanych w ramach 

państwowego monitoringu środowiska lub też w ramach innych monitoringów prowadzonych 

przez organy administracji publicznej, gminy oraz podmioty gospodarcze, o ile dotyczą one obszaru 

w obrębie granic administracyjnych powiatu strzeleckiego. W ramach monitoringu oddziaływania 

na środowisko projektów realizowanych w ramach Strategii Rozwoju powiatu Strzeleckiego 

zostaną wykorzystane dane uzyskane ze źródeł wymienionych poniżej. 
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Tabela 8 Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata  2021 - 2030. 

Lp. 

Komponent 

środowiska/przed

miot analiz 

Metoda/źródło informacji częstotliwość 

1. Klimat akustyczny 

− analiza wyników pomiarów uzyskanych w ramach 

państwowego monitoringu środowiska (WIOŚ Opole) 

− monitoring hałasu prowadzony przez inne organy 

administracji publicznej, gminę oraz zarządcę dróg 

(Powiatowy i Wojewódzki Zarząd Dróg oraz GDDKiA) 

− kontrola skuteczności zastosowanych zabezpieczeń przed 

hałasem (WIOŚ Opole) 

− kontrola wydanych pozwoleń w zakresie emisji hałasu 

(Starostwo Powiatowe w  Strzelcach Opolskich) 

Monitoring okresowy 

i interwencyjny, 

raportowanie 

raz w roku. 

2. Jakość powietrza 

− analiza wyników pomiarów uzyskanych w ramach 

państwowego monitoringu środowiska (WIOŚ Opole) 

− monitoring prowadzony przez inne organy administracji 

publicznej, gminę oraz podmioty gospodarcze 

− analiza wyników kontroli podmiotów gospodarczych 

przeprowadzanych przez WIOŚ Opole 

− kontrola domowych palenisk, zwłaszcza w sezonie grzewczym 

(organy gmin – Straż Miejska) 

− wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza (roczne 

sprawozdania dot. korzystania ze środowiska – Urząd 

Marszałkowski w Opolu) 

Monitoring stały, 

raportowanie 

 raz w roku, doraźnie 

w przypadku zgłoszenia 

naruszenia prawa – 

kontrole interwencyjne 

3. Stan gleb 

− analiza wyników pomiarów uzyskanych w ramach 

państwowego monitoringu środowiska (WIOŚ Opole) 

− badania monitoringowe prowadzone przez inne podmioty - 

gminę, powiat (okresowe badania jakości gleb) oraz podmioty 

gospodarcze 

− kontrola zastosowanego systemu odprowadzania i 

unieszkodliwiania ścieków sanitarnych i przemysłowych oraz 

stanu technicznego instalacji i urządzeń temu służących 

(kontrole podmiotów gospodarczych przez WIOŚ Opole) 

− kontrola skuteczności i prawidłowości gospodarki odpadami 

(roczne sprawozdania dot. gospodarki odpadami – Urząd 

Marszałkowski w Opolu) 

Monitoring okresowy, 

raportowanie 

raz w roku, doraźnie 

w przypadku zgłoszenia 

naruszenia prawa – 

kontrole interwencyjne 

4 

Jakość wód 

powierzchniowyc

h 

i podziemnych 

− analiza wyników pomiarów uzyskanych w ramach 

państwowego monitoringu środowiska (WIOŚ Opole) 

− monitoring prowadzony przez inne organy administracji 

publicznej, gminę oraz podmioty gospodarcze 

− kontrola zastosowanego systemu odprowadzania i 

unieszkodliwiania ścieków sanitarnych 

− ilość odprowadzanych ścieków oraz ładunek zanieczyszczeń z 

poszczególnych sektorów gospodarki (roczne sprawozdania 

dot. korzystania ze środowiska – Urząd Marszałkowski w 

Opolu) 

− kontrola przestrzegania postanowień wydawanych pozwoleń 

wodnoprawnych (PGW Wody Polskie z siedzibą w Opolu) 

Raz do roku, doraźnie 

w przypadku zgłoszenia 

naruszenia prawa – 

kontrole interwencyjne 

Źródło: opracowanie własne. 
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Spis załączników 

1. Macierz oddziaływań projektu Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata  2021 - 2030
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Załącznik nr 1: Macierz oddziaływań projektu Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata  2021 - 2030 
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1. Cel strategiczny: Budowanie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru w oparciu o nowoczesną infrastrukturę i ochronę środowiska naturalnego 

 Cele operacyjne 

1.1. 
Wzmocnienie konkurencyjności powiatu i tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju 
przedsiębiorczości. 

+ 0/- 0 0 +/- 0/- +/- +/- 0/+ 

1.2. Atrakcyjna przestrzeń i rozwój infrastruktury technicznej + 0/+ 0/+ 0/+ 0 + + 0/+ 0/+ 
1.3. Przeciwdziałanie zmianom klimatu + + + + + + + + + 

2 Cel strategiczny: Poprawa dostępności oraz podniesienie jakości świadczonych przez powiat strzelecki usług publicznych 

 Cele operacyjne 

2.1. Rozwijanie systemu szkolnictwa + 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2. Przeciwdziałanie nierównościom społecznym + 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.3. Sprawny system usług zdrowotnych + 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.4. Aktywizacja lokalnego rynku pracy + 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.5. Wzmocnienie jakości świadczonych usług administracyjnych + 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.6. 
Ograniczanie wykluczenia komunikacyjnego poprzez rozwijanie systemu transportu 
publicznego 

+ 0 0 0 0 0 0 + + 

3. Cel strategiczny: Tworzenie aktywnego i zintegrowanego społeczeństwa obywatelskiego 

 Cele operacyjne 

3.1. 
Stymulowanie wspólnoty mieszkańców poprzez wspieranie inicjatyw i podmiotów 
społeczeństwa obywatelskiego 

+ 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.2 
Budowanie tożsamości zamieszkujących obszar w oparciu o zwiększenie dostępności oferty 
kulturalnej 

+ 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.3 Zwiększanie poziomu bezpieczeństwa na terenie powiatu strzeleckiego + 0 0 0 0 0 + 0 + 

3.4 Dbałość o dziedzictwo historyczne i kulturowe Ziemi Strzeleckiej          

 
Zastosowano następujące oznaczenia: 
 (0) - brak zauważalnego oddziaływania w zakresie analizowanego przedsięwzięcia; 
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 (+) - potencjalnie pozytywne oddziaływanie; 
 (-/+) - realizacja zadania może spowodować zarówno pozytywne, jak i negatywne oddziaływanie; 
 (-) - potencjalnie negatywne oddziaływanie; 

 (N) - brak możliwość jednoznacznego określenia spodziewanego oddziaływania. 


