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1. STAN FORMALNO-PRAWNY I CEL SPORZĄDZENIA 
PROGNOZY 
Obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do projektów dokumentów 
strategicznych - programów, planów i polityk wynika z art. 46 oraz art. 51 Ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2017 poz. 1405 – tekst jednolity). Przepisy tej 
ustawy zobowiązują organ opracowujący projekt Programu Ochrony Środowiska (POŚ) dla Gminy 
Leśnica na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 do sporządzenia dokumentacji 
prognozy oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko z udziałem społecznym.  
Niniejsza Prognoza w myśl wyżej przywołanego art. 46 stanowi element strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko. 
Prognoza wskazuje na możliwe negatywne skutki realizacji Programu Ochrony Środowiska 
i przedstawia zalecenia dotyczące przeciwdziałania ewentualnym negatywnym skutkom oraz 
przedstawia sposoby ich minimalizacji.  

2. ZAKRES MERYTORYCZNY PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA 
PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA  
Zakres Prognozy uzgodniony na podstawie art. 53 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu pismo znak: 
WOOŚ.411.2.80.2017.MO z dnia 12 grudnia 2017 r. jest zgodny z wymogami określonymi w art. 51 
ust. 2 oraz art. 52 ust. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy i powinien: 
1) zawierać: 
a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach 
z innymi dokumentami, 
b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 
c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 
projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 
d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 
e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym; 
2) określać, analizować i oceniać: 
a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji 
projektowanego dokumentu, 
b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, 
c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego 
dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z 
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2018 r., poz. 142 - tekst jednolity ze zm.). 
d) 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, 
e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 
skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz 
pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego 
obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na: 
– różnorodność biologiczną, 
– ludzi, 
– zwierzęta, 
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– 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; 
3) przedstawiać: 
a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 
negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego 
dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność 
tego obszaru, 
b) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru 
Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych 
w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny 
prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania 
napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 
Celem wykonania Prognozy jest identyfikacja potencjalnych oddziaływań na środowisko będących 
wynikiem realizacji Programu Ochrony Środowiska oraz ocena jego natężenia, a także określenie 
czy w należyty sposób został uwzględniony w dokumencie interes środowiska przyrodniczego i 
kulturowego. 

3. ZASTOSOWANE METODY I WYKORZYSTANE MATERIAŁY 
Przy opracowywaniu niniejszej Prognozy oparto się na ustawie z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2017 poz. 1405 – tekst 
jednolity). Określa ona sposób postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 
skutków realizacji programu. Proces opiniowania w ramach strategicznych ocen oddziaływania na 
środowisko oraz określenie zakresu i stopnia szczegółowości Prognozy prowadzi Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska. 
Podczas opracowywania Prognozy kierowano się również Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
ochronie przyrody (Dz. U. 2018 r., poz. 142 - tekst jednolity). Ustawa ta uszczegóławia przepisy 
odnośnie obszarów podlegających ochronie.  
Aby w pełni ocenić czy Program Ochrony Środowiska zawiera elementy zapewniające ochronę 
środowiska kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju przy opracowywaniu Prognozy, obok 
aktów prawnych, wykorzystano szereg dokumentów strategicznych, szczebla regionalnego 
i krajowego, odnoszących się bezpośrednio jak i pośrednio do ochrony środowiska, przyrody oraz 
zdrowia i życia ludzi.  

Przy opracowywaniu Prognozy zastosowano metodę macierzy interakcji. Przyjęta tu macierz jest 
wykresem siatki, w której w wierszach wpisano uruchamiane przez realizację Programu Ochrony 
Środowiska zamierzenia (cele strategiczne), a w kolumnach wpisano wskaźniki charakteryzujące i 
opisujące środowisko. Występowanie wzajemnego oddziaływania pomiędzy składnikami 
przeciwstawnych osi zaznaczono symbolem: 
 (+) – realizacja celu spowoduje pozytywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego 

zagadnienia, 
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 (-) – realizacja celu spowoduje negatywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego 
zagadnienia, 

 (+/-) – realizacja celu może spowodować zarówno pozytywne jak i negatywne oddziaływania 
i skutki w zakresie różnych aspektów analizowanego zagadnienia, 

 (0) - realizacja celu nie wpływa w sposób zauważalny na analizowane zagadnienie 
 (N) – brak możliwości jednoznacznego określenia spodziewanego oddziaływania i skutków, są 

one zależne od wyboru szczegółowych rozwiązań lub innych niemożliwych obecnie do 
przewidzenia i uwzględnienia w symulacji, uwarunkowań. 

4. INFORMACJE O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH 
PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA I POWIĄZANIU Z INNYMI 
DOKUMENTAMI 
W Prognozie oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska uwzględniono 
cele główne oraz cele pośrednie dotyczące poszczególnych komponentów środowiska. Do każdego 
z celów przyporządkowane zostały kierunki działań zmierzające do osiągnięcia postawionych celów.  
W Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Leśnica cele środowiskowe skupiają się głównie na 
ochronie wód, ochronie powietrza, ochronie przed hałasem oraz ochronie przyrody. Określone cele 
mają wpłynąć odpowiednio na: utrzymanie i osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód, utrzymanie 
określonego stanu powietrza w zakresie pyłu PM10, zmniejszenie narażenia na ponadnormatywny 
hałas oraz zachowanie bioróżnorodności biologicznej.  

Analizując cele sformułowane w POŚ dla Gminy Leśnica, oprócz analizy ich wpływu na środowisko, 
należy dokonać odniesienia tych celów do kierunków działań określonych w dokumentach 
nadrzędnych (krajowym i wojewódzkim) oraz równoległych, określonych na szczeblu gminy. Od 
komplementarności i zharmonizowania tych celów w znacznym stopniu zależy możliwość 
osiągnięcia sukcesu polityki ekologicznej gminy. 

Zadania wyznaczone w Programie Ochrony Środowiska wskazują szereg działań jakie mają być 
podjęte dla rozwoju gospodarczego regionu przy jednoczesnym utrzymaniu dobrego stanu 
środowiska. Ocenia się, że podjęte działania w perspektywie długoterminowej będą miały korzystny 
wpływ na środowisko regionu.  

Ponadto projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Leśnica jest zgodny z Ustawą z dnia 16 
kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2018 r., poz. 142 - tekst jednolity). Na terenie Gminy Leśnica ustanowiono 
następujące formy ochrony przyrody: 
- Park Krajobrazowy „Góra Świętej Anny” 
- Obszar Natura 2000 Góra Świętej Anny PLH160002 – obszar siedliskowy, 
- Rezerwat przyrody Biesiec, 
- Rezerwat przyrody Góra Św. Anny, 
- Rezerwat przyrody Grafik, 
- pomniki przyrody. 
 
Cele wyznaczone w projekcie Programu Ochrony Środowiska uwzględniają cele ochrony i zakazy 
wyznaczone dla obszarów lub obiektów objętych ochroną w ramach aktów prawa miejscowego. 
Stopień zgodności zapisów projektu POŚ z zapisami aktów prawa miejscowego ustanawiających 
formy ochrony przyrody (w tym z ochroną gatunkową roślin, grzybów i zwierząt) określa się jako 
całkowity.  
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5. OCENA STOPNIA REALIZACJI CELÓW I ZADAŃ 
Z PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY LEŚNICA  
Obecny dokument – Program Ochrony Środowiska dla Gminy Leśnica na lata 2018-2021 
z perspektywą na lata 2022-2025 jest kontynuacją poprzedniej Aktualizacji Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy Leśnica na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020, która została 
przyjęta Uchwałą Nr XXXIX/194/13 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 listopada 2013 r. Przyjęty 
dokument nie jest aktem prawa miejscowego, ma jedynie charakter kierunkowy, wyznaczone 
i opisane w nim zadania są wytyczną dla realizowania polityki środowiskowej na terenie gminy, 
stawiając jednocześnie szereg zadań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych do wykonania w ciągu 4 
kolejnych lat. Wytyczone zadania mają w sposób optymalny pomagać kształtować ład przestrzenny, 
zgodny z bieżącymi wymogami ochrony środowiska. Realizacja części zadań wymaga dużych 
nakładów finansowych i współdziałania – tak urzędów administracji publicznej, jak i przedsiębiorstw 
i organizacji pozarządowych. Efekty realizacji wytyczonych zadań obserwowane są zwykle w długim 
horyzoncie czasowym, przy założonej ciągłości realizacji zadań poprawy i utrzymania stanu 
środowiska.  

Ocena stopnia realizacji zadań wytyczonych w przyjętym Programie Ochrony Środowiska: 
Przyjęty Program Ochrony Środowiska formułował zadania inwestycyjne i pozainwestycyjne tak dla 
Gminy Leśnica, jak również dla szeregu instytucji i przedsiębiorstw uczestniczących w wywieraniu 
wpływu na stan środowiska na terenie Gminy. Określenie stanu ich realizacji nie jest sprawą 
oczywistą i prostą ze względu na szereg elementów wpływających na realizację zadań, w tym m.in.: 

- zmiany sytuacji ekonomiczno – gospodarczej kraju, województwa, powiatu i gminy, 
- zmiany priorytetów realizacyjnych w okresie obowiązywania programu, 
- zmiany celów i priorytetów w Polityce Ekologicznej Państwa (uległa w międzyczasie 

zmianie). 
DZIAŁANIA SYSTEMOWE: 
Edukacja ekologiczna: 
Zadania w dziedzinie edukacji ekologicznej traktowane są priorytetowo, ze względu na świadomość 
pokładania w tym elemencie ochrony środowiska znacznych nadziei i spodziewanych korzyści w 
długoterminowym horyzoncie czasu. Realizowane były głównie przez placówki oświatowe z terenu 
gminy oraz przez organizacje pozarządowe. Organizowano szereg przedsięwzięć ekologicznych, 
dofinansowano m.in. akcje „Sprzątanie Świata”. Dofinansowano również nagrody dla laureatów 
konkursów związanych z ekologią, prowadzono zbiórkę przeterminowanych leków, zużytych baterii. 
W prasie lokalnej oraz na stronie internetowej gminy zamieszczano artykuły na temat ochrony 
środowiska, prowadzono zielone lekcje w szkołach, przedszkolach. 
Na terenie gminy prowadzona jest edukacja ekologiczna polegająca na organizowaniu konkursów, 
wystaw, projektów etc. oraz podniesieniu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresach: 

 ochrony dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystywanie zasobów przyrody 
i energii odnawialnych, 

 zrównoważonego wykorzystywania materiałów, wody i energii, 
 propagowania postaw ekologicznych przede wszystkim z zakresu selektywnego zbierania 

odpadów, w tym m.in: 
o konferencja podsumowująca opracowanie projektu pn. Góra św. Anny – Opolskie 

Centrum Dziedzictwa Kulturowo - Przyrodniczego, 
o konkurs forograficzny „Jak pomagamy zwierzętom i ptakom przetrwać zimę” 
o „IX Regionalny Sejmik Ekologiczny”, 
o Powiatowy Festiwal Piosenki Przyrodniczo – Ekologicznej. 

Systematycznie udostępniane są informacje o stanie środowiska (na stronach internetowych oraz 
przekazywane do mediów). Dotyczą one bieżącej informacji o stanie środowiska i  jego ochronie, 
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zagrożeniach ekologicznych, udostępniania projektów istotnych dla ochrony środowiska 
dokumentów. Organizowane były (m.in. przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego) szkolenia 
podnoszące świadomość ekologiczną rolników. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Leśnicy 
uczestniczą na bieżąco w szkoleniach z zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska, przy 
wykorzystaniu funduszy unijnych.  
Zarządzanie środowiskowe: 
Urząd Miejski w Leśnicy realizuje na bieżąco zadania związane z udostępnianiem informacji 
o środowisku i jego ochronie. Informacje dotyczące środowiska zawarte są na stronie internetowej w 
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Leśnicy i dotyczą kart informacyjnych 
związanych z m.in. gospodarką odpadami, wycinką drzew, pozwoleniami wodno-prawnymi na 
szczególne korzystanie z wód oraz na wykonywanie urządzeń wodnych. Są także publikowane  
teksty obowiązujących dokumentów strategicznych gminy. 
Oprócz tego organizowane są cykliczne akcje informacyjne dotyczące gospodarki odpadami, 
a wynikające z nowych przepisów, czystości i porządku w gminie oraz gospodarowania zużytym 
sprzętem. Zgodnie z terminami określonymi w dokumentach nadrzędnych przygotowywane są 
odpowiednie dokumenty właściwe dla szczebla gminnego. 
Realizowane zadania przebiegały zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. W zarządzaniu 
środowiskiem wykorzystywane są: 

- Program Ochrony Środowiska dla Gminy Leśnica, 
- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Leśnica, 
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 
- Strategia Rozwoju Gminy Leśnica, 
- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Leśnica, 
- Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej. 

OCHRONA ZASOBÓW NATURALNYCH. 
Zachowanie bogatej różnorodności biologicznej, ochrona przyrody: 
Realizowane zadania dotyczyły głównie bieżącego utrzymania, pielęgnacji terenów zieleni, parków, 
skwerów, zieleni przyulicznej i zieleni izolacyjno-osłonowej wzdłuż ciągów komunikacyjnych na 
terenach będących własnością Gminy. Kształtowano tereny zieleni ogólnodostępnej oraz 
przeprowadzano prace pielęgnacyjne drzewostanów. Prowadzono ochronę gatunkową zwierząt, 
tworzono nowe siedliska zwierząt w Parku Krajobrazowym „Góra Św. Anny”, zakupiono zające 
szaraki. Szereg zadań realizowany był przez placówki oświatowe z terenu gminy oraz Nadleśnictwo 
Strzelce Opolskie. Zadania realizowane przez Nadleśnictwo to m.in. ochrona naturalnej 
bioróżnorodności ekosystemów leśnych, ochrona stanowisk roślin chronionych i lasów 
wodochronnych, doradztwo w zakresie gospodarki leśnej oraz ewidencja i legalizacja 
pozyskiwanego drewna.  
Ochrona lasów: 
Tereny przeznaczone do zalesień wprowadzone są do miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. Zalesienia prowadzone są pod nadzorem odpowiednich służb nadleśniczych. 
Zalesieniu podlegają m.in. grunty nieprzydatne rolniczo. Prowadzony jest stały monitoring 
środowiska leśnego w celu przeciwdziałania pożarom, chorobom i degradacji. Prowadzone są 
działania związane ze zwiększaniem różnorodności gatunkowej lasów i ich przebudowy zgodnie 
z siedliskiem, a także edukacja ekologiczna. 
Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi: 
Z uwagi na wprowadzenie nowych technologii oraz uwarunkowania ekonomiczne większość 
przedsiębiorstw, instytucji oraz spółdzielni mieszkaniowych realizuje zadania w celu osiągnięcia 
zrównoważonego wykorzystania surowców, materiałów, wody i energii m.in. poprzez: 

 wymianę starych odcinków sieci wodociągowej z zastosowaniem nowych technologii oraz 
stosowanie doszczelniaczy przy usuwaniu awarii, 

 remonty sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej przed wykonaniem remontu dróg, 
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 stosowanie w miarę możliwości zamkniętych układów wody. 
POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO. 
Ochrona powietrza atmosferycznego: 
Zadania związane z ochroną powietrza atmosferycznego oraz z poprawą jego jakości realizowane 
były w zakresie: 

 przeprowadzania działań termomodernizacyjnych obiektów na terenie gminy, 
 opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Leśnica, 
 likwidacji lub modernizacji kotłowni, palenisk, wymiany kotłów, 
 przebudowy, modernizacji oraz poprawy stanu zaplanowanych odcinków dróg, 
 montażu energooszczędnego oświetlenia, 
 prowadzonych działań związanych z edukacją ekologiczną, 
 promocji czystych ekologicznie systemów grzewczych i odnawialnych źródeł energii, 

promocji oszczędności energii i stosowania odnawialnych źródeł energii, 
 organizacji spotkań dla mieszkańców gminy celem propagowania korzyści z ograniczania 

niskiej emisji, 
 mechanicznego czyszczenia nawierzchni. 
W szczególności: 

- termomodernizacja i wymiana źródła ciepła w budynku komunalnym w Górze św. Anny, 
- termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynku Przedszkola w Raszowej, 
- prowadzenie dofinansowań do ograniczania niskiej emisji na terenie gminy, 
- wymiana źródła ciepła w budynku szkolno-przedszkolnym w Zalesiu Śl. (źródłem ciepła jest 
instalacja grzewcza oparta na pompach ciepła z gruntowym wymiennikiem ciepła), 
- organizacja prelekcji i warsztatów praktycznych nt.: „Ekonomiczne spalanie węgla i drewna 
jako doraźny środek walki z niska emisją” (Leśnica 2016r., Raszowa i Zalesie Śl. 2017r.). 

Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych, gospodarka wodno-ściekowa: 
Realizowane zadania związane były głównie z rozbudową i modernizacją kanalizacji sanitarnej, 
modernizacjami oczyszczalni ścieków, poprawą jakości wody dostarczanej użytkownikom do 
spożycia, racjonalizacji poboru wody oraz stymulacja odbiorców do jej oszczędzania, rozbudową 
sieci kanalizacji deszczowej, intensyfikacją kontroli miejsc nielegalnego odprowadzania ścieków do 
wód powierzchniowych i do ziemi. 
Istotną sprawą jest nadal konieczność usystematyzowania spraw związanych z odprowadzaniem 
wód opadowych (deszczowych) – konieczność opracowania niezbędnej dokumentacji celem 
uzyskania pozwoleń wodno – prawnych. 
Oceniając realizację Programu ochrony środowiska w zakresie ochrony wód powierzchniowych 
i podziemnych należy stwierdzić, iż zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości wody dla ludności 
przebiega zgodnie z procedurami ustalonymi Prawem wodnym.  
Ochrona zasobów wodnych jest realizowana poprzez procedury udzielania decyzji wodnoprawnych 
przez Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich.  
Gospodarka odpadami: 
W ramach realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami wdrożono, a następnie usprawniano 
nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Ponadto pozyskiwano środki finansowe dla 
osób fizycznych na dofinansowanie kosztów związanych z demontażem konstrukcji budowlanych 
zawierających azbest oraz wspierano działania z edukacji ekologicznej związane z właściwym 
gospodarowaniem odpadami. 
 
Ochrona przed hałasem: 
Zadania związane z ochroną przed hałasem realizowane były m.in. przez Gminę Leśnica 
i zarządców dróg. Związane były głównie z modernizacją i przebudową dróg na terenie gminy. Na 
bieżąco działania uwzględniane są na etapie wprowadzania zmian do studiów uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w miejscowych planach zagospodarowania 
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przestrzennego (np. określenia wpływu lokalizacji przedsięwzięć uciążliwych dla środowiska 
w zakresie hałasu).  
Promieniowanie elektromagnetyczne:
Zadania w zakresie ograniczania wpływu, monitorowania i pomiarów wykonuje WIOŚ w
leżą one w kompetencjach Burmistrza Leśnicy.
Ochrona gleb i powierzchni ziemi:
Zadania w zakresie ochrony powierzchni ziemi realizowane były m.in. przez wprowadzanie 
odpowiednich zapisów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, zabezpieczając 
dotychczasowe elementy litosfery i wprowadzając działania prewencyjne, m.in. dotyczące 
strefowania poszczególnych zamierzeń, stref ochronnych, granic obszarów etc. Ośrodki szko
rolniczego oraz gminy prowadziły doradztwo rolnicze, ukierunkowane na prawidłowe dawkowanie i 
wykorzystanie nawozów sztucznych. 
Ochrona zasobów kopalin: 
Prowadzone działania zmierzały do minimalizacji presji wywieranej na środowisko w procesie 
eksploatacji złóź i rekultywacji terenów poeksploatacyjnych i ograniczenia negatywnego 
oddziaływania eksploatacji surowców. 
Zagrożenie powodzią 
Zadania minimalizacji zagrożeń powodzią należą do zadań wielopoziomowych, w gestii zadań 
zrealizowanych, należy zaznaczyć zwracanie uwagi na zagrożenia powodziowe przy okazji 
wprowadzania zmian do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminac
m.in. zmian użytkowania gruntów rolnych (wprowadzanie użytków zielonych)). Wszystkie warunki 
i zasady ochrony przeciwpowodziowej są wprowadzane do Studiów Uwarunkowań i
Zagospodarowania Przestrzennego gminy oraz do planów zagospodarowania
gminy. Najtrudniejszą sprawą są w przypadku tych inwestycji są kwestie związane z finansowaniem 
inwestycji.  
Zapobieganie poważnym awariom:
Zadania wykonywane były m.in. przez przedsiębiorstwa, Powiatowe Centrum Zarządzania 
Kryzysowego w Strzelcach Opolskich
Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną oraz WIOŚ. 

6. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCEGO STANU 
ŚRODOWISKA ORAZ POTENCJALNYCH ZMIAN TEGO STANU 
W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI 
DOKUMENTU 

6.1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 
Gmina Leśnica położona jest w zachodniej części Wyżyny Śląskiej, w środkowo wschodniej części 
województwa opolskiego w powiecie strzeleckim, u podnóża Góry Św. Anny. 
gminy miejsko – wiejskiej, łącznie zajmuje powierzchnię 94,50
i malownicze tereny turystyczno
dla wypoczynku. Lokalizacja w strefie 
telekomunikacyjnych z krajem
zdecydowanie poważne atuty G
Gmina Leśnica należy do najbardziej atrakcyjnych pod względem turystycznym  rejonów 
Opolszczyzny.  

Rysunek 1. Gmina Leśnica na tle podziału administracyjnego województwa opolskiego i powiatu 
strzeleckiego. 
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Ochrona gleb i powierzchni ziemi: 
Zadania w zakresie ochrony powierzchni ziemi realizowane były m.in. przez wprowadzanie 

h zapisów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, zabezpieczając 
dotychczasowe elementy litosfery i wprowadzając działania prewencyjne, m.in. dotyczące 
strefowania poszczególnych zamierzeń, stref ochronnych, granic obszarów etc. Ośrodki szko
rolniczego oraz gminy prowadziły doradztwo rolnicze, ukierunkowane na prawidłowe dawkowanie i 
wykorzystanie nawozów sztucznych.  

Prowadzone działania zmierzały do minimalizacji presji wywieranej na środowisko w procesie 
oatacji złóź i rekultywacji terenów poeksploatacyjnych i ograniczenia negatywnego 

oddziaływania eksploatacji surowców.  

Zadania minimalizacji zagrożeń powodzią należą do zadań wielopoziomowych, w gestii zadań 
zrealizowanych, należy zaznaczyć zwracanie uwagi na zagrożenia powodziowe przy okazji 
wprowadzania zmian do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminac
m.in. zmian użytkowania gruntów rolnych (wprowadzanie użytków zielonych)). Wszystkie warunki 
zasady ochrony przeciwpowodziowej są wprowadzane do Studiów Uwarunkowań i

Zagospodarowania Przestrzennego gminy oraz do planów zagospodarowania
gminy. Najtrudniejszą sprawą są w przypadku tych inwestycji są kwestie związane z finansowaniem 

Zapobieganie poważnym awariom: 
Zadania wykonywane były m.in. przez przedsiębiorstwa, Powiatowe Centrum Zarządzania 

rzelcach Opolskich, Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w
Ochotniczą Straż Pożarną oraz WIOŚ.  

. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCEGO STANU 
ŚRODOWISKA ORAZ POTENCJALNYCH ZMIAN TEGO STANU 
W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROJ

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA GMINY LEŚNICA
Gmina Leśnica położona jest w zachodniej części Wyżyny Śląskiej, w środkowo wschodniej części 
województwa opolskiego w powiecie strzeleckim, u podnóża Góry Św. Anny. 

wiejskiej, łącznie zajmuje powierzchnię 94,50 km2. Liczne zabytki oraz atrakcje 
malownicze tereny turystyczno-rekreacyjne stwarzają doskonałe warunki tak dla inwestowania jak i 

Lokalizacja w strefie autostrady A-4, nowoczesna 
telekomunikacyjnych z krajem i zagranicą, a także dogodne połączenia drogowe
zdecydowanie poważne atuty Gminy.  
Gmina Leśnica należy do najbardziej atrakcyjnych pod względem turystycznym  rejonów 

Gmina Leśnica na tle podziału administracyjnego województwa opolskiego i powiatu 
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przestrzennego (np. określenia wpływu lokalizacji przedsięwzięć uciążliwych dla środowiska 

resie ograniczania wpływu, monitorowania i pomiarów wykonuje WIOŚ w Opolu, nie 

Zadania w zakresie ochrony powierzchni ziemi realizowane były m.in. przez wprowadzanie 
h zapisów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, zabezpieczając 

dotychczasowe elementy litosfery i wprowadzając działania prewencyjne, m.in. dotyczące 
strefowania poszczególnych zamierzeń, stref ochronnych, granic obszarów etc. Ośrodki szkolenia 
rolniczego oraz gminy prowadziły doradztwo rolnicze, ukierunkowane na prawidłowe dawkowanie i 

Prowadzone działania zmierzały do minimalizacji presji wywieranej na środowisko w procesie 
oatacji złóź i rekultywacji terenów poeksploatacyjnych i ograniczenia negatywnego 

Zadania minimalizacji zagrożeń powodzią należą do zadań wielopoziomowych, w gestii zadań 
zrealizowanych, należy zaznaczyć zwracanie uwagi na zagrożenia powodziowe przy okazji 
wprowadzania zmian do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminach (dot. 
m.in. zmian użytkowania gruntów rolnych (wprowadzanie użytków zielonych)). Wszystkie warunki 
zasady ochrony przeciwpowodziowej są wprowadzane do Studiów Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego gminy oraz do planów zagospodarowania przestrzennego 
gminy. Najtrudniejszą sprawą są w przypadku tych inwestycji są kwestie związane z finansowaniem 

Zadania wykonywane były m.in. przez przedsiębiorstwa, Powiatowe Centrum Zarządzania 
Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Leśnicy, 

. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCEGO STANU 
ŚRODOWISKA ORAZ POTENCJALNYCH ZMIAN TEGO STANU 

PROJEKTOWANEGO 

GMINY LEŚNICA 
Gmina Leśnica położona jest w zachodniej części Wyżyny Śląskiej, w środkowo wschodniej części 
województwa opolskiego w powiecie strzeleckim, u podnóża Góry Św. Anny. Leśnica jest siedzibą 

Liczne zabytki oraz atrakcje 
stwarzają doskonałe warunki tak dla inwestowania jak i 

nowoczesna sieć połączeń 
że dogodne połączenia drogowe i kolejowe to 

Gmina Leśnica należy do najbardziej atrakcyjnych pod względem turystycznym  rejonów 

Gmina Leśnica na tle podziału administracyjnego województwa opolskiego i powiatu 
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Źródło: www.gminy.pl 

 

Warunki klimatyczne  
Klimat terenu Gminy kształtuje się pod wpływem położenia geograficznego, rozmieszczenia wód, 
charakteru rzeźby terenu, rodzaju gleb oraz charakteru szaty roślinnej, charakteryzuje go duża 
zmienność i nieregularność. 
Warunki klimatyczne w rejonie Leśnicy kształtuje Góra Św. Anny. Klimat panujący tutaj jest 
charakterystyczny dla podgórskich nizin i kotlin. Gmina położona jest na granicy krain 
klimatycznych: Górno-Śląskiej i cieplejszej Wrocławsko - Opolskiej. Odrębność klimatu tego regionu 
przejawia się głównie w rozkładzie temperatur w ciągu roku. Najzimniejszym miesiącem jest 
styczeń, którego średnia wieloletnia temperatur wynosi - 2,4°C, natomiast najcieplejszym miesiącem 
jest lipiec, którego średnia wieloletnia temperatura wynosi 18°C, co i tak oznacza uprzywilejowanie 
termiczne w stosunku do pozostałych rejonów wyżynnych kraju. Okolice Góry Św. Anny 
charakteryzują się średnią sumą opadów wynoszącą 701mm oraz znaczną ilością deszczy 
ulewnych (przeważające deszcze burzowe). Dużą rolę w kształtowaniu ilości opadów odgrywają 
wiejące ze znaczną siłą wiatry, przeważnie z zachodu i północnego zachodu. Wiatry wpływają na 
zwiększenie zachmurzenia. Największa ilość opadów przypada na porę letnią szczególnie w lipcu 
(maksymalnie 248 mm). Miesiącem o najniższej liczbie opadów jest luty. 

Ukształtowanie powierzchni, geomorfologia, geologia 
Zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym Polski J. Kondrackiego teren Gminy znajduje się na 
obszarze dwóch jednostek: 
- mezoregionu Chełmu (341.11) wchodzącego w skład makroregionu Wyżyny Śląskiej (341.1) – 

północno – zachodnia część Gminy, 
- makroregionu Niziny Śląskiej (318.5) – południowa część Gminy. 

Takie położenie zadecydowało o specyficznej budowie geologicznej oraz zróżnicowanym 
ukształtowaniu powierzchni terenu. 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 
n.p.m. Główny masyw Chełmu biegnie z północnego-zachodu w kierunku południowo-wschodnim, 
przewyższając otaczającą krainę na długości ok. 25 km. Szerokość wzniesienia wynosi przeciętnie 
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5 km. W sylwecie Chełmu można wyodrębnić kilka kulminacji. W jednej trzeciej całego garbu, w części 
północno - zachodniej wznosi się najwyższa kulminacja - Góra Św. Anny. Tworzy ją szczątkowy 
nefelinitowy nek wulkaniczny. Bardzo oryginalna jest rzeźba powierzchni terenu na stokach 
zachodnich. Są tu charakterystyczne wąwozy i parowy, których naliczono ponad 100. Pochodzenie 
tych form związane jest z procesem krasowienia skał, który modeluje powierzchnię stoków. Suche 
parowy drążone są przez wody opadowe zwłaszcza wiosną. Wody płynące kruszą i rozpuszczają 
podłoże, rzeźbią i żłobią glebę oraz skałę. W partiach leśnych tworzą malowniczą i urozmaiconą rzeźbę 
terenu.  

W granicach Kotliny Raciborskiej położone są wsie Krasowa, Raszowa, Łąki Kozielskie, południowa 
część wsi Lichynia i Zalesie Śląskie oraz miasta Leśnica. Do wyżynnego Chełmu należą  północne 
części dwu ostatnich wsi, miasta oraz w całości obszar wsi Czarnocin, Dolna, Kadłubiec, Góra Świętej 
Anny, Poręba i Wysoka. Granica między wyżynnym Chełmem i nizinną Kotliną Raciborską jest dosyć 
wyraźna i przebiega wzdłuż drogi Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie – Ujazd.  

Analiza zagospodarowania przestrzennego  
Strukturę przestrzenną Gminy Leśnica charakteryzują: 

- zabudowa miejska i wiejska, 
- występowanie terenów chronionych, 
- atrakcyjność krajobrazowa i turystyczna, 
- przebieg szlaków drogowych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym. 

 
Szkielet struktury przestrzennej Gminy wyznaczają: 

- układ komunikacyjny (autostrada A4, drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne), 
 linia kolejowa, 
 przebiegające sieci elektroenergetyczne i gazowe, które ze względu na strefy techniczne 

i zagrożenia wyłączają znaczne ilości terenów z zabudowy (tereny wyznaczone 
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego). 

6.2. OCENA STANU ŚRODOWISKA 

Wody powierzchniowe 
Masyw Chełmu ma charakter wododziałowy – wody powierzchniowe przemieszczają się we 
wszystkich kierunkach. Gmina Leśnica leży w zlewni Odry. Niewielkie potoki będące dopływami II 
i dalszych rzędów odprowadzają wodę głównie przez Kanał Gliwicki. Część lokalnych cieków 
przynajmniej okresowo nie ma odpływów. Niekiedy w środkowej części biegu cieki tworzą niewielkie 
rozlewiska. Rozkład sieci wodnej na terenie Gminy jest nierównomierny. Tereny północne są 
praktycznie pozbawione ważniejszych, stałych cieków, za sprawą krasu i odpływu 
podpowierzchniowego w szczelinach skalnych. W części centralnej sieć rzeczna jest niezbyt 
rozbudowana, a strumienie zasilane są bezpośrednio ze źródeł krasowych mających charakter 
wywierzysk lub wysięków. Tereny południowe mają wyraźnie zaznaczoną stałą sieć wodną. 
Głównymi ciekami Gminy są potok Padół (Cedruń) i Łącka Woda. Najbardziej wydajne źródła 
występują w Porębie i Czarnocinie. 
Potok Padół bierze swój początek w Porębie, w wywierzysku o nazwie Siedem Źródeł. 
Wypływający stąd ciek wpada do potoku Padół, przepływającego przez Leśnicę i od stuleci 
zaopatruje ją w wodę. Płynie na południe przez Leśnicę, Krasową i Raszową w kierunku Odry. 
Łącka Woda bierze początek w północno – wschodniej części Czarnocina i kieruje się na południe 
przez Lichynię, Łąki Kozielskie i dalej na zachód również w kierunku Odry. 
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Charakteryzują się potencjalną możliwością powstania dużych wezbrań i krótkiego okresu 
ich trwania, a także brakiem dopływów. Na obszarach położonych w okolicach Raszowej i Łąki 
Kozielskiej w dolinach obu potoków występuje bardzo rozbudowany system melioracyjny. 
Zbiorniki wodne 
Obszar Gminy generalnie pozbawiony jest naturalnych zbiorników wodnych, jedynie w okolicach 
Raszowej występują sztuczne zbiorniki o powierzchni powyżej 10,00 ha powstałe w wyrobiskach 
poeksploatacyjnych. 
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Rysunek 2. Jednolite Części Wód Powierzchniowych występujące na terenie Gminy Leśnica 
 

 
Żródło: http://www.kzgw.gov.pl/ 
 

Wody podziemne 
Gmina Leśnica znajduje się w zasięgu jednostki hydrogeologicznej zwanej triasem opolskim. Trias 
opolski jest elementem zbiornika zwanego zrębem triasu opolskiego. Od zachodu wzdłuż doliny Odry 
graniczy on z depresją opolską (wodonośny kenozoik i górna kreda). Od północy i południa przylegają 
do zrębu triasowego kenozoiczne struktury doliny Małej Panwi 
i Rowu Kędzierzyna. W kierunku wschodnim hydrogeologiczny zrąb triasu opolskiego ma swą 
kontynuację w bliźniaczej jednostce zwanej triasem śląskim. 
Trias opolski dzieli się na kilka jednostek o odmiennie ukształtowanych warunkach 
hydrogeologicznych. Głównym zastosowanym kryterium podziału jest wielopiętrowy układ skał 
przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych. Stopień izolacji skał triasowych ma kluczowy wpływ na 
zasilanie, zasobność i odporność na zanieczyszczenia całej struktury wodonośnej. Na strefowe zmiany 
stopnia izolacji nakłada się jeszcze strefowość stopnia zdiagenezowania i skrasowienia masywu 
węglanowego. Wpływają one na przepuszczalność skał węglanowych w tak silnym stopniu, że 
współczynniki filtracji skał wapienia muszlowego mogą różnić się w poszczególnych strefach od siebie 
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kilkadziesiąt razy. W ślad za zróżnicowaniem stopnia izolacji i parametrów filtracyjnych idzie strefowość 
tempa wymiany wody w zbiorniku i jej wieku (czasu, który upłynął od momentu jej infiltracji jako wody 
opadowej w masyw skalny). Masyw węglanowy triasu opolskiego posiada bardzo dobry stopień 
rozpoznania wieku wody określony metodami izotopowymi. Na wychodniach, w płytkich studniach, 
spotykane są wody współczesne, a głębiej kilkusetletnie. Na północy wody w wapieniach triasu liczą od 
kilku do kilkunastu tysięcy lat (infiltracja w holocenie lub w postglacjale). Badania izotopowe wskazują 
na intensywną wymianę wód w obszarze wychodni wapieni do głębokości 100-150 metrów i powolny 
przepływ w strefach północnych. 
Na terenie Gminy Leśnica występują 3 zbiorniki wód podziemnych: 
- GZWP nr 335 – zbiornik Krapkowice – Strzelce Opolskie w utworach triasu dolnego w ośrodku 

szczelinowo – znajdujący się pod północną częścią Gminy - obszar autostrady A4 i teren na północ 
od niej, 

- GZWP nr 332 – zbiornik Subniecka kędzierzyńsko - głubczycka w utworach czwartorzędowych i 
trzeciorzędowych – w południowej części Gminy, 

- GZWP nr 333 – zbiornik Opole – Zawadzkie w utworach triasu środkowego w ośrodku szczelinowo 
– krasowym – pod niewielkim fragmentem północnej części Gminy. 

 
Nowy podział obszaru Polski na 176 części JCWPd wskazuje, że na terenie Gminy Leśnica znajdują 
się trzy JCWPd nr 110, 127 i 128. 
 
Rysunek 3. Jednolite Części Wód Podziemnych występujące na terenie Gminy Leśnica 

 
Żródło: http://www.kzgw.gov.pl/ 
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Walory przyrodnicze gminy 
 
Obszary prawnie chronione 
Na terenie Gminy Leśnica ustanowiono następujące formy ochrony przyrody: 
- Park Krajobrazowy „Góra Św. Anny” 
- Obszar Natura 2000 Góra Świętej Anny PLH160002 - obszar siedliskowy 
- Rezerwat przyrody Biesiec 
- Rezerwat przyrody Góra Św. Anny 
- Rezerwat przyrody Grafik 
- pomniki przyrody. 
 

Park krajobrazowy 
Według art. 16 ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 roku „Park Krajobrazowy obejmuje 
obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory 
krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego 
rozwoju”. Grunty rolne, leśne i inne nieruchomości znajdujące się w granicach Parku pozostawia się 
w gospodarczym wykorzystaniu. 
W północnej części gminy zlokalizowany jest fragment Parku Krajobrazowego „Góra Świętej Anny”. 
Park ustanowiony jest na mocy Rozporządzenia Nr 0151/P/17/06 Wojewody Opolskiego z dnia 8 
maja 2006 r. w sprawie Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny”. Całkowita powierzchnia parku 
wynosi 5051,0 ha, a powierzchnia strefy ochronnej parku 6374,0 ha. Park ten, typu wyżynnego, 
położony jest w środkowo – wschodniej części województwa opolskiego i obejmuje najdalej 
wysunięty na zachód fragment Wyżyny Śląskiej.  
Głównymi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi Parku Krajobrazowego ”Góra Św. Anny” są: 

 charakterystyczna i urozmaicona rzeźba terenu - tworzy on jednostkę morfologiczno- 
krajobrazową, która zdecydowanie wyróżnia się z płaskiej Równiny Opolskiej, pod wpływem 
erozji wykształciły się formy krasu powierzchniowego i podziemnego, a w zalegających na 
krasie lessach wykształciły się malowniczych wąwozy, 

 zróżnicowana budowa geologiczna - obszar budują skały wieku triasowego, trzeciorzędowe 
skały wylewne oraz osady piaszczysto-żwirowo-gliniaste zlodowacenia środkowopolskiego; 

 cenne zasoby przyrodnicze, z uwagi na znaczne zróżnicowanie i zachowanie fragmentów 
dobrze wykształconych, naturalnych i półnaturalnych siedlisk występuje tu wiele chronionych 
i rzadkich gatunków roślin i zwierząt, charakterystyczną cechą szaty roślinnej tego terenu 
jest obecność gatunków muraw kserotermicznych (poza obszarem gminy) i lasów bukowych; 

 zasoby krajobrazu kulturowego, religijnego i historycznego Góry Św. Anny objęte zostały 
przez UNESCO w 2004 roku pomnikiem historii – jednym z 15 najcenniejszych obiektów 
w kraju 

 
Obszar Natura 2000 Góra Świętej Anny PLH160002 
 
Obszar wyniesienia Garbu Chełmu z wychodniami wapieni i dolomitów środkowego triasu. Od 
południa opadający stromo zdenudowanym uskokiem tektonicznym, od północy łagodnie 
zanurzający się pod utworami polodowcowymi. Garb jest najdalej na zachód wysuniętą częścią 
środkowotriasowego progu strukturalnego (kuesty). Z trzech stron otoczony terenami nizinnymi 
stanowi wyraźną kulminację w krajobrazie. Rzeźba Chełmu należy do form krawędziowych, 
ukształtowanych w trzeciorzędzie i zmodyfikowanych przez morfologię czwartorzędową, 
a zwłaszcza dwukrotne nasunięcie się i regresję lodowca oraz procesy eolicznej akumulacji lessów i 
ich erozji. Garb jest rozczłonkowany na szereg wyniesień oddzielonych suchymi dolinkami 
i obszarami zrównań. W wierzchołkowej jego części, w obrębie wychodni skał węglanowych rzeźba 
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krasowa, z lejami, misami i studniami krasowymi, wywierzyskami, wychodniami skalnymi, 
niewielkimi wnękami i grotami. Kulminację garbu stanowi nek wulkaniczny na Górze Św. Anny - 404 
m n.p.m. Wśród obszarów o najwyższych walorach przyrodniczych dominującymi formami pokrycia 
terenu są lasy, w większości reprezentujące 3 fitosocjologiczne odmiany buczyn. Znaczący udział 
osiągają murawy kserotermiczne, zarośla okrajkowe oraz ekstensywnie użytkowane łąki, w tym 
eutroficzne. Uzupełnieniem są wychodnie skał węglanowych oraz źródliska wraz ze specyficzną dla 
nich roślinnością zielną i wysoką. Spośród form intensywniejszego zagospodarowania przestrzeni 
dominują grunty orne, tworzące z ekosystemami o dużej naturalności, mozaikę krajobrazową. 
Obszar ważny w skali regionalnej dla zachowania bioróżnorodności, a zwłaszcza dla priorytetowych 
muraw kserotermicznych (zajmujących w obszarze znaczące powierzchnie). Występuje tu 11 
rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG, z czego największą powierzchniowo 
reprezentację osiągają kwaśne oraz żyzne buczyny. Dobrze reprezentowane są też ekstensywnie 
użytkowane niżowe i górskie łąki, ciepłolubne buczyny storczykowe, a także podmokłe łąki kalcyfilne 
i eutroficzne. Stwierdzono występowanie 2 gatunków ssaków z Załącznika II Dyrektywy Rady 
92/43/EWG. Na terenie ostoi występuje ponadto około 40 gatunków roślin chronionych w Polsce 
oraz około 40 gatunków uznawanych za rzadkie lokalnie.  

Tabela 1. Rezerwaty przyrody na terenie Gminy Leśnica 
Lp Nr rejestru 

wojewódzkiego 
Obiekt Gmina / Obręb Podstawa prawna 

1. 

768 

"Góra Św. Anny" rzadkie profile oraz zjawiska 
geologiczne związane z wulkanizmem 
trzeciorzędowym i strefą kontaktu wulkanitów z 
osadami cenomańskimi oraz środkowotriasowymi 

Leśnica/Góra 
Św.Anny 

MP z dnia 28 stycznia 1972r. 
Nr 5, poz.33, z 1992r. Nr 6, 

poz. 39, Dz. Urz. W oj. Op. Nr 
65, poz. 499 z 2001r. oraz z 

2008r. Nr 23, poz. 742 
2. 

770 

"Grafik" fragment lasu bukowego o charakterze 
naturalnym z udziałem licznych drzew 
pomnikowych 

Leśnica/ 
Czarnocin 

MP z dnia 18 sierpnia 1997r. 
Nr 51, poz. 486, Dz.Urz. W oj. 
Op. Nr 65, poz. 499 z 2001r.  
oraz z 2008r. Nr 23, poz. 740 

3. 

779 

"Biesiec" zbiorowisko lasu bukowego z  

rzadkimi i podlegającymi ochronie prawnej 
gatunkami roślin 

Leśnica/ 
Wysoka 

Dz. Urz W oj. Opolskiego z 
dnia 27 lipca 2001r. Nr 65, 

poz. 496 .oraz z 2007r. Nr 2, 
poz. 20 

Źródło: Rejestr form ochrony przyrody, RDOŚ, 2017 r. 
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Rysunek 4. Obszary chronione na terenie Gminy Leśnica 
 

 
Źródło: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, opracowanie własne. 
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Pomniki przyrody 

Zgodnie z rejestrem prowadzonym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Opolu na 
terenie Gminy Leśnica zlokalizowane są następujące pomniki przyrody:  
 
Tabela 2. Wykaz pomników przyrody na terenie Gminy Leśnica. 

Lp. 
Nr rejestru 

wojewódzkiego 

Data 
utworzenia 

pomnika 
przyrody 

Obiekt Obręb Podstawa prawna 

1. 

188 21.11.2005 
układ skał ze stożkiem tufów  
wulkanicznych 

Góra Św. Anny 

Dz. Urz. Woj. 
Opolskiego z dnia 7 
listopada 2005r. Nr 72, 
poz. 2231 

2. 

396 21.11.2005 
pojedynczy okaz z gatunku lipa  
drobnolistna (Tilia cordata) 

Wysoka 

Dz. Urz. Woj. 
Opolskiego z dnia 7 
listopada 2005r. Nr 72, 
poz. 2231 

3. 

404 21.11.2005 
pojedynczy okaz z gatunku klon  
jawor (Acer pseudoplatanus) 

Wysoka 

Dz. Urz. Woj. 
Opolskiego z dnia 7 
listopada 2005r. Nr 72, 
poz. 2231 

Żródło: RDOŚ Opole, stan na 30.10.2017 r. 

Geopark  
Geopark jest to obszar o zdefiniowanych granicach, zawierający pojedyncze lub mozaikowo 
rozłożone obiekty o wybitnych walorach geologicznych (geotopy), wartościowe dla geoturystyki 
i edukacji, które zostały udokumentowane w drodze przeprowadzonej inwentaryzacji i oceny. Za 
utworzeniem na danym obszarze geoparku mogą przemawiać również dodatkowe jego atuty, takie 
jak: występowanie stanowisk archeologicznych, skupisk obiektów i obszarów o dużym znaczeniu dla 
ochrony przyrody, wybitne wartości historyczne i kulturowe regionu.  
„Góra św. Anny” 
Góra Św. Anny otrzymała status Geoparku 1 czerwca 2010r.  Góra św. Anny i jej okolice zyskały 
taka pozycję z uwagi na skupienie na stosunkowo niewielkim obszarze różnorodnych zjawisk 
geologicznych. 
 
Parki podworskie 
Cennym elementem dziedzictwa kulturowego łączącym elementy przyrodnicze i architektoniczne są 
parki podworskie. Na terenie gminy zachowały się dwa parki podworskie - oba w granicach Parku 
Krajobrazowego Góra Św. Anny: 

- w miejscowości Lichynia – zajmujący powierzchnię ok. 0,8 ha. Otoczony  jest murem. Jest 
to park naturalistyczny z dominującym gatunkiem 120 letniej lipy drobnolistnej (Tilia 
cordata). Nie zachował się pierwotny układ kompozycyjny parku. Obecnie użytkownikiem 
parku jest Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa 

- w miejscowości Wysoka – naturalistyczny, zwany przez mieszkańców „farskim”, zajmuje 
powierzchnię 2,42ha. Jest pozostałością parku przy dworze rodziny Gaszów. Obecnie 
stanowi własność Parafii Rzymsko-Katolickiej w Wysokiej. Charakteryzuje się urozmaiconą 
rzeźbą terenu. Drzewostan parkowy tworzą: robinia biała, grab pospolity, platan klonolistny, 
dąb szypułkowy, jesion wyniosły. Układ kompozycyjny parku jest prawie zatarty, znajdują 
sie w nim liczne pomniki przyrody, zachowały się podziemia dawnego zamku oraz mur z 
tzw. bramą południową i kamienny stół, zwany herbacianym. 
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Krajowa Sieć Ekologiczna ECONET-POLSKA 
Sieć Econet-Polska obejmuje obszary o zachowanych walorach przyrodniczych, posiadające 
zdolność utrzymania równowagi ekologicznej oraz tereny pomocne w zachowaniu tych cech na 
obszarach sąsiednich. Siec Econet składa się z trzech podstawowych struktur: obszarów 
węzłowych, korytarzy ekologicznych i obszarów wymagających unaturalnienia. Na terenie Gminy 
Leśnica znajduje się obszar węzłowy o znaczeniu krajowym- 14K Góra św. Anny.  

Projektowane formy ochrony przyrody. 
Na obszarze Gminy Leśnica planuje się ustanowienie następujących form ochrony przyrody: 
 obszarowe : 

- zespół przyrodniczo - krajobrazowy „Wąwozy Czarnocińskie”, 
 indywidualne : 

- użytek ekologiczny „Rokicie” (grunty wsi Raszowa) i „Dolnica” (grunty wsi Kadłubiec), 
- stanowiska dokumentacyjne przyrody nieożywionej: 
- pomniki przyrody nieożywionej i ożywionej. 

 wywierzysko Potoku Cedruń w Porębie, 
 grotę w kompleksie leśnym na zachód od Wysokiej, 
 leje krasowe (kilka projektowanych form w lasach koło Czarnocina, Góry Św. Anny 

i Wysokiej), 
 lipa drobnolistna (Filia cordata) - obwód = 358cm, H=30m, 
 miłorząb dwuklapowy (Ginko bilboa) - obwód = 190cm, H =15m, 
 dereń właściwy (krzew) - o szerokości korony 6m, H=6m. 
 ściany skalne w amfiteatrze we wsi Góra Św. Anny, 
 ściany skalne  w kamieniołomach położonych przy drodze z Góry Św. Anny do Leśnicy 

z profilami wapieni środkowotriasowych, 
-      wywierzyska i wysięki w Czarnocinie. 

 
Gleby 
Bogactwo uwarunkowań geologicznych, geomorfologicznych, klimatycznych i hydrologicznych 
terenów Gminy Leśnica stwarza korzystne warunki dla powstania różnorodnych typów gleb. 
W Gminie występują następujące typy genetyczne gleb: 

- 65 % powierzchni Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” stanowią gleby brunatne 
powstałe z utworów lessowych ilastych i częściowo piaszczystych, 

- 10 % gleb stanowią rędziny (gliny węglanowe wietrzeniowe).  
Na terenie otuliny Parku podobnie, ok. 60 % gleb stanowią rędziny i gleby brunatne. Pozostałe 
bardzo rzadkie to: czarnoziemy zdegradowane (z lessów), czarne ziemie, mady, gleby 
pseudobielicowe oraz utwory piaskowe pochodzenia aluwialnego. 

Zasoby kopalin 
W Gminie Leśnica złoża surowców mineralnych występują na terenie wsi Raszowa, tworząc obszar 
wydobywczy Raszowa. Są to położone blisko siebie dwa złoża kruszywa naturalnego. Usytuowane są 
pomiędzy zabudowaniami południowo-zachodniej części wsi oraz drogą Raszowa - Krasowa. W obu 
wydobycie zakończono, nie ma aktualnie wydanych koncesji na prowadzenie eksploatacji złóż.  
Część terenów poeksploatacyjnych została zrekultywowana i zagospodarowania na potrzeby parku 
wiejskiego. Na terenie wsi Góra Św. Anny występuje wyeksploatowane złoże, którego część 
chroniona jest w postaci rezerwatu przyrody.  
Występujące na obszarze Gminy, udokumentowane w bazie PIG złoża surowców naturalnych, 
przedstawia tabela poniżej:  
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Tabela 3. Zasoby geologiczne i przemysłowe złóż na terenie Gminy Leśnica znajdujące się w bazie 
zasobów geologicznych PIG. 

Nazwa 
złoża 

Rodzaj 
surowca 

Stan 
zagospodarowania 

Powierzchnia 
złoża [ha] 

Zasoby [tys. ton] Wydobycie 
[tys. ton] 

geologiczne przemysłowe 

Raszowa 
Kruszywa 
naturalne 

Eksploatacja złoża 
zaniechana 

7,02 845 - - 

Raszowa-2 
Kruszywa 
naturalne 

Eksploatacja złoża 
zaniechana 0,77 13 - - 

Źródło: www.pgi.gov.pl, Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2016r. 
 

6.3. POTENCJALNE ZMIANY STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU 
BRAKU REALIZACJI PROJEKTU  
Wszystkie działania zaproponowane do realizacji w ramach Programu Ochrony Środowiska mają 
z założenia na celu poprawę stanu środowiska na terenie gminy i tym samym pozytywnie wpływać 
będą na zdrowie i życie ludzi. W związku z rozwojem gospodarczym regionu, wzrostem inwestycji 
przemysłowych i poziomu konsumpcji, zwiększającą się presją na obszary cenne przyrodniczo 
i niezurbanizowane, zwiększeniem zapotrzebowania na surowce, brak realizacji zapisów Programu 
prowadzić będzie do znaczącego pogorszenia wszystkich elementów środowiska.  

Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji Programu Ochrony Środowiska:  
1. pogorszenie jakości wód powierzchniowych i podziemnych w związku ze zwiększonym 

wytwarzaniem ścieków,  
2. postępująca degradacja gleb i utrata ich dla rolnictwa,  
3. utrata różnorodności ekologicznej i cennych przyrodniczo terenów,  
4. degradacja walorów krajobrazu. 

W przypadku, gdy POŚ nie zostanie wdrożony, negatywne trendy będą się pogłębiać, 
a zanieczyszczenie środowiska wzrastać. Realizacja Programu jest więc konieczna.  

7. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA STANU ŚRODOWISKA NA 
OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM 
ODDZIAŁYWANIEM 
Znaczące oddziaływania związane z realizacją zapisów Programu Ochrony Środowiska mogą 
wystąpić w przypadku przedsięwzięć wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 
listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 
2016, poz. 71). Potencjalne oddziaływania mogą mieć charakter liniowy, punktowy lub rozproszony 
i mogą wystąpić na obszarach, gdzie prowadzona będzie realizacja zadań inwestycyjnych. Należy 
jednak podkreślić, że zasięg oddziaływań jest trudny do określenia i wymaga indywidualnego 
podejścia dla każdej inwestycji.  
W związku z brakiem szczegółowych analiz środowiskowych dla terenów na których przewiduje się 
wystąpienie oddziaływań stan środowiska określa się dla obszaru gminy.  
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7.1. WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE 

7.1.1. Wody powierzchniowe 
Obecnie klasyfikację wód powierzchniowych określa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 
powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. 2016 
poz. 1187). 

Rozporządzenie to definiuje 5 klas stanu ekologicznego: 
- klasa I – stan bardzo dobry – dla wód o niezmienionych warunkach przyrodniczych lub zmienionych 

tylko w bardzo niewielkim stopniu, 
- klasa II – stan dobry – gdy zmiany warunków przyrodniczych w porównaniu do warunków 

niezakłóconych działalnością człowieka są niewielkie, 
- klasa III – stan umiarkowany – obejmujący wody przekształcone w średnim stopniu, 
- klasa IV – stan słaby – wody o znacznie zmienionych warunkach przyrodniczych (biologicznych, 

fizyko-chemicznych, morfologicznych), gdzie gatunki roślin i zwierząt znacznie różnią się od tych, 
które zwykle towarzyszą danemu typowi jednolitej części wód, 

- klasa V – stan zły – wody o poważnie zmienionych warunkach przyrodniczych, w których nie 
występują typowe dla danego rodzaju wód gatunki. 

Ocenę jakości wód powierzchniowych na terenie Gminy Leśnica przeprowadza WIOŚ w Opolu. 
W 2015 roku przeprowadzone zostały badania jakości tzw. Jednolitych Częściach Wód 
Powierzchniowych (JCWP) na terenie województwa opolskiego, w tym w obszarze czterech  JCW 
na terenie Gminy Leśnica.  
Ocena wód powierzchniowych poprzez określenie ich stanu ekologicznego jest nowym podejściem 
zgodnym z założeniami Dyrektywy 2000/60/WE, zwanej Ramową Dyrektywą Wodną. Stan 
ekologiczny wód określany jest na podstawie elementów biologicznych (fitoplankton, fitobentos, 
makrolity, makrobezkręgowce bentosowe i ryby) oraz parametrów wspomagających (elementy 
fizykochemiczne).  
Stan ekologiczny/potencjał ekologiczny jest określeniem jakości struktury i funkcjonowania 
ekosystemu wód powierzchniowych, sklasyfikowanej na podstawie wyników badań elementów 
biologicznych oraz wspierających je wskaźników fizykochemicznych i hydromorfologicznych. Stan 
ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych klasyfikuje się poprzez nadanie jednolitej 
części wód jednej z pięciu klas jakości, przy czym klasa pierwsza oznacza bardzo dobry stan 
ekologiczny, klasa druga – dobry stan ekologiczny, zaś klasy trzecia, czwarta i piąta odpowiednio – 
stan ekologiczny umiarkowany, słaby i zły. 
 
Tabela 4. Wyniki oceny wykonanej dla JCW obejmujących teren Gminy Leśnica. 

Nazwa JCW Nazwa ppk Stan/potencjał 
ekologiczny 

Stan 
chemiczny 

JCW 

Ocena spełnienia 
wymagań dla 

obszarów 
chronionych 

Ocena 
stanu 
JCW. 

Jemielnica od źródła 
do Suchej 
PLRW600017118889 

Jemielnica - 
Chrząstowice 

dobry  T  

Łącka Woda 
PLRW60001711729 

Łącka Woda - 
Januszkowice 

słaby  N zły 

Kłodnica od Dramy do 
ujścia 
PLRW600019116999 

Kłodnica – ujście 
do Odry 

umiarkowany 
poniżej 
stanu 

dobrego 
N zły 

Odra od Kanału 
Gliwickiego do 
Osobłogi 
PLRW60001911759 

Odra - Obrowiec umiarkowany  N zły 
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Źródło: Ocena wód powierzchniowych za 2015 rok w województwie opolskim., WIOS Opole 
Objaśnienia: JCW - Jednolite części wód zostały wyznaczone, zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną, która definiuje je jako: 
oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych taki jak: jezioro, zbiornik, strumień, rzeka lub kanał, część 
strumienia, rzeki lub kanału, wody przejściowe lub pas wód przybrzeżnych. 
 
Uwagi: 
*W 2015 roku przeprowadzone zostały badania jakości tzw. Jednolitych Częściach Wód Powierzchniowych (JCW) na 
terenie województwa opolskiego, w tym w obszarze Jednolitych Części Wód, obejmujących swoim zasięgiem Gminę 
Leśnica. Z uwagi na to, pomiary nie były wykonywane na terenie Gminy Leśnica, jednakże wskazanie punktu 
pomiarowego w obrębie danej JCW (na terenie sąsiedniej gminy) – daje odniesienie do jakości wód w danym JCW. 
 
Analiza parametrów wód w JCW obejmujących teren Gminy Leśnica wykazała: 

- w jednym przypadku stan/potencjał ekologiczny dobry, 
- w jednym przypadku stan/potencjał ekologiczny słaby, 
- w dwóch przypadkach stan/potencjał ekologiczny umiarkowany.  

Stan ogólny wód w trzech przypadkach został oceniony jako zły, w jednym przypadku nie był 
oceniany. 

7.1.2. Wody podziemne 
 
Zakres dopuszczalnych wartości wskaźników jakości wody określają następujące akty prawne:  

– rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu 
oceny stanu wód podziemnych (Dz.U. 2016 poz. 85). 
– rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. rozporządzenie w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294). 

Ocenę jakości wód podziemnych przeprowadza WIOŚ w Opolu. Monitoring wód podziemnych 
obejmuje punkty pomiarowe, monitorujące wszystkie główne zbiorniki wód podziemnych (GZWP), 
użytkowe poziomy wodonośne, obszary zwiększonego drenażu oraz obszary szczególnie 
zagrożone przez przemysł. Uwzględnia warunki hydrogeologiczne w ujęciu regionalnym i lokalnym 
oraz występowanie potencjalnych ognisk zanieczyszczeń i zagrożeń wód podziemnych. 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska oceny jakości elementów fizykochemicznych stanu 
wód podziemnych oraz oceny stanu chemicznego i stanu ilościowego wód podziemnych dokonuje 
się dla każdego okresu, do którego stosuje się plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. 
Zarówno badania jak i oceny stanu wód podziemnych w zakresie elementów fizykochemicznych i 
ilościowych wykonuje państwowa służba hydrogeologiczna (art. 155a ust. 5 ustawy – Prawo wodne, 
t.j. (Dz.U. 2017 poz. 1566). Przy określaniu klasy jakości wód podziemnych (I – V) w punkcie 
pomiarowym dopuszcza się przekroczenie elementów fizykochemicznych, gdy jest ono 
spowodowane przez naturalne procesy, z zastrzeżeniem, że to przekroczenie nie dotyczy 
elementów fizykochemicznych oznaczonych w załączniku symbolem „H” (substancje niebezpieczne) 
i mieści się w granicach przyjętych dla kolejnej niższej klasy jakości wody. W przypadku większej 
liczby badań monitoringowych w ciągu roku do porównań przyjmuje się wartość średniej 
arytmetycznej stężeń badanych elementów fizykochemicznych uzyskanych z rocznych wyników 
badań monitoringowych w punkcie pomiarowym. 
Klasy jakości wód podziemnych I, II, III oznaczają dobry stan chemiczny, a klasy jakości wód 
podziemnych IV, V oznaczają słaby stan chemiczny. 
 
Na terenie Gminy Leśnica w 2016 roku w ramach monitoringu diagnostycznego zlokalizowano jeden  
punkt pomiarowy wód podziemnych w m. Poręba, na terenie JCWPd 127. Badane wody mieściły się 
w III klasie jakości. Wskaźnikami w II klasie były temperatura, HCO3 i Ca, wskaźnikiem w III klasie 
był NO3. 
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7.2. POWIETRZE ATMOSFERYCZNE 
Klasyfikację stref za rok 2016 wykonano w oparciu o następujące założenia: 

- klasa A - poziom stężeń nie przekracza wartości dopuszczalnej/docelowej; nie jest 
wymagane prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza; 

- klasa B - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną, lecz nie przekracza wartości 
dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji; należy określić obszary przekroczeń 
wartości dopuszczalnych, a także przyczyny ich występowania (dotyczy wyłącznie pyłu 
PM2,5); 

- klasa C - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną/docelową lub wartość 
dopuszczalną powiększoną o margines tolerancji; należy określić obszary przekroczeń oraz 
dążyć do osiągnięcia wartości kryterialnych, niezbędne jest opracowanie programu ochrony 
powietrza POP; 

- klasa D1 - poziom stężeń ozonu nie przekracza poziomu celu długoterminowego; nie jest 
wymagane prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza; 

- klasa D2 - poziom stężeń ozonu przekracza poziom celu długoterminowego; należy dążyć 
do osiągnięcia poziomi celu długoterminowego do roku 2020. 

 
Tabela 5. Wyniki bieżącej oceny jakości powietrza za rok 2016. 

Strefa 

Ochrona zdrowia Ochrona roślin 

SO2 NO2 C6H6 CO O3 PM10 Pb As Cd Ni B(a)P PM 2,5 SO2 NOx O3 

Strefa 
opolska A A C A C C A A A A C C A A C 

Źródło: Ocena jakości powietrza za 2016 rok, WIOŚ Opole 
 
1) wg poziomu docelowego 
2) wg poziomu celu długoterminowego 

 
Na podstawie „Oceny jakości powietrza w województwie opolskim za 2016 r.” obszar Gminy Leśnica 
w ramach „strefy opolskiej” został zakwalifikowany: 

- wg kryterium ochrony zdrowia do klasy A ze względu na poziom SO2, NO2, CO, Pb, As, Cd, Ni, 
do klasy C z powodu przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji PM10, O3, B(a)P, 
PM2,5, C6H6, 
- wg kryterium ochrony roślin  do klasy A pod względem poziomu SO2, NO2, do klasy C ze 
względu na poziom O3. 

Dla zanieczyszczeń zaklasyfikowanych do klasy C wymagane jest opracowanie „Programu Ochrony 
Powietrza” dla obszarów przekroczeń poziomów dopuszczalnych. 

 
Zgodnie z art. 91 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2017 poz. 519 ze zm.) dla stref, dla 
których poziom substancji w powietrzu przekracza poziom dopuszczalny marszałek województwa 
ma obowiązek przygotować projekt programu ochrony powietrza . 
Celem takiego programu jest opracowanie harmonogramu rzeczowo – finansowo - czasowego, 
którego wdrożenie pozwoli na realizację ustalonych zadań prowadzących do zmniejszenia poziomu 
w/w substancji do poziomu dopuszczalnego. 
Głównym celem opracowania naprawczego programu ochrony powietrza jest wskazanie 
niezbędnych działań w zakresie gospodarczym i urbanistycznym w strefie tak, aby możliwa była 
poprawa jakości powietrza oraz jakości życia mieszkańców. Podstawowym narzędziem polityki 
przestrzennej miast i gmin są plany zagospodarowania przestrzennego, które jako prawo miejscowe 
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muszą być przestrzegane przez wszystkich użytkowników danego obszaru. Wszystkie działania, 
które bezpośrednio lub pośrednio mogą przyczynić się do poprawy sytuacji aerosanitarnej w 
gminach powinny być ujęte w planach zagospodarowania przestrzennego. 
„Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze względu na przekroczenie poziomów 
dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem 
działań krótkoterminowych” został przyjęty Uchwałą Nr XXXIV/417/2013 Sejmiku Województwa 
Opolskiego z dnia 25 października 2013 roku. Stwierdzono w nim ponadnormatywne poziomy pyłu 
zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu, jest dokumentem przygotowanym w 
celu określenia działań, których realizacja ma doprowadzić do osiągnięcia wymaganej jakości 
powietrza. Konieczne było m.in. 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. 
W aktualnym Programie Ochrony powietrza dla strefy opolskiej określono działania niezbędne do 
przywrócenia standardów jakości powietrza. Do podstawowych kierunków działań zaliczono: 

 stworzenie mechanizmów umożliwiających wdrożenie i zarządzanie POP, w tym: 
- wprowadzenie odpowiednich zapisów do kluczowych dokumentów strategicznych (MPZP, 
Programy ochrony środowiska), 
- wdrożenie działań wynikających z POP na poziomie samorządów lokalnych. 

 realizacja działań zmierzających do ograniczenia emisji z indywidualnych systemów 
grzewczych, w tym: 
- działania ukierunkowanie na ograniczenie niskiej emisji (m.in. przygotowanie i realizacja 
PONE), 
- działania wspomagające w zakresie redukcji emisji z transportu, 
- kontrola emisji przemysłowych. 

Proponowane działania naprawcze zostały ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym na 
poziomie regionalnym wraz ze wskazaniem szacunkowych kosztów, efektów ekologicznych 
i możliwych źródeł ich finansowania. W harmonogramie wskazano również organy odpowiedzialne 
za realizację tych zadań. Proponowane działania wspomagające są natury systemowej i nie 
powodują bezpośrednio redukcji emisji zanieczyszczeń, jednak są one niezbędne do wdrożenia 
i realizacji POP na szczeblu lokalnym.  
 
Według obecnego Programu Ochrony powietrza dla strefy opolskiej (Program Ochrony powietrza 
dla strefy opolskiej, ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PM2,5 
oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem działań krótkoterminowych) - obszar 
Gminy Leśnica należy do obszarów w których zanotowano  przekroczenia poziomów 
dopuszczalnych stężeń: 

- stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM10 – obszar przekroczeń 19,46 km2, 
- stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 – obszar przekroczeń 34,21 km2, 
- stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM2,5 – obszar przekroczeń 26,47 km2. 

7.3. ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU 
 
Skutki zmian klimatu, zwłaszcza wzrost temperatury, częstotliwości i nasilenia zjawisk 
ekstremalnych, występujące w ostatnich kilku dekadach pogłębiają się i z tego względu stały się 
przedmiotem zainteresowania rządów i społeczności międzynarodowej. Wyniki badań naukowych 
jednoznacznie wskazują, że zjawiska powodowane przez zmiany klimatu stanowią zagrożenie dla 
społecznego i gospodarczego rozwoju wielu krajów na świecie, w tym także dla Polski. 
W Polsce przygotowano „Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany 
klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” (SPA 2020) z myślą o zapewnieniu warunków 
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stabilnego rozwoju społeczno-gospodarczego w obliczu ryzyk, jakie niosą ze sobą zmiany klimatu, 
ale również z myślą o wykorzystaniu pozytywnego wpływu, jaki działania adaptacyjne mogą mieć 
nie tylko na stan polskiego środowiska, ale również wzrost gospodarczy. 

7.4. HAŁAS 
 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2017 r. poz. 519 ze zm.) 
traktuje hałas jako zanieczyszczenie, wobec którego należy przyjmować takie same ogólne zasady 
postępowania, jak dla pozostałych zanieczyszczeń i związanych z nimi dziedzin ochrony 
środowiska.  
Wartości dopuszczalne poziomów hałasu określają:  

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 112 – 
tekst jednolity) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska 
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, 

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 28 maja 2007 roku zmieniające rozporządzenie w 
sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w 
zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U. 2007, Nr 105, poz. 718),  

- wspólnotowe regulacje prawne, w tym Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 25.06.2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu 
w środowisku. 

 
Wyróżnia się trzy główne rodzaje hałasu, według źródła powstawania: 

- hałas przemysłowy powodowany przez urządzenia i maszyny w obiektach przemysłowych 
i usługowych, 

- hałas komunikacyjny pochodzący od środków transportu drogowego, kolejowego 
i lotniczego, 

- hałas komunalny (osiedlowy i mieszkaniowy) występujący w budynkach mieszkalnych, 
szczególnie wielorodzinnych i w obiektach użyteczności publicznej. 

 

7.5. PROMIENIOWANIE NIEJONIZUJĄCE 
Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady ochrony środowiska przed polami  
elektromagnetycznymi jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 
2017, poz. 519 - tekst jednolity ze zm.) – dział VI Ochrona przed polami elektromagnetycznymi. 
Ochrona przed polami polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska poprzez:  

- utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na 
tych poziomach 

- zmniejszanie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie 
są one dotrzymane. 
 

7.6. ZASOBY PRZYRODNICZE 
Na terenie Gminy Leśnica ustanowiono następujące formy ochrony przyrody: 
- Park Krajobrazowy „Góra Św. Anny” 
- Obszar Natura 2000 Góra Świętej Anny PLH160002 - obszar siedliskowy 
- Rezerwat przyrody Biesiec 
- Rezerwat przyrody Góra Św. Anny 
- Rezerwat przyrody Grafik 
- pomniki przyrody. 
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Na podstawie dostępnych opracowań, w niniejszym rozdziale wymieniono aktualnie występujące 
rośliny chronione, rzadkie i ginące na obszarze Gminy Leśnica.  
 
Tabela 6. Gatunki roślin objęte ochroną występujące na terenie Gminy Leśnica1 

Ochrona ścisła 
Buławnik mieczolistny Cephalanthera longifolia 
Buławnik wielokwiatowy Cephalanthera 
damasonium 
Goryczka krzyżowa Gentiana cruciata 
Kruszczyk siny Epipactis purpurata 

Len austriacki Linum austriacum 
Lilia złotogłów Lilium martagon Paprotnik 
kolczasty Polystichum aculeatum 
Żłobik koralowy Corallorhiza trifida 

Ochrona częściowa 
Centuria pospolita Centaurium erythraea 
Dziewięćsił bezłodygowy Carlina acaulis 
Kruszczyk rdzawoczerwony Epipactis atrorubens 
Kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine 
Miodownik melisowaty Melittis melissophyllum 
Orlik pospolity Aquilegia vulgaris 

Parzydło leśne Aruncus sylvestris 
Pierwiosnek wyniosły Primula elatior 
Pokrzyk wilcza jagoda Atropa belladonna 
Śnieżyczka przebiśnieg Galanthus nivalis 
Wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum 
Zanokcica północna Asplenium septentrionale 

 
Tabela 7. Gatunki zwierząt objęte ochroną występujące na terenie Gminy Leśnica2 

Ochrona ścisła 
Borowiec wielki Nyctalus noctula 
Dzięcioł czarny Dryocopus martius 
Dzięcioł zielono siwy Picus canus 
Gacek brunatny Plecotus auritus 
Gniewosz plamisty Coronella austriaca 
Grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus 
Jastrząb Accipiter gentilis 
Karlik malutki Pipistrellus pipistrellus 
Kobuz Falco subbuteo 

Krogulec Accipiter nisus 
Mopek zachodni Barbastella barbastellus 
Myszołów Buteo buteo 
Nocek duży Myotis myotis  
Ortolan Emberiza hortulana 
Płomykówka Tyto alba 
Pustułka Falco tinnunculus 
Puszczyk Strix Aluto 
Rzekotka drzewna Hyla arborea 

Ochrona częściowa 
Badylarka Micromys minutus 
Jaszczurka zwinka Lacerta agi lis 
Jaszczurka żyworodna Zootoca vivipara 
Jeż zachodni Erinaceus europaeus 
Karczownik zimnowodny Arvicola amphibius 
Padalec zwyczajny Anguis fragilis 
Popielica Glis glis 

Ryjówka aksamitna Sorex araneus 
Traszka zwyczajna Lissotriton vulgaris Zaskroniec 
Natrix natrix 
Żaba trawna Rana temporaria 
Żaba wodna Pelophylax esculentus 
Żmija zygzakowata Vipera berus 

Oznaczenia: 
1 – wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 października 2014 roku w sprawie ochrony 
gatunkowej roślin (Dz.U. 2014 poz. 1409) 
2 – wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie ochrony 
gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2016 poz. 2183) 

7.7. POWIERZCHNIA ZIEMI 
Do głównych czynników powodujących degradację chemiczną gleb zalicza się: 

- nadmierną zawartość metali ciężkich takich jak: kadm, miedź, nikiel oraz innych substancji 
chemicznych, np. ropopochodnych, 

- zasolenie, 
- nadmierną alkalizację, 
- zakwaszenie przez związki siarki i azotu, 
- skażenie radioaktywne.  
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Zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi występują również wzdłuż dróg, zwłaszcza tych po których 
przemieszczają się największe ilości pojazdów.  
Aktualnie obowiązujące kryteria oceny zawartości zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi zawarte 
są w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie 
sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016, poz. 1395). 
Rozpoznanie stanu gleb użytkowanych rolniczo pod względem zanieczyszczenia metalami ciężkimi 
jest istotne z uwagi na produkcję bezpiecznej żywności dla człowieka. Występowanie w glebach 
podwyższonych zawartości metali ciężkich będące następstwem działalności ludzkiej poprzez: 
emisje przemysłowe, motoryzację, nadmierną chemizację rolnictwa, powoduje degradację 
biologicznych właściwości gleb, skażenie wód gruntowych oraz przechodzenie zanieczyszczeń do 
łańcucha żywieniowego. 

7.8. GOSPODARKA ODPADAMI 
Zgodnie z „Planem gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016-2022 
z uwzględnieniem lat 2023-2028” (PGOWO 2016-2022), Gmina Leśnica wchodzi w skład Południowo-
Wschodniego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (RGOK). 
 
Tabela 8. Obszar Południowo-Wschodniego RGOK 

Gminy przyporządkowane do Południowo-Wschodniego RGOK 

Baborów, Branice, Cisek, Głogówek, Głubczyce, Izbicko, Jemielnica, Kędzierzyn-Koźle, Kietrz, 
Kolonowskie, Krapkowice, Leśnica, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś, Strzelce 
Opolskie, Strzeleczki, Ujazd, Walce, Zawadzkie, Zdzieszowice 
z woj. śląskiego: Pietrowice Wielkie 

Źródło: Uchwała Nr XXVII/307/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie 
wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016-2022 
z uwzględnieniem lat 2023-2028” 

 
Instalacje funkcjonujące na terenie wspomnianego RGOK, mające status Regionalnych Instalacji 
do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), posiadają wystarczające moce przerobowe do 
obsługi wyznaczonego w PGOWO 2016-2022 obszaru. 
System zbierania i odbioru odpadów funkcjonujący na terenie Gminy Leśnica, jest  dostosowany do 
rozwiązań technologicznych przyjętych w Regionie. 
W poniższej tabeli przedstawiono wykaz instalacji RIPOK oraz instalacji przewidzianych 
do zastępczej obsługi Południowo-Wschodniego RGOK. 
 
Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Leśnica zorganizowana jest w oparciu o podział na 
następujące frakcje odpadów: 

 papier i tektura, 
 tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, 
 opakowania ze szkła, 
 odpady biodegradowalne, 
 pozostałe zmieszane odpady komunalne, 

ponadto akcyjnie zbierane są: 
 odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony o średnicy 

do 22” - zbiórka w systemie akcyjnym w podanych do publicznej wiadomości terminach, 
 zużyte baterie - zbiórka w placówkach oświatowych i Urzędzie Miejskim, 
 przeterminowane leki - zbiórka w Aptece „Vita” w Leśnicy. 

Do czasu powstania stacjonarnego PSZOK, na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” - 
w tym na również na obszarze Gminy Leśnica - funkcjonuje Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki 
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Odpadów Komunalnych (MPSZOK), do którego mieszkańcy mogą dostarczać następujące rodzaje 
odpadów: 

 odpady surowcowe (tzw. „suche”), 
 szkło opakowaniowe, 
 odpady zielone (trawa, liście, rozdrobnione gałęzie), 
 przeterminowane leki, 
 chemikalia, 
 zużyte baterie i akumulatory, 
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
 odpady wielkogabarytowe, 
 zużyte opony samochodowe o średnicy do 56 cm, 
 budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (do 300 kg/mieszkańca/rok). 

 
Poniżej przedstawiono ilości odpadów komunalnych, odebranych/zebranych z terenu Gminy 
Leśnica w latach 2013-2016. 
 
Tabela 9. Ilość odpadów komunalnych odebranych/zebranych z terenu Gminy Leśnica w latach 
2013-2016 

Rok 
Masa zebranych 

odpadów komunalnych 
(ogółem) [Mg] 

Masa odpadów 
komunalnych 

zebranych selektywnie 
[Mg] 

Udział odpadów 
komunalnych 

zebranych selektywnie 
w ogólnej masie 

zebranych odpadów 
[%] 

2013 1 246,828 363,062 29,1 
2014 2 832,120 1 033,280 36,5 
2015 2 655,270 945,400 35,6 
2016 2 991,220 823,830 27,5 

Źródło: Opracowane na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Leśnicy 
 
Na koniec 2016 r. na terenie Gminy Leśnica występowało ok. 230 Mg (tj. ok. 20 909 m2) wyrobów 
azbestowych. 
 
Mieszkańcy Gminy Leśnica mają możliwość otrzymania dofinansowania do demontażu odbioru, 
transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. Gmina pozyskuje co roku 
dofinansowanie, korzystając z programu priorytetowego ogłoszonego przez NFOŚiGW: „SYSTEM - 
Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW - Część 
1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. 
W Gminie Leśnica koszty takiego przedsięwzięcia pokrywane są w następujących proporcjach: 

 50% - dofinansowanie z NFOŚiGW, 
 35% - dofinansowanie z WFOŚiGW, 
 15% - środki własne właściciela nieruchomości. 

W ramach dofinansowań w ostatnich latach z terenu Gminy Leśnica usunięto następujące ilości 
wyrobów azbestowych: 

 2015 r. - 41,78 Mg, 
 2016 r. - 25,46 Mg. 
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8. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCYCH 
PROBLEMÓW OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNYCH 
Z PUNKTU WIDZENIA PROGRAMU 

8.1. WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE 
Na stan czystości wód powierzchniowych największy wpływ wywierają wprowadzane do nich ścieki, 
zarówno komunalne, jak i przemysłowe, ścieki pochodzące z terenów rolniczych oraz spływy wód 
z terenów nawożonych pól uprawnych. Wody opadowe spływając po zetknięciu z powierzchnią 
ziemi, także stanowią źródło zanieczyszczeń wód powierzchniowych. Spływ substancji z obszarów 
zlewni obciążonych działalnością człowieka, stanowi zanieczyszczenia obszarowe (główne źródło - 
mineralne nawożenie gleby, chemiczne środki ochrony roślin, składowanie odpadów). 
Zanieczyszczenia zawarte w wodach opadowych są zanieczyszczeniami pochodzącymi w głównej 
mierze z atmosfery oraz ze spłukania powierzchni utwardzonych, na których występują m.in. takie 
zanieczyszczenia jak: paliwa i smary, części ogumienia, odchody zwierząt domowych itp. 
Nadrzędnym celem ochrony wód podziemnych jest zahamowanie procesów ich zanieczyszczania, 
jak również przywrócenie oraz zachowanie ich naturalnej jakości dla obecnych i przyszłych 
użytkowników, a także zachowanie naturalnych funkcji tych wód w ekosystemach.  
Zagrożenia dla jakości wód podziemnych i gruntowych na obszarze miasta wynikają z: 

- spływów zanieczyszczeń z terenów komunikacyjnych,  
- niekontrolowanych wycieków ze źródeł lokalnych, w tym szczególnie wycieków ze 

zbiorników na nieczystości ciekłe na nieskanalizowanych obszarach miasta,  
- możliwej awaryjności systemu kanalizacyjnego, 
- spływów zanieczyszczeń z terenów rolniczych. 

8.2. ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU I NADZWYCZAJNE ZAGROŻENIA 
ŚRODOWISKA 

Adaptacja do zmian klimatu. 

Wyniki prognoz pokazują, że do roku 2030 zmiany klimatu będą miały dwojaki, pozytywny 
i negatywny wpływ na gospodarkę i społeczeństwo. 
Wzrost średniej temperatury powietrza będzie miał pozytywne skutki m.in. w postaci wydłużenia 
okresu wegetacyjnego, skrócenia okresu grzewczego oraz wydłużeniu sezonu letniego. Dominujące 
są jednak przewidywane negatywne konsekwencje zmian klimatu. Ze zmianami klimatycznymi 
wiążą się niekorzystne zmiany warunków hydrologicznych. Wprawdzie roczne sumy opadów nie 
ulegają zasadniczym zmianom, jednak ich charakter staje się bardziej losowy i nierównomierny, 
czego skutkiem są dłuższe okresy bezopadowe, przerywane gwałtownymi i nawalnymi opadami. 
Poziom wód gruntowych będzie się obniżał, co negatywnie wpłynie na różnorodność biologiczną i 
formy ochrony przyrody, w szczególności na zbiorniki wodne i tereny podmokłe. Zmiany będą do 
zaobserwowania również w porze zimowej, gdzie skróci się okres zalegania pokrywy śnieżnej i jej 
grubość. Jednocześnie efektem zmian klimatu będzie zwiększanie częstotliwości występowania 
ekstremalnych zjawisk pogodowych i katastrof, które będą miały istotny wpływ na obszary wrażliwe i 
gospodarkę kraju. Podstawowe znaczenie będą miały ulewne deszcze niosące ryzyko powodzi i 
podtopień, a także osuwisk – głównie na obszarach górskich i wyżynnych, ale również na zboczach 
dolin rzecznych. Coraz częściej będzie można zaobserwować silne wiatry, a nawet towarzyszące im 
incydentalnie trąby powietrzne i wyładowania atmosferyczne, które mogą znacząco wpłynąć m.in. 
na budownictwo oraz infrastrukturę energetyczną i transportową.  
Bezpośrednie negatywne skutki zmian klimatu to również nasilenie się zjawiska eutrofizacji wód 
śródlądowych, zwiększenie zagrożenia dla życia i zdrowia w wyniku stresu termicznego i wzrostu 
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zanieczyszczeń powietrza, większe zapotrzebowanie na energię elektryczną w porze letniej, 
zmniejszenie potencjału chłodniczego elektrowni czego skutkiem będzie spadek mocy produkcyjnej 
i wiele innych. 
 
Zagrożenie powodziowe 
Przemiany stosunków wodnych na terenie Gminy Leśnica spowodowane zostały zmianami 
w użytkowaniu terenów związanych z rozwojem Gminy. Wzrost powierzchni zabudowanych 
spowodował przeobrażenie powierzchni odpływu wód opadowych, co zmieniło charakterystyki 
przepływu w ciekach wodnych przy stanach niskich i wysokich.  
Przyczyną zagrożeń powodziowych na terenie Gminy Leśnica są intensywne opady atmosferyczne 
w lecie oraz wezbrania roztopowe.  
Obszary najbardziej zagrożone podtopieniami w czasie roztopów na terenie Gminy to tereny 
w części m. Leśnica, Raszowa, Krasowa, Łąki Kozielskie. 
W Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego zostały określone następujące skutki powodzi 
opadowej:  

1. Wezbranie i wystąpienie z koryta rzeki Padół w Leśnicy. Narażone na zalanie (podtopienie) 
przybrzeżnych terenów są:  

- rejon ul. Mickiewicza – w szczególności budynki nr 2 nr 3,  
- rejon ul. Górnej,  
- rejon ul. Nad Potokiem – w szczególności budynek nr 7,  
- rejon ul. Stawowej.  

2. Wezbranie i wystąpienie z koryta rzeki Łęcka Woda. Miejscami narażonymi na zalanie 
(podtopienie) są:  

- we wsi Łąki Kozielskie rejon ul. Wolności: 9 zasiedlonych budynków oraz budynek przy ul. 1 
Maja 36.  
- we wsi Raszowa: gospodarstwa: ul. Kuszówka 14 i ul. Kościelna 15.  
- we wsi Lichynia rejon ul. Wolności oraz posesja przy ul. Daszyńskiego 62.  

3. Zalanie (skutkiem czego nieprzejezdność) drogi powiatowej nr 1805 O Strzelce Opolskie – K-
Koźle na odcinku około 250 metrów w Porębie, na wysokości Domu Opieki im. Edmunda 
Bojanowskiego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP.  

 
Za działania związane z ochroną przeciwpowodziową odpowiada, zgodnie z ustawą Prawo wodne, 
dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (RZGW). Z jego inicjatywy powstaje 
opracowanie projekt planu ochrony przeciwpowodziowej w regionie wodnym. RZWG są również 
odpowiedzialne za prowadzenie działań informacyjnych i koordynację w razie powodzi lub suszy na 
podległym terenie.  
Wchodzące w przyszłym (2018) roku Prawo wodne na nowo określi podział państwa w zakresie 
zarządzania zasobami wodnymi. Od początku 2018 roku oprócz dotychczasowych dorzeczy 
i regionów wodnych będziemy wyróżniać także zlewnie, które zostały zdefiniowane przez 
ustawodawcę jako: „obszar lądu, z którego cały spływ powierzchniowy wód jest odprowadzany 
przez system strug, strumieni, potoków, rzek i kanałów do wybranego przekroju cieku". 
W związku z nowym podziałem państwa na obszary dorzeczy, regiony wodne i zlewnie utworzone 
zostanie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Wody Polskie – jako państwowa osoba 
prawna – będą wykonywać zadania realizowane między innymi przez obecnego Prezesa Krajowego 
Zarządu Gospodarki Wodnej i obecnych dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej, 
które to organy od 1 stycznia zostaną zniesione. Z kolei Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej oraz 
regionalne zarządy gospodarki wodnej przestaną być państwowymi jednostkami budżetowymi i jako 
jednostki organizacyjne zostaną włączone w strukturę Wód Polskich. Od 2018 roku Wody Polskie 
przejmą prawa i obowiązki, zobowiązania oraz należności dotychczasowego Krajowego Zarządu 
Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej. 
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Ochronie przed powodzią służy również identyfikacja i ujęcie w Planach zagospodarowania 
przestrzennego miast i gmin terenów zagrożonych występowaniem powodzi, na tych terenach 
powinna być ograniczona możliwość budowy nowych i rozbudowy istniejących obiektów.  
Konieczne jest zaprzestanie marginalizowania udziału  metod  nietechnicznych i prewencyjnych  
w ochronie  przeciwpowodziowej  i  suszy,  w  szczególności  przez zatrzymanie i spowolnienie 
odpływu wód poprzez mikro i naturalną retencję oraz zwiększanie  retencji w  zlewniach  
cząstkowych. Ochrona  przed powodzią  nie powinna  skupiać się wyłącznie na  metodach 
technicznych,  ale  również stosować  metody  nietechniczne  tj. zalesianie  wododziałów,  
odtwarzanie  naturalnej  retencji  na  terenach  dolin  rzecznych i w lasach, przywracanie retencji 
glebowo-gruntowej,  spowolnianie  odpływu  wód  przez  renaturyzację  cieków, zapobieganie 
lokalizacji zabudowy na terenach zalewowych i sterowanie systemem melioracji szczegółowej itp.  
Należy  jednocześnie  dokonać  analizy  możliwości  przywrócenia  środowisku  przyrodniczemu 
„zabranej naturalnej retencji dolinowej” do czego zobowiązuje inwestorów i właściwe organy ustawa 
Prawo wodne.  (Art.128  ust.2 pkt.  5: „odtworzenia  retencji  przez budowę  służących  do  tego celu 
urządzeń  wodnych  lub  realizację  innych  przedsięwzięć,  jeżeli  w wyniku  realizacji  pozwolenia 
wodnoprawnego nastąpi zmniejszenie naturalnej lub sztucznej retencji wód śródlądowych”). 
Obecny stan gospodarowania wodami  z  dominacją  technicznych  metod  rozwiązywania 
problemów  nie  przystaje  do  zasad  określonych  w  Ramowej  Dyrektywie  Wodnej  oraz  
Dyrektywie Powodziowej.  Dyrektywa  Powodziowa  ściśle  wiąże  system  zarządzania  ryzykiem  
powodziowym z koniecznością zapewnienia dobrego stanu ekosystemów wodnych i od wody 
zależnych jako skutecznej metody ochrony przed powodzią,  nie kwestionując przy  tym wagi  
technicznych środków ochrony.  
W dniu 15 kwietnia 2015 r. na Hydroportalu opublikowane zostały zweryfikowane i ostateczne 
wersje map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego w formacie pdf. Jednocześnie 
mapy zostały przekazane przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej organom 
administracji wskazanym w ustawie Prawo wodne (art. 88f ust. 3) i jako oficjalne dokumenty 
planistyczne stanowią podstawę do podejmowania działań związanych z planowaniem 
przestrzennym i zarządzaniem kryzysowym. 
 
Zagrożenie suszą 
Województwo opolskie na tle innych regionów Polski nie jest narażone na susze w szczególny 
sposób. Obszarami Polski narażonymi na susze są przede wszystkim Wielkopolska i wschodnia 
część Mazowsza.  
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, zgodnie 
z wymogami Obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracował wartości klimatycznego 
bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (3 064 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w 
tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw: kukurydzy na 
ziarno i kiszonkę, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów i 
drzew owocowych oraz roślin strączkowych. Aktualna informacja w odniesieniu do poszczególnych 
gmin dostępna jest na stronie internetowej www.susza.iung.pulawy.pl. 
Obecnie, realizując postanowienia ustawy — Prawo wodne, dyrektorzy regionalnych zarządów 
gospodarki wodnej przystąpili do sporządzania planów przeciwdziałania skutkom suszy. Dokumenty 
te powinny zawierać:  

- analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych;  
- propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urządzeń wodnych;  
- propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian 
naturalnej i sztucznej retencji.  

Plany przeciwdziałania skutkom suszy będą zawierały także katalog działań służących ograniczeniu 
skutków suszy. 
Dnia 11 sierpnia 2016 r. na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
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środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), 
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej przystąpił do konsultacji społecznych projektu harmonogramu i 
programu prac związanych z przygotowaniem planów przeciwdziałania skutkom suszy na 
obszarach dorzeczy. Uwagi i wnioski można było składać do Prezesa Krajowego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w terminie od dnia 12 sierpnia 2016 r. do dnia 12 lutego 2017 r. 

8.3. POWIETRZE ATMOSFERYCZNE 
Na stan jakości powietrza w Gminie Leśnica 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). 
 
Źródła punktowe: 
Zanieczyszczenia emitowane ze źródeł punktowych powstają w wyniku spalania paliw oraz  
w wyniku prowadzenia procesów technologicznych w zakładach przemysłowych. W wyniku 
energetycznego spalania paliw powstają następujące zanieczyszczenia: dwutlenek siarki (SO2), 
tlenki azotu (NOX), pył, tlenek węgla (CO) i dwutlenek węgla (CO2). Tego rodzaju źródła, ze względu 
na sposób wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza (wysokość emitora oraz prędkość wylotowa 
gazów), oddziaływają na stan jakości powietrza zwykle w mniejszym stopniu niż spalanie paliw w 
indywidualnych systemach grzewczych. Ze względu na charakter Gminy, nie występują na jej 
terenie duże zakłady przemysłowe z procesami technologicznymi mogącymi emitować znaczne 
ilości substancji do powietrza atmosferycznego. 
Teren Gminy Leśnica charakteryzuje się brakiem zorganizowanego systemu zaopatrzenia w ciepło, 
nie występują również duże kotłownie grzewcze lub technologiczne, zlokalizowane zazwyczaj przy  
dużych zakładach przemysłowych. Brak jest także lokalnych kotłowni o dużej mocy cieplnej. 
W przewadze są indywidualne systemy zasilania budynków, większość z nich to małe kotłownie 
lokalne oraz ogrzewanie indywidualne budynków mieszkalnych. Część obiektów użyteczności 
publicznej, usługowych i zakładów produkcyjnych posiada własne nowoczesne kotłownie olejowe 
bądź gazowe – przyjazne dla środowiska naturalnego.  
 
Źródła liniowe: 
Transport drogowy 
W przypadku źródeł liniowych, rozumie się przez nie głównie ciągi komunikacyjne (drogowe 
i kolejowe), gdzie zanieczyszczenia pochodzą ze spalania paliw (benzyny lub oleju napędowego) 
w silnikach samochodów. Emitowane są przede wszystkim tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla 
(CO2), tlenki azotu (NOX) oraz węglowodory. Dodatkowym problemem jest emisja zanieczyszczeń 
pyłowych pochodzących głównie ze ścierania opon, hamulców oraz nawierzchni dróg. Pyły te często 
zawierają metale ciężkie tj. ołów, nikiel, kadm i miedź. W czasie ruchu pojazdów na drodze dochodzi 
również do tzw. wtórnego pylenia, czyli ponownego unoszenia pyłu znajdującego się na drodze. Na 
wielkość emisji zanieczyszczeń ze źródeł liniowych ma wpływ cały szereg czynników, w tym 
struktura i natężenie ruchu pojazdów, organizacja ruchu samochodowego, płynność ruchu pojazdów 
na drodze, stan techniczny dróg i pojazdów.  
Przez teren Gminy przebiega autostrada A4, dająca możliwość szybkiej komunikacji, jak również 
droga wojewódzka nr 426 relacji Zawadzkie - Kędzierzyn-Koźle, stanowiąca bezpośredni dojazd do 
węzła autostradowego „Olszowa” (odległość od Leśnicy – 11 km). Do węzła autostradowego 
„Gogolin” (odległość od Leśnicy – 10 km) prowadzi droga powiatowa nr 1404 relacji Zdzieszowice - 
Zalesie Śląskie, a następnie droga wojewódzka nr 423 relacji Opole - Kędzierzyn-Koźle.  
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Wykonywany w okresach 5 letnich Generalny Pomiar Ruchu (GPR) na drogach krajowych 
i wojewódzkich wykazuje duży i systematyczny wzrost natężenia ruchu komunikacyjnego. 
W obrębie Gminy Leśnica pomiary dokonywane były w 2005, 2010 i 2015 roku na autostradzie A4 
i na drodze wojewódzkiej nr 426. Wyniki przedstawia tabela poniżej: 
 
Tabela 10. Średni dobowy ruch (SDR) na drogach w obrębie Gminy Leśnica. 

Nr 
drogi 

Odcinek 
Rok Wzrost 

natężenia 
ruchu* [%] 2005 2010 2015 

A4 
Gogolin – Olszowa 16 615 26 570 29 553 11,2 

Olszowa - Nogowczyce 14 628 26 553 30 119 13,4 

426 
Strzelce Opolskie – Olszowa 2 470 3 880 5 139 32,4 

Olszowa – Kędzierzyn-Koźle 1 844 3 859 4 314 11,8 
Źródło: GPR 2000, 2005, 2010 i 2015  
*wzrost natężenia ruchu w odniesieniu do 2010 roku 
 
Wzrastający ruch komunikacyjny na drogach w obrębie Gminy pociąga za sobą zwiększoną emisję 
zanieczyszczeń komunikacyjnych. 
 
Transport kolejowy 
Przez teren Gminy Leśnica przebiegają także dwie linie kolejowe: 

 nr 136 - relacji Kędzierzyn Koźle - Opole - Proszowice, której przebieg pokrywa się na 
odcinku 1km z południowa granicą Gminy; linia stanowi odcinek linii magistralnej Szczecin - 
Wrocław – Kraków i jest znaczenia krajowego; na terenie Gminy nie ma stacji kolejowej, 
a najbliższa usytuowana jest na terenie Zdzieszowic. Planowana jest modernizacja linii 
kolejowej do nowych parametrów, która spowoduje zapewne wzrost uciążliwości jej 
funkcjonowania (głównie na terenie sołectwa Raszowa). Linia jest linią transportu 
kolejowego osobowego i towarowego, 

 nr 175 – relacji Fosowskie - Strzelce Opolskie - Kędzierzyn Koźle – linia kolejowa została 
zlikwidowana, budynki dworców zostały sprzedane.   

Źródła powierzchniowe: 
Źródła powierzchniowe (rozproszone), czyli tzw. „niska emisja”, to zanieczyszczenia powstające 
głównie w wyniku indywidualnego ogrzewania budynków mieszkalnych, zarówno w lokalnych 
kotłowniach, jak i w indywidualnych paleniskach domowych. Zasięg oddziaływania tego rodzaju 
źródeł ma charakter lokalny, jednak ze względu na powszechność stosowania paliw 
konwencjonalnych do ogrzewania są one szczególnie uciążliwe i przyczyniają się znacząco do 
pogorszenia stanu jakości powietrza. Emisja niska odpowiedzialna jest głównie za wzrost stężeń 
pyłu, dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOX), tlenku węgla (CO). 
Potrzeby grzewcze Gminy pokrywane są głównie ze źródeł lokalnych, w większości na paliwo 
wysokoemisyjne (węgiel, koks). Większość obiektów użyteczności publicznej wyposażona jest 
w lokalne kotłownie opalane olejem opałowym.  
Ogrzewanie budynków mieszkalnych indywidualnych na terenie Gminy.  
Odbiorcy indywidualni wykorzystują do ogrzewania budynków kotły lub paleniska indywidualne. 
Dominuje ogrzewanie paliwami stałymi (węglem kamiennym, koksem), gazem propan-butan 
i olejem opałowym, drewno i pellet wykorzystywane są w mniejszym stopniu. Ogrzewanie 
elektryczne stosowane jest sporadycznie ze względu na wysokie koszty eksploatacyjne.  
 
Gmina Leśnica nie jest zgazyfikowana. Mieszkańcy korzystają z gazu bezprzewodowego (propan-
butan), dostarczanego w butlach.  
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Przez teren gminy Leśnica przebiega gazociąg wysokoprężny relacji: Przywory – Ozimek 
o parametrach: DN 250 4,0 MPa ( odgałęzienie od gazociągu wysokiego ciśnienia relacji 
Zdzieszowice – Wrocław). Na terenie gminy Leśnica nie ma żadnej stacji redukcyjno – pomiarowej 
pierwszego oraz drugiego stopnia.  
Doprowadzenie gazu do poszczególnych miejscowości zależy od wybudowania stacji redukcyjno – 
pomiarowych, powiązania ich z istniejącym gazociągiem oraz z wybudowaniem sieci gazowych od 
stacji do poszczególnych gospodarstw. Opracowanie projektu gazyfikacji gminy winno być 
poprzedzone gruntowną analizą, z której wynikać winny opłacalne wskaźniki techniczno-
ekonomiczne realizacji danego zamierzenia. Stanowić one będą podstawę do wystąpienia do 
Zakładu Gazowniczego w Opolu o zapewnienie dostawy gazu i podanie warunków technicznych. 
 
Prowadzenie prac termomodernizacyjnych: 
W związku z przeprowadzaniem prac termomodernizacyjnych budynków może dochodzić do 
powstawania kolizji na drodze „siedliska gatunków chronionych”, a „remonty budynku”, w wyniku 
których zamieszkujące je zwierzęta mogą utracić bezpowrotnie miejsca schronienia bądź 
gniazdowania (rozrodu), przez co w widoczny sposób zmniejsza się ich populacja (w konsekwencji 
może dojść do jej całkowitego zaniku).  
W związku z powyższym koniecznym jest właściwe planowanie i prowadzenie tego typu robót. 
W przypadku nieodpowiedniego ich wykonywania może dochodzić do naruszania zakazów 
wymienionych w § 7 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie 
ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2016 poz. 2183), m.in. zabijania i okaleczania ptaków lub 
nietoperzy, niszczenie ich jaj i postaci młodocianych oraz ich siedlisk, miejsc gniazdowania, lęgu lub 
schronień (zakazy). Także umyślne płoszenie i niepokojenie ww. gatunków jest dla nich 
zagrożeniem, gdyż prowadzić może, m.in. do porzucenia lęgów przez osobniki rodzicielskie. 
Dodatkowo przeprowadzone zamierzenia remontowe mogą uniemożliwić w przyszłości zakładanie 
gniazd przez bytujące tam wcześniej gatunki ptaków (np. poprzez montaż podbitek i uszczelnienie 
wszelkich szpar i nieciągłości elewacji wykorzystywanych wcześniej przez ptaki) lub też sprawić, że 
dane obiekty nie będą nadawały się w przyszłości do wykorzystania jako miejsca odpoczynku przez 
występujące tam wcześniej nietoperze (np. poprzez zagrodzenie dostępu do pomieszczeń 
wcześniej przez nie wykorzystywanych). 
Negatywne oddziaływanie można zminimalizować poprzez dostosowanie terminów prac do 
terminów rozrodu zwierząt zgodnie z art. 52 ust.1 pkt 4 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 
kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2018, poz. 142 - tekst jednolity) w stosunku do gatunków dziko 
występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową obowiązuje zakaz niszczenia ich siedlisk 
i ostoi. W związku powyższym przed wykonaniem prac związanych m.in. z termomodernizacją 
budynków lub usuwaniem azbestu należy przeprowadzić ich inwentaryzację pod kątem 
występowania ptaków, w szczególności jerzyka (Apus apus) i wróbla (Passer domesticus) 
i nietoperzy; w razie stwierdzenia występowania ww. gatunków, termin i sposób wykonania prac 
należy dostosować do ich okresów lęgowych). 
Najdogodniejszym terminem prowadzenia termomodernizacji obiektów budowlanych jest okres od 
16 października do 28 lutego, przypadający poza okresem rozrodu większości gatunków zwierząt. 
W tym czasie wykonawca prac może, bez zezwolenia, zabezpieczyć wszelkie szczeliny i otwory 
wentylacyjne budynku przed zajęciem ich przez zwierzęta i nie dopuścić do założenia gniazd 
i przeprowadzenia lęgów przez ptaki w następnym sezonie. 
Natomiast przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotowych prac w terminie od 1 marca do 
15 października należy bezwzględnie:  

- upewnić się, czy w obrębie remontowanych budynków nie występują miejsca lęgowe ptaków lub 
rozrodu nietoperzy - obserwacje dotyczące zasiedlenia budynku powinny zostać przeprowadzone 
przez eksperta ornitologa i chiropterologa w okresie możliwie najkrótszym poprzedzającym 
planowaną inwestycję, tak aby uniknąć przykrych konsekwencji wstrzymania prac,  
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- w przypadku stwierdzenia zasiedlenia budynku przez chronione gatunki ptaków lub nietoperzy 
ekspert powinien wskazać dokładne miejsca ich przebywania tak, aby przed okresem lęgowym 
tych gatunków można było zamknąć nisze, szczeliny i dostępy do stropodachu wykorzystywane 
przez te zwierzęta. W momencie gdy planowane działania będą się wiązać z koniecznością 
realizacji czynności zakazanych w stosunku do nich, tj. z niszczeniem gniazd, jaj, czy też postaci 
młodocianych, inwestor zobowiązany jest do uzyskania, przed przystąpieniem do prac, 
zezwolenia właściwego organu ochrony przyrody, wydawanego w trybie art. 56 ustawy. Jednakże 
przypadki takie należy traktować jako wyjątkowe, nie zaś jako zasadę w procesie inwestycyjnym. 
Uzyskanie ww. zezwolenia nie jest wymagane w przypadku usuwania, w okresie od dnia 16 
października do końca lutego, gniazd ptasich z obiektów budowlanych i terenów zieleni, jeżeli 
wymagają tego względy bezpieczeństwa lub sanitarne, jednak pod warunkiem, iż dla 
planowanych czynności brak rozwiązań alternatywnych oraz gdy nie będzie to szkodliwe dla 
zachowania we właściwym stanie ochrony populacji tych gatunków i ich siedlisk (§ 8 ust. 2 
rozporządzenia). Powyższe zezwolenie może być wydane jedynie w przypadku wystąpienia 
łącznie trzech warunków, tj.: braku rozwiązań alternatywnych, jeżeli czynności te nie są 
szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko występujących populacji 
chronionych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów oraz gdy zachodzi jedna z przesłanek 
wymieniona w art. 56 ust. 4 pkt od 1 do 7 ustawy. Brak spełnienia jednego z ww. warunków 
skutkuje odmową wydania zezwolenia, 
- po przeprowadzeniu prac remontowych należy, w miarę możliwości, umożliwić ptakom 
i nietoperzom dalsze występowanie w obiektach budowlanych, poprzez stworzenie na 
remontowanych budynkach siedlisk zastępczych w postaci, np. budek lęgowych. Ich charakter, 
lokalizacja, parametry techniczne i zagęszczenie powinny być dobrane przez specjalistę 
ornitologa i chiropterologa odpowiednio do preferencji gatunków, które występowały tam 
wcześniej, 
- w przypadkach, gdy obiekt budowlany wykorzystywany był przez jerzyki Apus apus, a w ramach 
remontu stropodach budynku ocieplono materiałami sypkimi (np. przy użyciu granulatu wełny 
mineralnej, granulatu styropianu fibry celulozowej), należy całkowicie zrezygnować z 
pozostawiania otwartych otworów do stropodachów, gdyż materiały użyte do izolacji są 
niebezpieczne dla tego gatunku.  

8.4. HAŁAS 
Hałas przemysłowy 
Hałas przemysłowy w Gminie stanowi zagrożenie o charakterze lokalnym, występuje głównie na 
terenach sąsiadujących z podmiotami gospodarczymi. Związany jest głównie z funkcjonowaniem 
obecnych na terenie gminy podmiotów, w tym tartaku, stolarni, zakładów blacharskich, 
rzemieślniczych itp. Hałas przemysłowy stanowią tak źródła znajdujące się na otwartej przestrzeni 
(punktowe źródła hałasu np. wentylatory, sprężarki itp. usytuowane na zewnątrz budynków), jak 
i w budynkach (wtórne źródła hałasu - od pracy maszyn i urządzeń), emitowany do środowiska 
przez ściany, strop, okna i drzwi. Dodatkowe źródło hałasu stanowią ponadto prace dorywcze 
wykonywane poza budynkami produkcyjnymi jak np. cięcie, kucie, szlifowanie, a także obsługa 
zakładów przez transport kołowy.  
Uciążliwość hałasu emitowana z tych obiektów zależy między innymi od ilości źródeł hałasu i czasu 
ich pracy.  
Wytypowanie zakładów niekorzystnie oddziaływujących na klimat akustyczny należy do zadań 
WIOŚ. W przypadkach stwierdzenia nadmiernego poziomu hałasu nakładane są kary. 
 
Hałas komunikacyjny 
Klimat akustyczny na terenie Gminy kształtuje w znacznej mierze ruch komunikacyjny,  

 hałas komunikacyjny drogowy: 
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Pod pojęciem hałasu drogowego rozumie się hałas pochodzący od środków transportu 
poruszających się po wszelkiego rodzaju drogach nie będących drogami kolejowymi. Jest to hałas 
typu liniowego.  
Na poziom hałasu drogowego mają wpływ przede wszystkim: 

- natężenie ruchu komunikacyjnego, 
- udział transportu ciężkiego w strumieniu ruchu, 
- prędkość ruchu pojazdów (ze wzrostem prędkości hałas rośnie), 
- typ i stan techniczny pojazdów, 
- nachylenie drogi, 
- stan nawierzchni oraz płynność ruchu. 

 

8.5. PROMIENIOWANIE NIEJONIZUJĄCE  
Wpływ stacji bazowych i przekaźników sieci GSM na stan środowiska przyrodniczego według 
wyników badań wykonywanych na potrzeby inwestorów określany jest jako nieistotny.  
Dla ochrony mieszkańców gminy przed niejonizującym promieniowaniem elektromagnetycznym 
ogranicza się inwestowanie w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących linii elektroenergetycznych 
wysokich i najwyższych napięć. Wymaga się okresowego wykonywania stosownych pomiarów - wg 
przepisów prawa powszechnego - dla wyznaczania rzeczywistych zasięgów stref oddziaływania linii 
i urządzeń oraz ew. ustalenia stref ograniczonego użytkowania. Należy dążyć do stopniowego 
zastępowania ograniczeń w zagospodarowywaniu terenów wzdłuż linii zmniejszaniem zasięgu ich 
oddziaływania osiąganym środkami technicznymi. Przy zbliżeniach linii do budynków mieszkalnych 
po stwierdzeniu przekroczenia dopuszczalnego rzeczywistego natężenia pola 
elektromagnetycznego wymaga się ekranowania linii. 

8.6. ZASOBY PRZYRODNICZE 
Do czynników stanowiących zagrożenie dla środowiska przyrodniczego należą  

 zagrożenia abiotyczne: susze i okresy wysokich temperatur w okresie wegetacyjnym, 
gwałtowne silne wiatry, okiść i szadź, przymrozki wiosenne, powodzie, długotrwałe i obfite 
opady deszczu w okresie wczesnego lata powodujące erozję gleb i niszczące drogi, erozja 
gleby i osuwiska,  

 zagrożenia biotyczne: szkodniki owadzie, występowanie grzybów pasożytniczych, szkody od 
zwierzyny roślinożernej i gryzoni,  

 zagrożenia antropogeniczne: zanieczyszczenie powietrza, zagrożenia wynikające 
z urbanizacji terenu, intensywna penetracja terenów leśnych przez turystów i zbieraczy 
grzybów i owoców leśnych, zagrożenia pożarami.  

 prace termomodernizacyjne budynków, niejednokrotnie połączone z usuwaniem wyrobów 
zawierających azbest. W wyniku prowadzenia tych robót może dochodzić do powstawania 
kolizji na drodze „siedliska gatunków chronionych”, a „remonty budynku” w wyniku, których 
zamieszkujące je zwierzęta mogą utracić bezpowrotnie miejsca schronienia bądź 
gniazdowania (rozrodu), przez co w widoczny sposób zmniejsza się ich populacja (w 
konsekwencji może dojść do jej całkowitego zaniku). 

 
Celami ochrony przyrody Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” są: 
1) w zakresie ochrony litosfery: 
a) zachowanie charakterystycznych struktur geologicznych i geomorfologicznych,  
b) zwiększenie odporności gleb na degradację oraz przeciwdziałanie czynnikom i procesom 
degradacji, w tym erozji i zanieczyszczenia gleb,  
c) zachowanie naturalnego systemu hydrogeologicznego, w tym szczególnie wód krasowych w 
osadach środkowotriasowych, 
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d) wykorzystanie walorów litosfery do celów dydaktycznych, edukacyjnych i naukowych oraz do 
promocji Parku, w tym jako „geoparku”; 
2) w zakresie ochrony zasobów i ekosystemów wodnych: 
a) ochrona ilości zasobów wodnych w warunkach nasilającego się deficytu, 
b) ochrona jakości wód powierzchniowych i podziemnych, 
c) utrzymanie powierzchni siedlisk hydrogenicznych i hydrofilnych; 
3) w zakresie ochrony siedlisk przyrodniczych: 
a) zachowanie i poprawa stanu siedlisk przyrodniczych, w tym szczególnie rzadkich i zagrożonych 
oraz objętych ochroną prawną, 
b) poprawa stanu naturalnych i półnaturalnych siedlisk przyrodniczych, w tym przede wszystkim 
muraw ciepłolubnych, łąk, lasów łęgowych, 
c) przywracanie zgodnych w warunkami siedliskowymi składów gatunkowych zbiorowisk roślinnych;  
4) w zakresie ochrony gatunków roślin, grzybów oraz ich siedlisk: 
a) utrzymanie powierzchni występowania siedlisk rzadkich, zagrożonych i chronionych gatunków 
roślin i grzybów, 
b) przywracanie utraconych wartości florystycznych i fitocenotycznych części zbiorowisk 
antropogenicznych, 
c) ograniczenie rozprzestrzeniania się populacji gatunków obcych geograficznie, w tym szczególnie 
zagrażających gatunkom rodzimym, 
d) utrzymanie lub wznowienie uprawy tradycyjnych odmian roślin użytkowych oraz tradycyjnych 
sposobów upraw, 
e) wykorzystanie walorów szaty roślinnej do celów dydaktycznych, edukacyjnych i naukowych oraz 
do promocji Parku;  
5) w zakresie ochrony gatunków zwierząt i ich siedlisk: 
a) zachowanie istniejących stanowisk, ostoi i siedlisk rzadkich gatunków zwierząt, 
b) lokalizacja stanowisk gatunków strefowych i tworzenie stref ochronnych wokół ich gniazd, miejsc 
rozrodu lub stałego bytowania, 
c) utrzymanie populacji poszczególnych gatunków zwierząt na poziomie liczebności umożliwiającym 
im przetrwanie oraz niedopuszczeniu do negatywnych skutków rozmnażania w pokrewieństwie, 
d) ograniczenie rozprzestrzeniania się populacji gatunków obcych geograficznie, w tym szczególnie 
zagrażających gatunkom rodzimym,  
e) utrzymanie dotychczasowego charakteru mozaikowatości środowiskowej z dużym udziałem 
ekotonów, warunkującej bogactwo i różnorodność zgrupowań zwierzęcych, 
f) utrzymywanie lub kształtowanie korytarzy ekologicznych umożliwiających przemieszczanie się 
zwierząt, 
g) przywracanie walorów przyrodniczych najcenniejszym pod względem faunistycznym siedliskom, 
przekształconym lub przekształcającym się w wyniku działalności gospodarczej, 
h) wykorzystanie walorów bogactwa świata zwierząt do celów dydaktycznych, edukacyjnych i 
naukowych oraz do promocji Parku; 
6) w zakresie ochrony krajobrazów i wartości kulturowych: 
a) zachowanie i ochrona obiektów o szczególnych wartościach kulturowych, w tym zabytkowego 
układu architektoniczno-urbanistycznego ośrodka kultu religijnego oraz układów ruralistycznych 
wraz z zabudową o cechach regionalnych, 
b) kształtowanie struktury funkcjonalno-przestrzennej zapewniającej optymalizację układu 
osadniczego oraz ograniczanie rozpraszania zabudowy, 
c) zachowanie wnętrz, ciągów, punktów widokowych i dominant o szczególnych wartościach 
krajobrazowych,  
d) ochrona zabytkowych wiatraków i wapienników oraz tradycyjnych obiektów małej architektury i 
innych materialnych elementów kultury ludowej,  
e) zachowanie i ochrona stanowisk archeologicznych, 
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f) zachowanie mozaikowatych, otwartych przestrzeni rolniczych i przeciwdziałanie ich 
industrializacji, 
g) przywracanie obszarom o krajobrazie negatywnie przekształconym ich wartości krajobrazowych i 
przyrodniczych, w tym rewaloryzacja zabytkowych układów pałacowo-parkowych, folwarcznych,  
h) ochrona i kształtowanie zadrzewień oraz łąk, pastwisk i muraw, 
i) wyeksponowanie i właściwe wykorzystanie elementów dziedzictwa kulturowego do celów 
dydaktycznych, edukacyjnych i naukowych oraz do promocji Parku,  
j) ochrona i utrwalanie tożsamości kulturowej, a zwłaszcza odtwarzanie i ożywianie lokalnych 
tradycji, 
k) wpisanie Pomnika Historii na Górze Św. Anny na listę światowego dziedzictwa kulturowego 
UNESCO i/lub listę Dziedzictwa Europejskiego. 
W planie zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góra Świętej Anny określono następujące 
działania ochronne dotyczących terenów za które odpowiedzialna jest gmina Leśnica na niżowych i 
górskich świeżych łąkach użytkowanych ekstensywnie – kosić ręcznie lub mechanicznie, nie 
rzadziej niż raz na trzy lata i nie częściej niż raz w roku po 1 sierpnia, ewentualnie corocznie po 1 
lipca, z pozostawieniem ¼ powierzchni działki, w każdym roku innej, nie koszonej, z usunięciem 
biomasy poza powierzchnię łaki. 

8.7. POWIERZCHNIA ZIEMI 
Gleba stanowi podstawowy, nieodnawialny element środowiska przyrodniczego. Jej właściwości 
decydujące o przydatności rolniczej, muszą być dobrze poznane i monitorowane, a istniejące 
zasoby szczególnie chronione. Jakość środowiska glebowego i ochrona przed zanieczyszczeniami 
jest istotna z punktu widzenia obszarów chronionych.  
 
Nadmierna zawartość metali ciężkich degraduje biologiczne właściwości gleb, powoduje 
zanieczyszczenie łańcucha żywieniowego i wód gruntowych. Szczególne zagrożenie stwarzają one 
w glebach kwaśnych, przechodzą bowiem w formy łatwo dostępne dla roślin. 

 
Aktualnie obowiązujące kryteria oceny zawartości zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi zawarte 
są w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 września 2016 r. w sprawie 
sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016, poz. 1395). 
Rozpoznanie stanu gleb użytkowanych rolniczo pod względem zanieczyszczenia metalami ciężkimi 
jest istotne z uwagi na produkcję bezpiecznej żywności dla człowieka. Występowanie w glebach 
podwyższonych zawartości metali ciężkich będące następstwem działalności ludzkiej poprzez: 
emisje przemysłowe, motoryzację, nadmierną chemizację rolnictwa, powoduje degradację 
biologicznych właściwości gleb, skażenie wód gruntowych oraz przechodzenie zanieczyszczeń do 
łańcucha żywieniowego. 
Nadmierna zawartość metali ciężkich degraduje biologiczne właściwości gleb, powoduje 
zanieczyszczenie łańcucha żywieniowego i wód gruntowych. Szczególne zagrożenie stwarzają one 
w glebach kwaśnych, przechodzą bowiem w formy łatwo dostępne dla roślin. 
 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu nie przeprowadzał w ostatnich latach badań 
stanu gleb w województwie opolskim (ostatnie badania wykonywane były w latach 2005-2006). 
Ogólnie w Gminie Leśnica część gleb użytków rolnych posiada odczyn lekko kwaśny lub kwaśny. 
Jedną z przyczyn zakwaszenia gleb są kwaśne opady, wprowadzające do gleby jony siarczanowe, 
azotanowe, chlorkowe i hydronowe oraz inne zanieczyszczenia wymywane z atmosfery. 
Degradujące działanie kwaśnych opadów na podłoże oraz zwiększonego zakwaszenia gleby polega 
na rozkładzie minerałów pierwotnych i wtórnych, uwalnianiu z glinokrzemianów glinu, który w formie 
jonowej ma właściwości toksyczne, wymywaniu składników mineralnych z kompleksu sorpcyjnego 
oraz na znacznym zmniejszaniu aktywności mikroorganizmów.   
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8.8. GOSPODARKA ODPADAMI 
Zidentyfikowano następujące problemy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi: 

 selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów 
komunalnych na terenie poszczególnych gmin, nie pozwala w chwili obecnej ograniczyć 
w zadowalającym stopniu ich unieszkodliwiania poprzez składowanie, 

 niedostateczna świadomość ekologiczna społeczeństwa, 
 spalanie odpadów w paleniskach domowych, 
 deponowanie odpadów na tzw. „dzikich wysypiskach”. 
 

Zidentyfikowano następujące problemy w zakresie gospodarki odpadami innymi niż komunalne: 
 bariera kapitałowa przy wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych 

(niewielkie wykorzystanie nowoczesnych technologii), 
 niewystarczający monitoring gospodarki odpadami w odniesieniu do sektora małych 

i średnich przedsiębiorstw, 
 niska świadomość ekologiczna wytwórców odpadów, szczególnie małych i średnich 

podmiotów gospodarczych, 
 niewystarczająca znajomość zmieniających się przepisów prawnych wśród wytwórców 

i innych posiadaczy odpadów, 
 brak w WSO pełnych danych z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. 

 
Zidentyfikowano następujące problemy w zakresie gospodarowania wyrobami zawierającymi 
azbest: 

 niska świadomość ekologiczna społeczeństwa w przedmiotowym zakresie, 
 nieznajomość przepisów prawnych dotyczących obowiązków posiadaczy wyrobów 

azbestowych, 
 wysokie koszty nowych pokryć dachowych. 

9. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA CELÓW OCHRONY 
ŚRODOWISKA USTANOWIONYCH NA SZCZEBLU 
MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM, 
ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA PROGRAMU OCHRONY 
ŚRODOWISKA, ORAZ SPOSOBY, W JAKICH TE CELE I INNE 
PROBLEMY ŚRODOWISKA ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE 
PODCZAS OPRACOWYWANIA DOKUMENTU 

Analizując cele sformułowane w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Leśnica oprócz analizy 
ich wpływu na środowisko, należy dokonać odniesienia tych celów do kierunków działań 
określonych w dokumentach nadrzędnych oraz równoległych, określonych na szczeblu regionu. Od 
komplementarności i zharmonizowania tych celów w znacznym stopniu zależy możliwość 
osiągnięcia sukcesu polityki ekologicznej gminy. 
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9.1. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA OKREŚLONE W PROGRAMIE 
OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY LEŚNICA 

9.1.1. Cele wynikające z polityki unijnej 
Podstawowym dokumentem określającym cele ochrony środowiska na szczeblu Unii Europejskiej 
jest VI Wspólnotowy Program Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego. VI EAP ustanawia 
wspólnotowe ramy polityki ochrony środowiska. Stanowi on środowiskowy wymiar wspólnotowej 
strategii zrównoważonego rozwoju i wytycza priorytety w dziedzinie ochrony środowiska, 
w szczególności:  

1. zmiany klimatu;  
2. przyrodę i różnorodność biologiczną;  
3. zdrowie i jakość życia;  
4. zasoby naturalne i odpady. 
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Tabela 11. Powiązanie celów ochrony środowiska określone w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Leśnica 
z VI Wspólnotowym Programem Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego 

L.p. 
VI Wspólnotowy Program Działań w Zakresie 

Środowiska Naturalnego 
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Leśnica 

Określenie 
zgodności 

Cele działań Kierunki działań Obszar interwencji Kierunek interwencji 

1. Zmiany klimatu 

Ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych o przynajmniej 
20 % do roku 2020. Częścią 

pakietu są zobowiązania 
dotyczące 2020 roku: 20 % udział 

energii odnawialnej w ogólnej 
produkcji energii i 10 % udział 

biopaliw. 

Ochrona klimatu i jakości 
powietrza 

A.5. Realizacja zadań obowiązujących planów 
gospodarki niskoemisyjnej gminy 

Całkowita 
zgodność A.6. Poprawa jakości powietrza w Gminie Leśnica  

A.9. Rozwój energetyki odnawialnej 

 
2. 

Przyroda 
i różnorodność 
biologiczna 

Zwiększenie ochrony obszarów o 
znaczeniu wspólnotowym i 

włączanie cennych obszarów do 
europejskiej sieci Natura 2000. 

Zasoby przyrodnicze 

H.1. Ochrona i wzmocnienie ochrony form ochrony 
przyrody, w tym przywrócenie lub utrzymanie 
właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz gatunków w ramach sieci Natura 2000 i 
innych form ochrony przyrody 

Całkowita 
zgodność 

H.2. Obejmowanie ochroną nowych obszarów 
cennych przyrodniczo 

3. 
Zdrowie i jakość 

życia 
 

Zapewnienie poprawy jakości 
zasobów wód powierzchniowych i 
podziemnych oraz ekosystemów 

od wody zależnych. 

Gospodarowanie wodami  

D.2. Rozbudowa infrastruktury wodno-
kanalizacyjnej 

Całkowita 
zgodność 

D.3. Poprawa jakości wód 

4. 
Zasoby naturalne i 

odpady 

Stworzenie możliwości mających 
na celu zmniejszenie 

marnotrawstwa i szkodliwego dla 
zdrowia wpływu odpadów. 

Recykling, utylizacja odpadów 
winny zostać usprawnione, 
uwzględniając w większym 

stopniu cykl życia materiałów. 

Gospodarka odpadami i 
zapobieganie powstawaniu 

odpadów 

G.1. Minimalizacja składowanych odpadów 
poprzez: 
- rozbudowę infrastruktury do selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych, 
budowę nowych oraz rozbudowę instalacji 
służących do odzysku (w tym recyklingu), 
termicznego przekształcania z odzyskiem energii 
oraz instalacji unieszkodliwiania odpadów, 
udoskonalanie systemu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych 

Całkowita 
zgodność 

G.2. Gospodarowanie odpadami innymi 
niż komunalne 
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9.1.2. Cele wynikające Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne 
i Środowisko 
 
Pogodzenie wzrostu gospodarczego z dbałością o środowisko to obecnie jedno z największych 
wyzwań, przed którymi stoi Polska. Jest to szczególnie istotne w kontekście zmian zachodzących 
w światowej gospodarce związanych z dążeniem do wzrostu poziomu życia obywateli, koniecznością 
efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych oraz potrzebą zmian wzorców produkcji 
i konsumpcji. 
Podstawowym warunkiem zrównoważonego rozwoju jest zagwarantowanie wysokiej jakości życia 
obecnym i przyszłym pokoleniom, przy racjonalnym korzystaniu z dostępnych zasobów. Podejście to 
ma charakter dominujący w międzynarodowych stosunkach gospodarczych, a w ostatnich latach 
koncentruje się na konieczności transformacji systemów społeczno-gospodarczych w kierunku tzw. 
zielonej gospodarki. 
Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko (BEiŚ) obejmuje dwa niezwykle istotne 
obszary: energetykę i środowisko, wskazując m.in. kluczowe reformy i niezbędne działania, które 
powinny zostać podjęte w perspektywie do 2020 roku.  
W dokumencie zostały wyznaczone trzy główne cele rozwojowe dla których określono kierunki 
interwencji: 
CEL 1. ZRÓWNOWAŻONE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI ŚRODOWISKA  
- Racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin  
- Gospodarowanie wodami dla ochrony przed powodzią, suszą i deficytem wody  
- Zachowanie bogactwa różnorodności biologicznej, w tym wielofunkcyjna gospodarka leśna  
- Uporządkowanie zarządzania przestrzenią  
CEL 2. ZAPEWNIENIE GOSPODARCE KRAJOWEJ BEZPIECZNEGO I KONKURENCYJNEGO 
ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ  
- Lepsze wykorzystanie krajowych zasobów energii  
- Poprawa efektywności energetycznej 
- Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw importowanych surowców energetycznych  
- Modernizacja sektora elektroenergetyki zawodowej, w tym przygotowania do wprowadzenia 
energetyki jądrowej  
- Rozwój konkurencji na rynkach paliw i energii oraz umacnianie pozycji odbiorcy  
- Wzrost znaczenia rozproszonych, odnawialnych źródeł energii  
- Rozwój energetyczny obszarów podmiejskich i wiejskich  
- Rozwój systemu zaopatrywania nowej generacji pojazdów wykorzystujących paliwa alternatywne  
CEL 3. POPRAWA STANU ŚRODOWISKA 
- Zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki  
- Racjonalne gospodarowanie odpadami, w tym wykorzystanie ich na cele energetyczne 
- Ochrona powietrza, w tym ograniczenie oddziaływania energetyki  
- Wspieranie nowych i promocja polskich technologii energetycznych i środowiskowych  
- Promowanie zachowań ekologicznych oraz tworzenie warunków do powstawania zielonych miejsc 
pracy  
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Tabela 12. Powiązanie celów ochrony środowiska określone w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Leśnica ze 
Strategią Bezpieczeństwa Energetycznego i Środowiska 

Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko Projekt „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Leśnica” Określenie 
zgodności Cel Kierunki interwencji Obszar interwencji Kierunek interwencji 

ZRÓWNOWAŻONE 
GOSPODAROWANIE 
ZASOBAMI 
ŚRODOWISKA 

Racjonalne i efektywne 
gospodarowanie zasobami kopalin 

Zasoby geologiczne 

E.1. Pobudzanie aktywności 
potencjalnych przedsiębiorców w za-
kresie możliwości poszukiwania i 
eksploatacji kopalin 

Całkowita 
zgodność 

E.2. Ochrona i racjonalne gospodaro-
wanie zasobami kopalin w eksplo-
atowanych złożach 
E.3. Poprawa dostosowania działań 
w zakresie planowania przestrzen-
nego i lokalizacji inwestycji do po-
trzeb ochrony kopalin, również w 
obrębie złóż nieeksploatowanych 
E.4. Rozpoznawanie zasobów i bu-
dowy geologicznej oraz zabez-
pieczanie złóż zasobów 
geologicznych 

Gospodarowanie wodami dla 
ochrony przed powodzią, suszą i 
deficytem wody 

Gospodarowanie wodami 
D.4. Kształtowanie i racjonalizacja 
wykorzystania zasobów wodnych 

Całkowita 
zgodność 

Zachowanie bogactwa 
różnorodności biologicznej, w tym 
wielofunkcyjna gospodarka leśna 

Zasoby przyrodnicze 

H.5. Zwiększanie lesistości gminy 

Całkowita 
zgodność 

H.6. Poprawa zdrowotności i 
odporności drzewostanów 
H.7. Ochrona i renaturalizacja 
obszarów leśnych 

Uporządkowanie zarządzania 
przestrzenią 

Działalność edukacyjna 
J.5. Upowszechnianie systemów 
zarządzania środowiskiem 

Całkowita 
zgodność 

Zapewnienie dostępu do czystej 
wody dla społeczeństwa i 
gospodarki 

Gospodarowanie wodami 
D.2. Rozbudowa infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej Całkowita 

zgodność 
D.3. Poprawa jakości wód 

Racjonalne gospodarowanie 
odpadami, w tym wykorzystanie 
ich na cele energetyczne 

Gospodarka odpadami i zapobie-
ganie powstawaniu odpadów 

G.1. Minimalizacja składowanych 
odpadów poprzez: 
- rozbudowę infrastruktury do 

selektywnego zbierania odpadów 

Całkowita 
zgodność 
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Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko Projekt „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Leśnica” Określenie 
zgodności Cel Kierunki interwencji Obszar interwencji Kierunek interwencji 

komunalnych, 
budowę nowych oraz rozbudowę 
instalacji służących do odzysku 
(w tym recyklingu), termicznego 
przekształcania z odzyskiem energii 
oraz instalacji unieszkodliwiania 
odpadów, udoskonalanie systemu 
selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych 
G.2. Gospodarowanie odpadami 
innymi niż komunalne 

ZRÓWNOWAŻONE 
GOSPODAROWANIE 
ZASOBAMI 
ŚRODOWISKA c.d. 

Ochrona powietrza, w tym 
ograniczenie oddziaływania 
energetyki 

Ochrona klimatu i jakości powietrza 
A.2. Realizacja zadań wskazanych w 
programach ochrony powietrza 
(POP) 

Całkowita 
zgodność 

Ochrona powietrza, w tym 
ograniczenie oddziaływania 
energetyki c.d. 

Poprawa jakości powietrza c.d. 

A.4. Działania służące minimalizacji 
oddziaływania nie wydajnych lokal-
nych źródeł ciepła 

Całkowita 
zgodność 

A.5. Realizacja zadań 
obowiązujących planów gospodarki 
niskoemisyjnej gmin 
A.6. Poprawa jakości powietrza w 
Gminie Leśnica 
A.9. Rozwój energetyki odnawialnej 

Ochrona powietrza, w tym 
ograniczenie oddziaływania 
energetyki c.d. 

Promocja i wspieranie wykorzystania 
energii ze źródeł odnawialnych 

A.10. Działania inwestycyjne w 
obszarze redukcji emisji 
zanieczyszczeń z instalacji 
przemysłowych 

Całkowita 
zgodność 
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9.1.3. Zgodność celów projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 
Leśnica z zapisami Ustawy o ochronie przyrody 
W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2018 r., poz. 142 - tekst jednolity) 
zapisano m.in.: 

1.  Gospodarowanie zasobami dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów oraz zasobami 
genetycznymi roślin, zwierząt i grzybów użytkowanymi przez człowieka powinno zapewniać 
ich trwałość, optymalną liczebność i ochronę różnorodności genetycznej, w szczególności 
przez: 
- ochronę, utrzymanie lub racjonalne zagospodarowanie naturalnych i półnaturalnych 
ekosystemów, w tym lasów, torfowisk, bagien, muraw, solnisk, klifów nadmorskich i wydm, 
linii brzegów wód, dolin rzecznych, źródeł i źródlisk, a także rzek, jezior i obszarów 
morskich oraz siedlisk i ostoi roślin, zwierząt lub grzybów; 
- stworzenie warunków do rozmnażania i rozprzestrzeniania zagrożonych wyginięciem 
roślin, zwierząt i grzybów oraz ochronę i odtwarzanie ich siedlisk i ostoi, a także ochronę 
tras migracyjnych zwierząt. 

2. Gospodarowanie zasobami przyrody nieożywionej powinno być prowadzone w sposób 
zapewniający ochronę innych zasobów, tworów i składników przyrody, oszczędne 
użytkowanie przestrzeni oraz zachowanie szczególnie cennych tworów i składników 
przyrody nieożywionej, w tym profili geologicznych i glebowych, jaskiń, turni, skałek, głazów 
narzutowych, naturalnych zbiorników i cieków wodnych, źródeł i wodospadów, elementów 
dna morza, wydm i glebowych powierzchni wzorcowych, a także miejsc występowania 
kopalnych szczątków roślin i zwierząt. 

3. Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków 
kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. 

4. Zabrania się wprowadzania do środowiska przyrodniczego oraz przemieszczania w tym 
środowisku roślin, zwierząt lub grzybów gatunków obcych. 

W projekcie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Leśnica uwzględniono zapisy ustawy „O 
ochronie przyrody”. Wyznaczono następujące kierunki interwencji: 

 Ochrona i wzmocnienie ochrony form ochrony przyrody, w tym przywrócenie lub 
utrzymanie właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków w ramach 
sieci Natura 2000 i innych form ochrony przyrody 

 Obejmowanie ochroną nowych obszarów cennych przyrodniczo  
 Utrzymanie terenów zieleni  
 Gromadzenie informacji o środowisku i poprawa procesu udostępniania informacji o 

środowisku 
 Zwiększanie lesistości gminy  
 Poprawa zdrowotności i odporności drzewostanów  
 Ochrona i renaturalizacja obszarów leśnych  

9.1.4. Zgodność celów projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 
Leśnica z zapisami KPGO 2022 oraz PGOWO (2012-2017) 
Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Leśnica w zakresie dotyczącym gospodarki 
odpadami jest zgodny z zapisami Ustawy o odpadach, jak również uwzględnia cele wyznaczone w 
Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (KPGO 2022) oraz w Planie Gospodarki Odpadami 
Województwa Opolskiego (PGOWO 2012- 2017). 
W obszarze interwencji: Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu 
odpadów przyjęto następujące kierunki interwencji: 
Minimalizacja składowanych odpadów poprzez: 
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- rozbudowę infrastruktury do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 
 budowę nowych oraz rozbudowę instalacji służących do odzysku (w tym recyklingu), 

termicznego przekształcania z odzyskiem energii oraz instalacji unieszkodliwiania 
odpadów, udoskonalanie systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

- Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne 
 

10. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA PRZEWIDYWANYCH 
ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, W TYM 
ODDZIAŁYWANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, 
SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE, ŚREDNIOTERMI-
NOWE I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ORAZ 
POZYTYWNE I NEGATYWNE 
Ocenie możliwych oddziaływań na środowisko poddano zadania ujęte do realizacji w ramach 
Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Leśnica.  
Stopień i zakres oddziaływania zależeć będzie przede wszystkim od lokalizacji danego 
przedsięwzięcia, czy będzie ono realizowane na terenach zurbanizowanych, przekształconych 
antropogenicznie czy obszarach użytkowanych rolniczo lub też na obszarach cennych 
przyrodniczo i chronionych, gdzie negatywny zakres oddziaływania może być największy.  
Określenie zmian stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 
oddziaływaniem w odniesieniu do zadań zaplanowanych w Programie Ochrony Środowiska dla 
Gminy Leśnica przy braku informacji o sposobie i dokładnych miejscach realizacji poszczególnych 
przedsięwzięć jest bardzo trudne. Biorąc jednak pod uwagę, że większość z zamierzeń 
inwestycyjnych przewidywanych do realizacji w ramach Programu Ochrony Środowiska wymagać 
będzie przeprowadzenia postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu 
do konkretnych warunków środowiskowych przyjęto, że na tym etapie wystarczające będzie 
omówienie typowych oddziaływań i ich potencjalnych skutków środowiskowych. W niektórych 
przypadkach oddziaływanie, w zależności od aspektu jaki się rozważa, może mieć jednocześnie 
negatywny lub pozytywny wpływ na dany element środowiska.  
Przy tak przeprowadzonej ocenie możliwe było generalne określenie potencjalnych niekorzystnych 
skutków środowiskowych związanych z realizacją poszczególnych zadań. Ponadto ocenę tę 
dokonano przede wszystkim pod kątem oddziaływania na środowisko w fazie eksploatacji 
inwestycji, zakładając, że uciążliwości występujące w fazie budowy z reguły mają charakter 
przejściowy.  
 
Oznaczenia: 
(+) - realizacja celu spowoduje pozytywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego 

zagadnienia  
(-) - realizacja celu spowoduje negatywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego 

zagadnienia  
(0) - realizacja celu nie wpływa w sposób zauważalny na analizowane zagadnienie 
(+/-) - realizacja celu może spowodować zarówno pozytywne, jak i negatywne oddziaływania 

i skutki w zakresie analizowanego zagadnienia 
(N) – brak możliwości jednoznacznego określenia spodziewanego oddziaływania i skutków, są one 

zależne od wyboru szczegółowych rozwiązań lub innych niemożliwych obecnie do 
przewidzenia i uwzględnienia w symulacji, uwarunkowań. 
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Tabela 13. Przewidywane znaczące oddziaływania na poszczególne aspekty środowiska. 
 

L.p. 
 

Cele i kierunki działania 

Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie, 
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe 
i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na następujące 
zagadnienia i aspekty środowiska: 
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1. Obszar interwencji: Ochrona klimatu i jakości powietrza 

2. Cel: Poprawa jakości powietrza na terenie gminy w stosunku do roku bazowego 

3. Kierunek interwencji: Zarządzanie regionalne ochroną powietrza. 
Monitoring realizacji programów ochrony powietrza 

0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ 0 + 0/+ 0 + 0 0/+ 0 

4. 
Kierunek interwencji: Realizacja zadań wskazanych w programach 
ochrony powietrza (POP) 

0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ 0 + 0/+ 0 + 0 0/+ 0 

5. 
Kierunek interwencji: Działalność kontrolno - pomiarowa w 
zakresie czystości powietrza atmosferycznego 

0 0 0/+ 0 0 0 0/+ 0 0 0/+ 0 0 0 

6. 
Kierunek interwencji: Działania służące minimalizacji od-
działywania nie wydajnych lokalnych źródeł ciepła 

0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ 0 + 0/+ 0 + 0 0/+ 0 

7. 
Kierunek interwencji: Realizacja zadań obowiązujących planów 
gospodarki niskoemisyjnej gmin 

0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ 0 + 0/+ 0 + 0 0/+ 0 

8. 
Kierunek interwencji: Poprawa jakości powietrza w Gminie 
Leśnica 

0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ 0 + 0/+ 0 + 0 0/+ 0 

9. 
Kierunek interwencji: Rozwój sieci drogowej i kolejowej, rozwój in-
frastruktury rowerowej 

0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ 0 + 0/+ 0 + 0 0/+ + 

10. Kierunek interwencji: Ograniczanie emisji komunikacyjnej 0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ 0 + 0/+ 0 + 0 0/+ + 

11. Kierunek interwencji: Rozwój energetyki odnawialnej 0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ 0 + 0/+ 0 + 0 0/+ + 

12. 
Kierunek interwencji: Działania inwestycyjne w obszarze redukcji 
emisji zanieczyszczeń z instalacji przemysłowych 

0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ 0 + 0/+ 0 + 0 0/+ + 

13. Obszar interwencji: Zagrożenia hałasem 
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L.p. 
 

Cele i kierunki działania 

Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie, 
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe 
i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na następujące 
zagadnienia i aspekty środowiska: 
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14. Cel: Poprawa stanu klimatu akustycznego na terenie gminy 

15. 
Kierunek interwencji: Realizacja działań ochrony środowiska przed 
hałasem 0 0 + 0/+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16. 
Kierunek interwencji: Monitorowanie stanu środowiska w zakresie 
zagrożenia hałasem 

0 0 0/+ 0/+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17. 
Kierunek interwencji: Realizacja działań zapobiegających 
powstania sytuacji konfliktowych w zakresie oddziaływania 
akustycznego 

0 0 0/+ 0/+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18. Obszar interwencji: Pola elektromagnetyczne 

19. Cel: Utrzymanie poziomu PEM na obecnym poziomie 

20. 
Kierunek interwencji: Monitoring stanu środowiska w zakresie 
PEM 

0 0 + 0/+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21. Kierunek interwencji: Działania w zakresie kontroli i planowania 
przestrzennego 

0 0 + 0/+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22. Obszar interwencji: Gospodarowanie wodami, gospodarka wodno-ściekowa 

23. Cel: Niepogarszanie stanu wód 

24. 
Kierunek interwencji: Monitoring stanu środowiska w zakresie 
jakości wód powierzchniowych 

0 0 + 0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 

25. 
Kierunek interwencji: Rozbudowa infrastruktury wodno-
kanalizacyjnej 

0 0 + 0/+ 0/+ + 0 0/+ 0 0 0 0 + 
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L.p. 
 

Cele i kierunki działania 

Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie, 
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe 
i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na następujące 
zagadnienia i aspekty środowiska: 
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26. Kierunek interwencji: Poprawa jakości wód 0 0 + 0/+ 0/+ + 0 0/+ 0 0 0 0 + 

27. Cel: Regulacja cieków 

28. 
Kierunek interwencji: Kształtowanie i racjonalizacja wykorzystania 
zasobów wodnych 

0 0 + 0 0 + 0 0 0 0 0 0 + 

29. Obszar interwencji: Zasoby geologiczne 

30. Cel: Ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami kopalin 

31. 
Kierunek interwencji: Pobudzanie aktywności potencjalnych 
przedsiębiorców w zakresie możliwości poszukiwania i 
eksploatacji kopalin 

0 0 0/+ 0 0/- 0 0 0/- 0/- 0 0/- 0 + 

32. 
Kierunek interwencji: Ochrona i racjonalne gospodarowanie 
zasobami kopalin w eksploatowanych złożach 

0 0 0/+ 0 0/- 0 0 0/- 0/- 0 0/- 0 + 

33. 
Kierunek interwencji: Poprawa dostosowania działań w zakresie 
planowania przestrzennego i lokalizacji inwestycji do potrzeb 
ochrony kopalin, również w obrębie złóż nieeksploatowanych 

0 0 0 0 0 0 0 + + 0 0 0 + 

34. 
Kierunek interwencji: Rozpoznawanie zasobów i budowy 
geologicznej oraz zabezpieczanie złóż zasobów geologicznych 

0 0 0 0 0 0 0 + + 0 0 0 + 

35. Kierunek interwencji: Monitoring i rekultywacja 0 0 0 0 0 0 0 + + 0 0 0 + 

36. Obszar interwencji: Gleby 

37. 
Cel: Ochrona i racjonalne wykorzystanie gleb z dostosowaniem formy zagospodarowania oraz kierunków i intensywności 
produkcji do ich naturalnego potencjału przyrodniczego 

38. 
Kierunek interwencji: Promowanie rolnictwa ekologicznego, 
wdrażanie programów działań proekologicznych oraz zwiększanie 

0 0/+ 0/+ 0/+ + 0/+ 0 0 0 0 0 0 + 
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L.p. 
 

Cele i kierunki działania 

Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie, 
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe 
i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na następujące 
zagadnienia i aspekty środowiska: 
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świadomości rolników w zakresie ochrony i racjonalnego 
użytkowania gleb 

39. 
Kierunek interwencji: Ochrona gleb o najlepszych walorach 
użytkowych i wartościowych z punktu widzenia przyrody 0 0/+ 0/+ 0/+ + 0/+ 0 0 0 0 0 0 + 

40. Kierunek interwencji: Ochrona gleb przed erozją wodną i wietrzną 0 0/+ 0/+ 0/+ + 0/+ 0 0 0 0 0 0 + 

41. 
Cel: Ograniczenie negatywnego oddziaływania procesów gospodarczych na powierzchnię ziemi (zwłaszcza zmniejszanie 
udziału terenów oprzekształconej o zanieczyszczonej powierzchni ziemi 

42. 
Kierunek interwencji: Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych i 
remediacja zanieczyszczonych terenów poprzemysłowych 

0 0/+ 0/+ 0/+ + 0/+ 0 0 0 0 0 0 + 

43. Obszar interwencji: Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

44. 
Cel: Zbudowanie systemu zgodnego z hierarchią postępowania z odpadami, w której priorytetem jest zapobieganie 
powstawaniu odpadów oraz stworzenie niezbędnej infrastruktury do selektywnego zbierania odpadów u źródła, tak aby 
zapewnić ich efektywny recykling 

45. 

Kierunek interwencji: Minimalizacja składowanych odpadów 
poprzez: 
- rozbudowę infrastruktury do selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, 
- budowę nowych oraz rozbudowę instalacji służących do odzysku 

(w tym recyklingu), termicznego przekształcania z odzyskiem 
energii oraz instalacji unieszkodliwiania odpadów, udoskonalanie 
systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ + 0/+ + + 0/+ 0/+ 0 0 

46. 
Kierunek interwencji: Gospodarowanie odpadami innymi 
niż komunalne 

0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ + 0/+ + + 0/+ 0/+ 0 0 

47. Obszar interwencji: Zasoby przyrodnicze 

48. Cel: Kształtowanie systemu przyrodniczego, ochrona krajobrazu i różnorodności biologicznej 

49. 
Kierunek interwencji: Ochrona i wzmocnienie ochrony form 
ochrony przyrody, w tym przywrócenie lub utrzymanie właściwego 

+ + 0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0 0 0 
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L.p. 
 

Cele i kierunki działania 

Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie, 
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe 
i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na następujące 
zagadnienia i aspekty środowiska: 
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stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków w ramach 
sieci Natura 2000 i innych form ochrony przyrody 

50. 
Kierunek interwencji: Obejmowanie ochroną nowych obszarów 
cennych przyrodniczo + + 0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0 0 0 

51. Cel: Tereny zieleni 
52. Kierunek interwencji: Utrzymanie terenów zieleni + + 0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0 0 0 
53. Cel: Polepszenie wiedzy o stanie środowiska przyrodniczego regionu w celu wzmocnienia jego ochrony 

54. 
Kierunek interwencji: Gromadzenie informacji o środowisku i 
poprawa procesu udostępniania informacji o środowisku + + 0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0 0 0 

55. Cel: Zwiększanie lesistości i zrównoważona gospodarka leśna 
56. Kierunek interwencji: Zwiększanie lesistości gminy + + 0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0 0 0 

57. 
Kierunek interwencji: Poprawa zdrowotności i odporności 
drzewostanów 

+ + 0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0 0 0 

58. Kierunek interwencji: Ochrona i renaturalizacja obszarów leśnych + + 0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0 0 0 
59. Obszar interwencji: Zagrożenie poważnymi awariami 
60. Cel: Zapobieganie wystąpieniu awarii oraz eliminacja i minimalizacja skutków w przypadku wystąpienia 

61. 
Kierunek interwencji: Nadzór nad zakładami dużego i 
zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii 

+ + 0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0 0 0 

62. 
Kierunek interwencji: Monitoring zagrożeń związanych z transpor-
tem substancji niebezpiecznych + + 0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0 0 0 

63. 
Kierunek interwencji: Wzmocnienie skuteczności działań służb 
reagujących w przypadku wystąpienia awarii 

+ + 0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0 0 0 

64. Obszar interwencji: Działalność edukacyjna 

65. Cel: Podnoszenie świadomości ekologicznej, zmiana postaw i zachowań społeczeństwa, w tym dzieci i  młodzieży, firm. 

66. 
Kierunek interwencji: Kształtowanie postaw społeczeństwa z 
wykorzystaniem mediów tradycyjnych i internetu, aktywizacja 

+ + + + + + + + + + + + + 
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L.p. 
 

Cele i kierunki działania 

Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie, 
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe 
i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na następujące 
zagadnienia i aspekty środowiska: 
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społeczeństwa dla zrównoważonego rozwoju 

67. 
Kierunek interwencji: Zapewnienie szerokiego udziału 
społecznego przy podejmowaniu decyzji mogących mieć wpływ na 
środowisko 

+ + + + + + + + + + + + + 

68. 
Kierunek interwencji: Budowa, rozbudowa, adaptacja, remont, 
wyposażenie i doposażenie obiektów infrastruktury służącej 
edukacji ekologicznej 

+ + + + + + + + + + + + + 

69. 
Kierunek interwencji: Kształcenie i wymiana najnowszej wiedzy 
oraz wsparcie systemu edukacji w obszarze ochrony środowiska i 
zrównoważonego rozwoju 

+ + + + + + + + + + + + + 

70. 
Kierunek interwencji: Upowszechnianie systemów zarządzania 
środowiskiem 

+ + + + + + + + + + + + + 
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10.1. PODSUMOWANIE PRZEWIDYWANYCH ODDZIAŁYWAŃ NA 
POSZCZEGÓLNE ASPEKTY ŚRODOWISKA, W SZCZEGÓLNOŚCI 
NA OBSZARY OBJĘTE OCHRONĄ 

10.1.1. Oddziaływanie na obszary ochronione, obszary Natura 2000, 
bioróżnorodność biologiczną, rośliny i zwierzęta 

Wpływ działań wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Leśnica na obszary 
objęte ochroną i projektowane na podstawie Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
(Dz.U. 2018 r., poz. 142 - tekst jednolity) będą oceniane w oparciu o procedurę ocen 
oddziaływania na środowisko w procesie ubiegania się o decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji na zasadach określonych w Ustawie z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2017 
poz. 1405 – tekst jednolity). 
Program Ochrony Środowiska jest zgodny z zapisami Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 
kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2018 r., poz. 142 - tekst jednolity) oraz Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 9 października 2014 roku w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. 2014 
poz. 1409), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie ochrony 
gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2016 poz. 2183) jak również Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 
dnia 9 października 2014 roku w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz.U. 2014 poz. 1408). 

Zadania w ramach obszaru interwencji Zasoby przyrodnicze mają na celu poprawę stanu przyrody 
na terenie Gminy Leśnica, biorąc pod uwagę ochronę zasobów przyrodniczych, w szczególności 
obszarów cennych przyrodniczo. W efekcie korzystnie wpłyną na stan przyrody w gminie. 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu oraz Regionalna Rada Ochrony Przyrody w 
Opolu zajęła stanowisko w sprawie ochrony siedlisk ptaków i nietoperzy na obiektach 
budowlanych. W związku z przeprowadzaniem prac termo modernizacyjnych budynków może 
dochodzić do powstawania kolizji na drodze „siedliska gatunków chronionych”, a „remonty 
budynku” w wyniku, których zamieszkujące je zwierzęta mogą utracić bezpowrotnie miejsca 
schronienia bądź gniazdowania (rozrodu), przez co w widoczny sposób zmniejsza się ich 
populacja(w konsekwencji może dojść do jej całkowitego zaniku).  
W związku z powyższym koniecznym jest właściwe planowanie i prowadzenie tego typu robót. W 
przypadku nieodpowiedniego ich wykonywania może dochodzić do naruszania zakazów 
wymienionych w § 7 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie 
ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2016, poz. 2183), m.in. zabijania i okaleczania ptaków lub 
nietoperzy, niszczenie ich jaj i postaci młodocianych oraz ich siedlisk, miejsc gniazdowania, lęgu 
lub schronień (zakazy). Także umyślne płoszenie i niepokojenie ww. gatunków jest dla nich 
zagrożeniem, gdyż prowadzić może, m.in. do porzucenia lęgów przez osobniki rodzicielskie. 
Dodatkowo przeprowadzone zamierzenia remontowe mogą uniemożliwić w przyszłości zakładanie 
gniazd przez bytujące tam wcześniej gatunki ptaków (np. poprzez montaż podbitek i uszczelnienie 
wszelkich szpar i nieciągłości elewacji wykorzystywanych wcześniej przez ptaki) lub też sprawić, 
że dane obiekty nie będą nadawały się w przyszłości do wykorzystania jako miejsca odpoczynku 
przez występujące tam wcześniej nietoperze (np. poprzez zagrodzenie dostępu do pomieszczeń 
wcześniej przez nie wykorzystywanych). 

10.1.2. Oddziaływanie na wody 
Realizacja zadań w ramach założonego obszaru interwencji: Gospodarowanie wodami ma w 
efekcie doprowadzić do racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi, jednocześnie chroniąc 
środowisko wodne przed zanieczyszczeniami.  
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Wpływ działań wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Leśnica na wody 
powierzchniowe i podziemne będzie oceniany w oparciu o procedurę ocen oddziaływania na 
środowisko w procesie ubiegania się o decyzję o środowiskowych 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. 2017 poz. 1405 – tekst jednolity). 
Inwestycje w zakresie budowy, rozbudowy lub modernizacji sieci wodociągowej, budowy lub 
modernizacji ujęć wód podziemnych i budowy lub modernizacji stacji uzdatniania wody nie będą 
negatywnie oddziaływać na środowisko wodne w gminie. Zauważalny jest aspekt społeczny. 
Gospodarstwa domowe podłączone zostaną do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, co podwyższy 
standard życia mieszkańców. Ponadto budowa, rozbudowa lub modernizacja ujęć wody i stacji 
uzdatniania pozwoli na dostarczanie wody przeznaczonej do spożycia spełniającej wymagania 
stawanie przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. rozporządzenie 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294). 
Zadania ukierunkowane na poprawę jakości wód podziemnych i powierzchniowych poprzez 
uporządkowanie gospodarki ściekowej (budowa lub modernizacja sieci kanalizacyjnych, budowa, 
rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków, systemów podczyszczania ścieków 
przemysłowych, budowa szczelnych zbiorników na ścieki) wpłyną pozytywnie na stan środowiska 
wodnego na terenie gminy. Skutkiem utworzenia sprawnego systemu odprowadzania ścieków 
komunalnych, przemysłowych i rolnych jest zmniejszenie ilości ścieków nieoczyszczonych 
odprowadzanych do środowiska. W celu ochrony środowiska wodnego przed zanieczyszczeniami 
ze źródeł komunalnych, przemysłowych i rolniczych stosuje się przepisy m.in. rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 
marca 2015 r. w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane 
w ściekach przemysłowych (Dz.U. 2015 poz. 521). 
Systemy kanalizacyjne nie stwarzają podczas normalnej eksploatacji znaczących zagrożeń dla 
środowiska. Z uwagi jednak na znaczące oddziaływania w przypadku awarii lub wypadku 
wskazana jest stała kontrola stanu technicznego tych instalacji, jak również opracowanie 
szczegółowych planów usuwania skutków awarii. 

Zadania związane z poprawą nawierzchni dróg, budową i przebudową dróg, budową parkingów 
wiązać się będą z zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych 
– do systemu kanalizacji deszczowej lub rowów. Wody opadowe i roztopowe niosą ze sobą 
ładunek zanieczyszczeń tj. zawiesina, różnego rodzaju substancje olejowe, w tym węglowodory 
ropopochodne, metale ciężkie (Pb, Zn, Cu, Cd, Cr, Ni i in.), związki organiczne i nieorganiczne, 
chlorki Na, Mg, Ca, zanieczyszczenia pływające grube, związki biogenne (N, P, K) oraz 
mikrozanieczyszczenia (np. węglowodory aromatyczne). Powyższe zanieczyszczenia dostają się 
do wód w wyniku spływu z powierzchni utwardzonej, z wypłukiwania substancji z materiałów 
stosowanych do przebudowy dróg, z nieszczelnych układów paliwowych i smarowniczych sprzętu 
remontowo- budowlanego wykorzystywanego przy pracach budowlanych. Działania związane 
z prowadzeniem prac budowlanych z użyciem sprzętu ciężkiego będą chwilowe i krótkotrwałe, 
które ustąpią wraz z zakończeniem prac budowlanych. Podczas użytkowania dróg i parkingów 
powstaną wody opadowe i roztopowe, stanowiące potencjalne zagrożenie dla środowiska 
wodnego i glebowego. Wody opadowe i roztopowe z terenów komunikacyjnych przed 
wprowadzeniem do wód lub ziemi powinny będą spełniać zapisy rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800). Wody nie spełniające wymagań powinny być 
oczyszczane, tak aby spełnione były standardy powyższego rozporządzenia.  
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Znaczna część zadań w sposób ogólny ujmuje problematykę ochrony wód powierzchniowych 
i podziemnych. Są to działania z kategorii zadań „miękkich” nie powodujących negatywnych 
oddziaływań na środowisko wodne. Działania te będą miały korzystny wpływ na jakość wód 
powierzchniowych i podziemnych oraz właściwe gospodarowanie wodami. 

10.1.3. Oddziaływania na klimat akustyczny 
Działania wyznaczone w obszarze interwencji: Zagrożenia hałasem wpłyną w sposób pozytywny 
na środowisko. Wszelkiego rodzaju inwestycje ograniczające emisję hałasu do środowiska, przede 
wszystkim na obszarach ochrony akustycznej przyczyniają się do istotnego zmniejszenia 
negatywnego oddziaływania powodowanego przez hałas.  
W Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Leśnica wymieniono zadania ogólnie podejmujące 
problematykę ochrony przed hałasem, dotyczące całego terenu gminy. Są to zadania 
tj. prowadzenie pomiarów hałasu komunikacyjnego i przemysłowego, monitorowanie realizacji 
„Programu ochrony przed hałasem”, usprawnienie organizacji ruchu drogowego, tworzenie 
obszarów ograniczonego użytkowania. Działania te będą korzystnie wpływać na klimat akustyczny 
gminy.  
Działania związane z: modernizacją nawierzchni dróg, przebudową lub budową dróg, budową 
parkingów, budową ścieżek rowerowych, rewitalizacją obszarów lub obiektów, budową lub 
modernizacją sieci wodociągowej, sieć kanalizacyjnej, stacji uzdatniania wody lub ujęć wody, 
rozbudowy instalacji do składowania lub przetwarzania odpadów, mogą powodować negatywne 
krótkoterminowe oddziaływania na środowisko. Sprzęt mechaniczny wykorzystywany do prac 
remontowo- budowlanych powoduje zwiększoną emisję hałasu do środowiska. Przewiduje się, że 
to oddziaływanie będzie chwilowe i ustąpi z chwilą zakończenia prac.  
Wpływ działań wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Leśnica na klimat 
akustyczny będzie oceniany w oparciu o procedurę ocen oddziaływania na środowisko w procesie 
ubiegania się o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji na zasadach 
określonych w Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz.U. 2017 poz. 1405  – tekst jednolity). 
Realizacja przedsięwzięć szczególnie na terenach ochrony akustycznej będzie uwzględniać zapisy 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. rozporządzenie w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2014  poz. 112 – tekst jednolity) oraz 
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie wymogu dla urządzeń 
używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U. 2005, nr 263 
poz. 2202 z późn. zmianami). 

10.1.4. Oddziaływanie na powietrze 
Działania określone w obszarze interwencji Ochrona klimatu i jakości powietrza są działaniami 
korzystnie wpływającymi na jakość powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń z 
transportu, przemysłu oraz zanieczyszczeń ze źródeł komunalnych. Na poprawę jakości powietrza 
wypłynie zmiana stanu technicznego dróg, zmiany w organizacji ruchu drogowego, modernizacja 
systemów grzewczych, termomodernizacje, modernizacja procesów technologicznych na 
niskoemisyjne oraz budowa ścieżek rowerowych.  
Swój wkład w poprawę jakości powietrza atmosferycznego będą miały również rzetelnie 
przeprowadzone działania edukacyjne na temat zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza ze 
źródeł niskiej emisji oraz szkodliwości spalania odpadów w gospodarstwach domowych, 
a w dalszej perspektywie propagowanie energii ze źródeł odnawialnych lub zachęcanie do 
korzystania z rowerów. Zmniejszeniu emisji do powietrza będzie sprzyjać rozwój OZE, na terenie 
gminy  – wykorzystanie biomasy, biopaliw, energii wodnej. 
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Do zadań, które w perspektywie długookresowej wpłyną pośrednio na jakość powietrza należy 
zaliczyć m.in. ochronę zasobów przyrodniczych w istniejących kompleksach leśnych, utrzymanie 
terenów zieleni (zachowana powierzchnia czynna biologicznie), wdrażanie programów rolno- 
środowiskowych, wszelkie działania kontrolne związane z ograniczeniem emisji do powietrza oraz 
akcje edukacyjne promujące postawy ekologiczne. Wyznaczenie zadań polegających na 
ograniczeniu emisji do atmosfery pozwoli na wyeliminowanie zagrożenia dla zdrowia ludzi 
i ograniczy niszczenie fasad budynków, w tym także zabytkowych.  
Działania związane z: modernizacją nawierzchni dróg, przebudową lub budową dróg, budową 
parkingów, rewitalizacją obszarów lub obiektów, budową lub modernizacją sieci wodociągowej, 
sieć kanalizacyjnej, stacji uzdatniania wody lub ujęć wody, rozbudowy instalacji do składowania lub 
przetwarzania odpadów, mogą powodować negatywne krótkoterminowe oddziaływania na 
środowisko. Sprzęt mechaniczny wykorzystywany do prac remontowo- budowlanych powoduje 
zwiększoną emisję zanieczyszczeń (pyłów i gazów) ze spalania paliw w silnikach samochodowych, 
ścierania opon i nawierzchni drogowej, jak również okładzin hamulcowych. Emisja zanieczyszczeń 
może wystąpić również w przypadku prac spawalniczych czy prac malarskich. Przewiduje się, że 
to oddziaływanie będzie chwilowe i ustąpi z chwilą zakończenia prac.  
Podczas użytkowania dróg i parkingów przewiduje się emisję zanieczyszczeń do powietrza 
pochodzących ze spalania paliw w silnikach samochodowych. Emitowane są przede wszystkim 
tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla (CO2), tlenki azotu (NOX) oraz węglowodory. Dodatkowym 
problemem jest emisja zanieczyszczeń pyłowych pochodzących głównie za ścierania opon, 
hamulców oraz nawierzchni dróg. Pyły te często zawierają metale ciężkie tj. ołów, nikiel, kadm 
i miedź.  
W trakcie prowadzenia prac remontowo- budowlanych, jak również w przypadku użytkowania dróg 
i parkingów będą uwzględnione dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu wymagane 
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 
substancji w powietrzu (Dz.U. 2012 poz. 1031).  
Wpływ przedsięwzięć wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Leśnica na 
powietrze atmosferyczne będzie oceniany w oparciu o procedurę ocen oddziaływania na 
środowisko w procesie ubiegania się o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji 
inwestycji na zasadach określonych w Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2017 poz. 1405 – tekst jednolity). 

10.1.5. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi i krajobraz 
Działania wyznaczone w celu Zwiększanie lesistości i zrównoważona gospodarka leśna m.in. 
odnoszą się do zachowania i ochrony zasobów przyrodniczych w istniejących kompleksach 
leśnych, wzmocnienie roli rekreacyjnej zieleni wpłyną korzystnie na gleby i zachowanie 
różnorodności biologicznej oraz na estetykę obszaru.  
Działania wyznaczone w obszarze interwencji Gleby wpłyną korzystnie na stan powierzchni ziemi. 
Założone prace rewitalizacyjne/ rekultywacyjne mają pozytywny aspekt środowiskowy, społeczny i 
ekonomiczny. Wpłyną na poprawę wartości ekologicznych obszaru zdegradowanego oraz wyższą 
wartość ekonomiczną i użytkową. 
Na polepszenie jakości gleb wpływają również wszystkie działania edukacyjne związane 
z propagowaniem odpowiedniej praktyki rolniczej w gospodarstwach oraz gospodarstw 
ekologicznych, wdrażaniem programów rolno- środowiskowych. Pozytywnie na gleby będą 
oddziaływać zadania: przeciwdziałania degradacji chemicznej gleb, ochrona gleb o wysokiej 
przydatności rolniczej przed przeznaczeniem na cele nierolne i nieleśne oraz kształtowanie 
struktury upraw przeciwdziałającej erozji oraz pogarszaniu się jakości gleb. 
Działania związane z: modernizacją nawierzchni dróg, przebudową lub budową dróg, budową 
parkingów, rewitalizacją obszarów lub obiektów, budową lub modernizacją sieci wodociągowej, 
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sieć kanalizacyjnej, stacji uzdatniania wody lub ujęć wody, rozbudowy instalacji do składowania lub 
przetwarzania odpadów, mogą powodować negatywne krótkoterminowe oddziaływania na 
środowisko. Sprzęt mechaniczny wykorzystywany do prac remontowo- budowlanych spowodować 
może zwiększoną emisję zanieczyszczeń do ziemi ze spalania paliw w silnikach samochodowych, 
ścierania opon i nawierzchni drogowej, jak również okładzin hamulcowych. Ponadto praca sprzętu 
ciężkiego wiązać się może z przekształceniem powierzchni ziemi na terenach objętych realizacją 
przedsięwzięć. Należy zauważyć, że przedsięwzięcia mogą być prowadzone na terenach 
przekształconych. 
Emisja zanieczyszczeń do powietrza pochodzących ze spalania paliw w silnikach 
samochodowych, ścierania opon, hamulców oraz nawierzchni dróg tj. tlenek węgla (CO), 
dwutlenek węgla (CO2), tlenki azotu (NOX) oraz węglowodory, metale ciężkie tj. ołów, nikiel, kadm 
i miedź mogą być deponowane do powierzchni ziemi- wtórne zanieczyszczenie. 
Podczas realizacji inwestycji mających wpływ na powierzchnię ziemi będą przestrzegane zapisy 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia 
oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016, poz. 1395). 
Wpływ działań wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Leśnica na 
powierzchnię ziemi będzie oceniany w oparciu o procedurę ocen oddziaływania na środowisko 
w procesie ubiegania się o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji 
na zasadach określonych w Ustawie z dnia 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. 2017 poz. 1405 – tekst jednolity). 

10.1.6. Oddziaływanie na zasoby naturalne 
Na etapie opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla 
Gminy Leśnica nie stwierdzono oddziaływania na zasoby naturalne. Wpływ działań będzie 
oceniany w oparciu o procedurę ocen oddziaływania na środowisko w procesie ubiegania się 
o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji na zasadach określonych 
w Ustawie z dnia 8 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz.U. 2017 poz. 1405 – tekst jednolity). 

10.1.7. Oddziaływanie na ludzi 
Zadania określone w Programie Ochrony Środowiska mogą stanowić źródło potencjalnego 
uciążliwości na ludzi. Będą to przede wszystkim inwestycje związane z użyciem sprzętu ciężkiego 
tj. modernizacja nawierzchni dróg, przebudowa lub budowa dróg, budowa parkingów, rewitalizacja 
obszarów lub obiektów, budowa lub modernizacja sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, stacji 
uzdatniania wody lub ujęć wody, rozbudowa instalacji do składowania lub przetwarzania odpadów. 
Przewiduje się, że negatywne oddziaływania będą chwilowe i ustąpią z chwilą zakończenia robót. 
Wspomniane prace realizacyjne mogą stanowić zagrożenie dla ruchu pieszego i kołowego, 
w związku z powyższym istotne jest odpowiednio wczesne poinformowanie lokalnej ludności 
o prowadzonych pracach budowlanych i ziemnych, które umożliwi przygotowanie się do 
ewentualnych utrudnień. Oprócz informacji powinno pojawić się także prawidłowe oznakowanie 
miejsc budowy. Prace o największym stopniu uciążliwości powinny odbywać się w porze dziennej, 
najlepiej z pominięciem tzw. godzin szczytu. Wszystkie prace budowlane i ziemne powinny 
odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, BHP itp. 
Podczas użytkowania infrastruktury drogowej na terenie gminy mogą wystąpić oddziaływania na 
środowisko m.in. powietrze, klimat akustyczny, itp. Zamierzone działania inwestycyjne powinny być 
prowadzone z uwzględnieniem dopuszczalnych standardów jakości powietrza, poziomu hałasu itd. 
(cytowanych we wcześniejszych rozdziałach). 
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Działania związane z budową sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody, ujęć wody i sieci 
kanalizacji pomimo oddziaływania w fazie budowy dają w efekcie korzyści społeczne. 
Gospodarstwa domowe podłączone zostaną do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej co podwyższy 
standard życia mieszkańców. Ponadto budowa, rozbudowa lub modernizacja ujęć wody i stacji 
uzdatniania pozwoli na dostarczanie wody przeznaczonej do spożycia spełniającej wymagania 
stawanie przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. rozporządzenie 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294). 
Wpływ działań wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Leśnica na zdrowie i 
życie ludzi będzie oceniany w oparciu o procedurę ocen oddziaływania na środowisko w procesie 
ubiegania się o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji na zasadach 
określonych w Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz.U. 2017 poz. 1405 – tekst jednolity). 

10.1.8. Oddziaływanie na zabytki i dobra materialne 
Wpływ działań wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Leśnica na zabytki 
będzie oceniany w oparciu o procedurę ocen oddziaływania na środowisko w procesie ubiegania 
się o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji na zasadach 
określonych w Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz.U. 2017 poz. 1405 – tekst jednolity). 
Działania polegające na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do atmosfery pozwolą na 
ograniczenie niszczenia fasad budynków, w tym także zabytkowych. Ponadto wszelkiego rodzaju 
inwestycje ograniczające emisję hałasu, przede wszystkim na obszarach zwartej zabudowy 
przyczyniają się do istotnego zmniejszenia ryzyka zdrowotnego powodowanego przez hałas. Ma to 
swoje korzyści również dla budynków zlokalizowanych w bliskim sąsiedztwie ciągów 
komunikacyjnych, ponieważ zmniejszają się drgania i wibracje, które mogą powodować ich 
uszkodzenie. Podobnie w sytuacji podjęcia działań związanych z ochroną przed powodzią 
zmniejszą ryzyko zniszczenia obiektów zabytkowych. 
Podczas realizacja zadań wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska uwzględnione zostaną 
zapisy Ustawy z dnia 10 września 2014 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 
2017 poz. 2187 – tekst jednolity ze zm.). 
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Tabela 14. Matryca oddziaływań kierunków, charakteru i czasu działań proponowanych w Programie Ochronie Środowiska 
przedsięwzięć realizowanych na terenie Gminy Leśnica. 
 

Cele, kierunki interwencji oraz zadania Charakter 
oddziaływania 

Opis oddziaływania 

Ochrona przyrody i krajobrazu, kształtowanie 
terenów zieleni, gospodarka leśna w tym m.in.: 
- Ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z 
wymogami ładu przestrzennego w Łąkach 
Kozielskich i Kadłubcu 
- Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii 
Góra Św. Anny - Zagospodarowanie zabytkowego 
Pomnika Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny 
oraz zagospodarowanie zabytkowego amfiteatru w 
Górze Św. Anny 

Krótkoterminowe W trakcie realizacji zadań powstaną niewielkie ilości odpadów oraz 
krótkotrwały brak uporządkowania terenu. 

Długoterminowe Poprawa stanu przyrody w mieście, walorów estetycznych oraz wpływ na 
ochronę klimatu. 

Bezpośrednie Poprawa stanu przyrody w mieście. 
Pośrednie Poprawa jakości powietrza. 
Wtórne Poprawa krajobrazu. 
Skumulowane Poprawa stanu przyrody w mieście, poprawa powietrza oraz krajobrazu. 

Ochrona powietrza, ochrona przed hałasem, 
ochrona wód powierzchniowych i podziemnych 
w tym budowa, modernizacja dróg  

Krótkoterminowe W trakcie prac budowlanych podczas realizacji inwestycji związanych z 
budową, modernizacją i przebudową dróg nastąpi na czas budowy emisja 
hałasu, odpadów, pyłu oraz nieuporządkowanie terenu i utrudnienia 
komunikacji które spowodują wzrost emisji spalin do powietrza na 
odcinkach dróg którymi będą odbywać się objazdy. 

Długoterminowe Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, ochrona wód 
powierzchniowych i podziemnych poprzez zorganizowane odprowadzenie 
wód opadowych, zmniejszenie zużycia paliw oraz poprawa komfortu życia 
mieszkańców. 

Bezpośrednie W fazie budowy jak w oddziaływaniu krótkoterminowym. 
W fazie eksploatacji poprawa jakości powietrza, zmniejszenie emisji 
hałasu oraz ochrona wód powierzchniowych i głębinowych. 

Pośrednie Poprawa jakości powietrza, obniżenie emisji hałasu, zmniejszenie zużycia 
paliwa. 

Wtórne Poprawa jakości powietrza, obniżenie emisji hałasu, zmniejszenie zużycia 
paliwa. 

Skumulowane Poprawa jakości powietrza, obniżenie emisji hałasu, zmniejszenie zużycia 
paliwa, poprawa wód powierzchniowych i podziemnych oraz komfortu 
życia mieszkańców. 

Ochrona powietrza w tym: 
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- Ecodriving Krótkoterminowe W trakcie prac budowlanych podczas realizacji inwestycji związanych z 
budową tras rowerowych nastąpi na czas budowy emisja hałasu, 
odpadów, pyłu oraz nieuporządkowanie terenu. 

Długoterminowe Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz poprawa kondycji 
zdrowotnej mieszkańców. 

Bezpośrednie W fazie budowy jak w oddziaływaniu krótkoterminowym. 
W fazie eksploatacji poprawa jakości powietrza. 

Pośrednie Poprawa jakości powietrza oraz pośrednio zmniejszenie emisji hałasu. 
Wtórne Poprawa jakości powietrza oraz pośrednio zmniejszenie emisji hałasu. 
Skumulowane Poprawa jakości powietrza oraz pośrednio zmniejszenie emisji hałasu. 

- Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej 

Krótkoterminowe W trakcie prac budowlanych nastąpi emisja hałasu, produkcja odpadów, 
Poprawa jakości powietrza, zmniejszenie zużycia energii 

 

Długoterminowe Poprawa jakości powietrza, zmniejszenie zużycia energii 
 

Bezpośrednie W trakcie prac budowlanych nastąpi emisja hałasu, produkcja odpadów, 
W fazie eksploatacji poprawa jakości powietrza, zmniejszenie zużycia 
energii 

 

Pośrednie  Poprawa jakości powietrza, zmniejszenie zużycia energii 
 

Wtórne  Poprawa jakości powietrza, zmniejszenie zużycia energii 
 

Skumulowane  Poprawa jakości powietrza, zmniejszenie zużycia energii 
 

Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych 
w tym: 
- budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej 

Krótkoterminowe Zadania związane z pracami budowlanymi przy realizacji  działań  w 
zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych w trakcie 
realizacji zadań inwestycyjny będzie powodowała emisję hałasu, 
odpadów, pyłu oraz nieuporządkowanie terenu. 

Długoterminowe Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych. 
Bezpośrednie Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych. 
Pośrednie Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych, ochrona gruntów, 

ochrona flory i fauny. 
Wtórne Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych, ochrona gruntów, 

ochrona flory i fauny. 
Skumulowane Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych, ochrona gruntów, 

ochrona flory i fauny. 
Gospodarka odpadami - Realizacja obowiązków 
gmin w zakresie gospodarowania odpadami 
komunalnymi 

Krótkoterminowe Ochrona gleb, wód powierzchniowych i podziemnych, krajobrazu, ochrona 
powietrza poprzez wprowadzenie zakazu spalania odpadów jak również 
zmniejszenie emisji odorów. 

Długoterminowe Ochrona gleb, wód powierzchniowych i podziemnych, krajobrazu, ochrona 
powietrza poprzez wprowadzenie zakazu spalania odpadów jak również 
zmniejszenie emisji odorów. 
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Bezpośrednie Ochrona gleb, wód powierzchniowych i podziemnych, krajobrazu, ochrona 
powietrza poprzez wprowadzenie zakazu spalania odpadów jak również 
zmniejszenie emisji odorów. 

Pośrednie Ochrona gleb, wód powierzchniowych i podziemnych, krajobrazu, ochrona 
powietrza poprzez wprowadzenie zakazu spalania odpadów jak również 
zmniejszenie emisji odorów. 

Wtórne Ochrona gleb, wód powierzchniowych i podziemnych, krajobrazu, ochrona 
powietrza poprzez wprowadzenie zakazu spalania odpadów jak również 
zmniejszenie emisji odorów. 

Skumulowane Ochrona gleb, wód powierzchniowych i podziemnych, krajobrazu, ochrona 
powietrza poprzez wprowadzenie zakazu spalania odpadów jak również 
zmniejszenie emisji odorów. 
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11. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, 
OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ 
NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, 
MOGĄCYCH BYĆ REZULTATEM REALIZACJI PROGRAMU 
OCHRONY ŚRODOWISKA  
 
Zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2017 poz. 519 – 
tekst jednolity ze zm.) kompensacja przyrodnicza to zespół działań prowadzących do przywrócenia 
równowagi przyrodniczej na danym terenie, wyrównania szkód dokonanych w środowisku przez 
realizację przedsięwzięcia i zachowanie walorów krajobrazowych. Warianty kompensacji 
przyrodniczej powinny być określone w ramach wydawanych decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla poszczególnych przedsięwzięć. Zgodnie z art. 71 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 (Dz.U. 2017 
poz. 1405 – tekst jednolity) decyzje te określają środowiskowe uwarunkowania realizacji 
przedsięwzięć, a w szczególności warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji 
lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych 
wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla 
terenów sąsiednich, a także w przypadku, gdy z oceny przedsięwzięcia na środowisko wynika 
potrzeba wykonania kompensacji przyrodniczej (stwierdza konieczność jej wykonania). 
 
Na etapie opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla 
Gminy Leśnica nie stwierdzono znaczących negatywnych oddziaływań na środowisko. Jednak w 
przypadku przedsięwzięć, które będą wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 
grudnia 2015 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
(Dz.U. 2016 poz. 71) podstawą prawną do prowadzenia postępowania w sprawie tego typu 
przedsięwzięć będzie Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2017 poz. 1405 – tekst jednolity). Wówczas wyznaczone 
zostaną działania mające na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą dla 
planowanych przedsięwzięć. 
Na terenie Gminy Leśnica występują obszary o szczególnie wysokich walorach fizjonomicznych 
krajobrazu. W niniejszym opracowaniu dla obszarów o szczególnie wysokich walorach 
fizjonomicznych krajobrazu proponuje się ustalanie zakazów lokalizacji obszarowych, punktowych i 
liniowych dominant krajobrazowych degradujących walory fizjonomiczne, w szczególności 
elektrowni wiatrowych powyżej 30m wysokości liczonej wraz z rotorem, nowoprojektowanych linii 
wysokiego napięcia powyżej 110kV oraz punktowych dominant w postaci masztów, urządzeń 
technologicznych i innych powyżej 30m.  

Wśród działań mających na celu zapobieganie oddziaływania planowanych inwestycji wyróżniono: 
 prawidłowe zabezpieczenie sprzętu technicznego oraz miejsc wykonywania prac 

budowlanych – remontowych, w trakcie realizacji inwestycji, ze zwróceniem szczególnej 
uwagi na miejsca wrażliwe na zamiany warunków siedliskowych, 

 wykorzystywanie możliwie najlepszych dostępnych technologii, materiałów i rozwiązań 
konstrukcyjnych, 
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 dostosowanie terminów prac do terminów rozrodu zwierząt. Zgodnie z art. 52 ust.1 pkt 
4 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2018 r., poz. 142 - tekst 
jednolity) w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną 
gatunkową obowiązuje zakaz niszczenia ich siedlisk i ostoi. W związku powyższym przed 
wykonaniem prac związanych m.in. z termomodernizacją budynków lub usuwaniem 
azbestu należy przeprowadzić ich inwentaryzację pod kątem występowania ptaków, w 
szczególności jerzyka (Apus apus) i wróbla (Passer domesticus) i nietoperzy; w razie 
stwierdzenia występowania ww. gatunków, termin i sposób wykonania prac należy 
dostosować do ich okresów lęgowych). 
Najdogodniejszym terminem prowadzenia termomodernizacji obiektów budowlanych jest 
okres od 16 października do 28 lutego, przypadający poza okresem rozrodu większości 
gatunków zwierząt. W tym czasie wykonawca prac może, bez zezwolenia, zabezpieczyć 
wszelkie szczeliny i otwory wentylacyjne budynku przed zajęciem ich przez zwierzęta i nie 
dopuścić do założenia gniazd i przeprowadzenia lęgów przez ptaki w następnym sezonie. 
Natomiast przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotowych prac w terminie od 1 
marca do 15 października należy bezwzględnie:  
- upewnić się, czy w obrębie remontowanych budynków nie występują miejsca lęgowe 
ptaków lub rozrodu nietoperzy - obserwacje dotyczące zasiedlenia budynku powinny zostać 
przeprowadzone przez eksperta ornitologa i chiropterologa w okresie możliwie najkrótszym 
poprzedzającym planowaną inwestycję, tak aby uniknąć przykrych konsekwencji 
wstrzymania prac,  
- w przypadku stwierdzenia zasiedlenia budynku przez chronione gatunki ptaków lub 
nietoperzy ekspert powinien wskazać dokładne miejsca ich przebywania tak, aby przed 
okresem lęgowym tych gatunków można było zamknąć nisze, szczeliny i dostępy do 
stropodachu wykorzystywane przez te zwierzęta. W momencie gdy planowane działania 
będą się wiązać z koniecznością realizacji czynności zakazanych w stosunku do nich, tj. z 
niszczeniem gniazd, jaj, czy też postaci młodocianych, inwestor zobowiązany jest do 
uzyskania, przed przystąpieniem do prac, zezwolenia właściwego organu ochrony 
przyrody, wydawanego w trybie art. 56 ustawy. Jednakże przypadki takie należy traktować 
jako wyjątkowe, nie zaś jako zasadę w procesie inwestycyjnym. Uzyskanie ww. zezwolenia 
nie jest wymagane w przypadku usuwania, w okresie od dnia 16 października do końca 
lutego, gniazd ptasich z obiektów budowlanych i terenów zieleni, jeżeli wymagają tego 
względy bezpieczeństwa lub sanitarne, jednak pod warunkiem, iż dla planowanych 
czynności brak rozwiązań alternatywnych oraz gdy nie będzie to szkodliwe dla zachowania 
we właściwym stanie ochrony populacji tych gatunków i ich siedlisk (§ 8 ust. 2 
rozporządzenia). Powyższe zezwolenie może być wydane jedynie w przypadku 
wystąpienia łącznie trzech warunków, tj.: braku rozwiązań alternatywnych, jeżeli czynności 
te nie są szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko występujących 
populacji chronionych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów oraz gdy zachodzi jedna z 
przesłanek wymieniona w art. 56 ust. 4 pkt od 1 do 7 ustawy. Brak spełnienia jednego z 
ww. warunków skutkuje odmową wydania zezwolenia, 
- po przeprowadzeniu prac remontowych należy, w miarę możliwości, umożliwić ptakom i 
nietoperzom dalsze występowanie w obiektach budowlanych, poprzez stworzenie na 
remontowanych budynkach siedlisk zastępczych w postaci, np. budek lęgowych. Ich 
charakter, lokalizacja, parametry techniczne i zagęszczenie powinny być dobrane przez 
specjalistę ornitologa i chiropterologa odpowiednio do preferencji gatunków, które 
występowały tam wcześniej(przykładowe wymiary budek lęgowych oraz sposoby i miejsce 
ich umieszczenia zawierają załączniki nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszego pisma), 
- w przypadkach, gdy obiekt budowlany wykorzystywany był przez jerzyki Apus apus, a w 
ramach remontu stropodach budynku ocieplono materiałami sypkimi (np. przy użyciu 
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granulatu wełny mineralnej, granulatu styropianu fibry celulozowej), należy całkowicie 
zrezygnować z pozostawiania otwartych otworów do stropodachów, gdyż materiały użyte 
do izolacji są niebezpieczne dla tego gatunku.  

12. ODDZIAŁYWANIA TRANSGRANICZNE 
Realizacja ustaleń Programu Ochrony Środowiska nie będzie powodować znaczących 
oddziaływań transgranicznych. Jednakże, ze względu na fakt podpisania przez Polskę 
i ratyfikowania Konwencji o ocenach oddziaływania w kontekście transgranicznym należy 
podkreślić obowiązek informowania państw w przypadku podejmowania działań mogących 
znacząco oddziaływać na ich terytorium.  

13. ANALIZA ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH DO 
ROZWIĄZAŃ ZAPROPONOWANYCH W PROGRAMIE 
OCHRONY ŚRODOWISKA  
 
Realizacja przedsięwzięć w ramach Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Leśnica 
w perspektywie długofalowej ma pozytywny wpływ na środowisko i proponowanie rozwiązań 
alternatywnych nie ma uzasadnienia. Ponadto, ze względu na ogólny charakter dokumentu brak 
jest możliwości precyzyjnego określenia działań alternatywnych dla wskazanych zadań.  
W przypadku przedsięwzięć, które będą wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
21 grudnia 2015 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. 
U. 2016 poz. 71) podstawa prawną do prowadzenia postępowania w sprawie tego typu 
przedsięwzięć będzie Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2017 poz. 1405 – tekst jednolity). Wówczas wyznaczone 
zostaną działania alternatywne dla planowanych przedsięwzięć. 
Skutki środowiskowe podejmowanych działań w dużej mierze zależą od lokalnej chłonności 
środowiska lub od występowania w rejonie realizacji przedsięwzięcia tzw. obszarów wrażliwych. 
Rozważając warianty alternatywne przedsięwzięcia rozważa się: warianty lokalizacji, 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 wywołać negatywny skutek 
dla środowiska. 
 

14. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD 
ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ 
PROJEKTOWANYM PROGRAMIE OCHRONY ŚRODOWISKA 
ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA 

W Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Leśnica określone są zasady oceny i monitorowania 
efektów jego realizacji. Zaproponowane w nim wskaźniki pozwalają określić stopień realizacji 
poszczególnych działań i prognozowań związane z tym zmiany w środowisku. Oceny realizacji 
Programu Ochrony Środowiska dokonuje się co dwa lata i w oparciu o następujące zagadnienia: 

 określenie zaawansowania przyjętych celów, 
 określenie stopnia wykonania zadań (działań), 
 ocena rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem. 
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System oceny skutków realizacji programu powinien być oparty na odpowiednio dobranych 
wskaźnikach presji, stanu i reakcji. Monitoring oraz sprawozdania z realizacji programu ochrony 
środowiska powinny być udostępniane, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Ochrony Środowiska, 
co najmniej w cyklu dwuletnim, natomiast część danych wynikających z Planu gospodarki 
niskoemisyjnej będzie gromadzona w cyklu trzyletnim. Monitoring ten obejmuje dwa podstawowe 
rodzaje kontrolowania zmian, które najogólniej można określić jako: 
 monitoring ilościowy, 
 monitoring jakościowy. 

Ujęcie ilościowe – obrazuje prognozę zmian konkretnych wielkości (wskaźników). Nie do 
wszystkich elementów środowiska da się przypisać wskaźniki (nie wszystkie dane są dostępne), 
aby dokonać prognozy ilościowej w niektórych elementach środowiska. Do prognozowania zmian 
wskaźników w przyszłości wykorzystano informacje o dynamice zmian tych wskaźników 
w przeszłości, nakładów w okresach poprzednich i planowanych do poniesienia (uwzględniono 
fakt, iż część zaplanowanych nakładów w poprzednim okresie nie została zrealizowana), oraz 
wymogi UE. 
Ujęcie jakościowe – dla elementów środowiska, dla których nie można prognozować określonych 
wskaźników lub jest to utrudnione, wykorzystano ocenę jakościową, która stanowi jednocześnie 
uzupełnienie do oceny ilościowej. 

W związku z realizacją celów określonych w Programie Ochrony Środowiska proponuje się 
prowadzenie monitoringu: 

 jakości i ilości wód - w przypadku realizacji inwestycji dotyczących gospodarki wodno- 
ściekowej mogących mieć wpływ na stan jakościowy i ilościowy zasobów wodnych, 

 stanu i jakości gleby - czynności mogących mieć wpływ na przekształcenie jej powierzchni 
oraz na jej jakość, 

 stanu przyrody - w przypadku czynności mogących mieć wpływ na zmniejszenie zasobów 
przyrodniczych. 

Monitoring prowadzony jest przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu. 

 
15. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Leśnica jest zgodny ze strategicznym 
dokumentem Unii Europejskiej – priorytetami VI Wspólnotowego Programu Działań 
w Zakresie Środowiska Naturalnego. Program Ochrony Środowiska uwzględnia również 
zapisy podstawowych, krajowych dokumentów strategicznych: Strategii Bezpieczeństwo 
Energetyczne i Środowisko perspektywa do 2020, Wojewódzkiego Programu Ochrony 
Środowiska oraz Krajowego Planu Gospodarki Odpadami (KPGO2022) i Planu Gospodarki 
Odpadami Województwa Opolskiego (PGOWM 2012- 2017). 

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

 Spośród zidentyfikowanych problemów środowiskowych, z których wynikają konkretne cele 
ochrony środowiska, należy w szczególności wymienić: 
 ochronę zasobów wodnych,  
 zmniejszenie emisji hałasu 
 zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, 
 ochronę przyrody, w tym różnorodności biologicznej, 
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 W perspektywie, dla którego opracowano Program Ochrony Środowiska konieczne jest 
zwrócenie szczególnej uwagi na działania z zakresu: 
 usprawnienia gospodarki wodno-ściekowej, z konieczności osiągnięcia dobrego stanu 

wód: powierzchniowych i podziemnych,  
 ochrony przyrody i utrzymania różnorodności biologicznej poprzez m.in. rozszerzenie 

obszarów chronionych, 
 usunięcie z obszaru gminy odpadów azbestowych. 

 Przeprowadzone w ramach niniejszej Prognozy analizy zgodności celów Programu 
Ochrony Środowiska z celami nadrzędnych dokumentów strategicznych oraz 
podstawowych dokumentów opracowywanych na szczeblu regionalnym, wskazują na 
znaczną ich spójność oraz zharmonizowanie. Spójność regionalnej polityki ekologicznej ze 
strategicznymi celami rozwoju powiatu i gminy jest podstawą równoważenia rozwoju 
w horyzoncie średnio i długookresowym. Dzięki temu Program Ochrony Środowiska może 
stać się skutecznym narzędziem koordynacji działań na rzecz wdrożenia rozwoju 
zrównoważonego w regionie. 

 Program Ochrony Środowiska w odniesieniu do ekosystemów leśnych, rolnych, wodnych 
i zurbanizowanych oraz podstawowych komponentów środowiska charakteryzuje się 
zdecydowaną przewagą korzystnych skutków środowiskowych.  

 Wpływ działań wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Leśnica na 
obszary objęte ochroną i projektowane na podstawie Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 
kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2018 r., poz. 142 - tekst jednolity) będzie oceniany w oparciu o 
procedurę ocen oddziaływania na środowisko w procesie ubiegania się o decyzję o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji na zasadach określonych 
w Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz.U. 2017 poz. 1405 – tekst jednolity).  

 Program Ochrony Środowiska jest zgodny z zapisami Ustawy o ochronie przyrody z dnia 
16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2018 poz. 142 - tekst jednolity) oraz Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 9 października 2014 roku w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U.  
2014 r. poz. 1409), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 roku w 
sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2016 poz. 2183) jak również 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 roku w sprawie ochrony 
gatunkowej grzybów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1408). 

Zgodnie z art. 33 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2018 r., poz. 142 - 
tekst jednolity) zabrania się, podejmowania działań mogących, osobno lub w połączeniu z innymi 
działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w 
szczególności: 
- pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których 

ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 lub 
- wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000. 
 

16. STRESZCZENIE  

Podstawą prawną sporządzenia niniejszej „Prognozy oddziaływania na środowisko Programu 
Ochrony Środowiska dla Gminy Leśnica jest art. 46 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz.U. 2017 poz. 1405 – tekst 
jednolity). Celem prognozy jest identyfikacja potencjalnych oddziaływań skutków wykonania 
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Programu Ochrony Środowiska na środowisko i stwierdzenie czy realiz
sprzyjać będzie ochronie środowiska i
Analiza celów ustanowionych w Programie Ochrony Środowiska wykazała, że są zgodne i
cel strategiczny wyznaczony w:
 Traktacie Akcesyjnym - 

Naturalnego. 
 Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko perspektywa do 2020, 
 Wojewódzkim Programie Ochrony Środowiska,
 Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2022 (KPGO 2022),
 Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpa
 
Charakterystyka ogólna Gminy Leśnica
Gmina Leśnica położona jest w zachodniej części Wyżyny Śląskiej, w środkowo wschodniej części 
województwa opolskiego w powiecie strzeleckim, u podnóża Góry Św. Anny. 
gminy miejsko – wiejskiej, łącznie zajmuje powierzchnię 94,50
i malownicze tereny turystyczno
i dla wypoczynku. Lokalizacja w strefie 
telekomunikacyjnych z krajem
zdecydowanie poważne atuty G
Gmina Leśnica należy do najbardziej atrakcyjnych pod względem turystycznym  rejonów 
Opolszczyzny.  

Wody powierzchniowe 
Gmina Leśnica leży w zlewni Odry. Niewielk
odprowadzają wodę głównie przez Kanał Gliwicki. 
(Cedruń) i Łącka Woda. Najbardziej wydajne źródła występują w Porębie i Czarnocinie.
Obszar Gminy generalnie pozbawiony jest naturalnyc
Raszowej występują sztuczne zbiorniki o powierzchni powyżej 10,00
poeksploatacyjnych. 
Ocenę jakości wód powierzchniowych na terenie Gminy Leśnica przeprowadza WIOŚ w
W 2015 roku przeprowadzone zostały badania jakości tzw. Jednolitych Częściach Wód 
Powierzchniowych (JCW) na terenie województwa opolskiego, w tym w obszarze c
terenie Gminy Leśnica. Analiza parametrów wód w JCW na terenie Gminy Leśnica wykazała 
w stan/potencjał ekologiczny: 
- w jednej JCW – dobry, 
- w dwóch JCW – umiarkowany,
- w jednej JCW - słaby.  
Stan ogólny wód był oceniany w trzech JCW 
 
Wody podziemne 
Gmina Leśnica znajduje się w zasięgu jednostki hydrogeologicznej zwanej triasem opolskim. 
terenie Gminy Leśnica występują 3 zbiorniki wód podziemnych:
- GZWP nr 335 – zbiornik Krapkowice 

szczelinowo – znajdujący się pod północną częścią Gminy 
północ od niej, 

- GZWP nr 332 – zbiornik Subniecka kędzierzyńsko 
trzeciorzędowych – w południowej części Gminy,

- GZWP nr 333 – zbiornik Opole 
szczelinowo – krasowym –

Nowy podział obszaru Polski na 176 części JCWPd wskazuje, że na terenie Gminy Leśnica 
znajdują się trzy JCWPd nr 110, 127 i 128.

Prognoza oddziaływania na środowisko  „Programu Ochrony Środowiska
lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025” 

Programu Ochrony Środowiska na środowisko i stwierdzenie czy realizacja proponowanych zadań 
sprzyjać będzie ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi.  
Analiza celów ustanowionych w Programie Ochrony Środowiska wykazała, że są zgodne i
cel strategiczny wyznaczony w: 

 VI Wspólnotowym Programie Działań w Zakresie Środowiska 

Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko perspektywa do 2020, 
Wojewódzkim Programie Ochrony Środowiska, 
Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2022 (KPGO 2022), 
Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami (PGOWO 2012- 2017) 

Gminy Leśnica 
Gmina Leśnica położona jest w zachodniej części Wyżyny Śląskiej, w środkowo wschodniej części 
województwa opolskiego w powiecie strzeleckim, u podnóża Góry Św. Anny. 

wiejskiej, łącznie zajmuje powierzchnię 94,50 km2. Liczne zabytki oraz atrakcje 
malownicze tereny turystyczno-rekreacyjne stwarzają doskonałe warunki tak dla inwestowania jak 

Lokalizacja w strefie autostrady A-4, nowoczesna sieć połączeń 
telekomunikacyjnych z krajem i zagranicą, a także dogodne połączenia drogowe
zdecydowanie poważne atuty Gminy.  
Gmina Leśnica należy do najbardziej atrakcyjnych pod względem turystycznym  rejonów 

Gmina Leśnica leży w zlewni Odry. Niewielkie potoki będące dopływami II i
odprowadzają wodę głównie przez Kanał Gliwicki. Głównymi ciekami G

Najbardziej wydajne źródła występują w Porębie i Czarnocinie.
miny generalnie pozbawiony jest naturalnych zbiorników wodnych, jedynie w

Raszowej występują sztuczne zbiorniki o powierzchni powyżej 10,00 ha powstałe w

Ocenę jakości wód powierzchniowych na terenie Gminy Leśnica przeprowadza WIOŚ w
2015 roku przeprowadzone zostały badania jakości tzw. Jednolitych Częściach Wód 

Powierzchniowych (JCW) na terenie województwa opolskiego, w tym w obszarze c
terenie Gminy Leśnica. Analiza parametrów wód w JCW na terenie Gminy Leśnica wykazała 

 

umiarkowany, 

Stan ogólny wód był oceniany w trzech JCW - zły. 

Gmina Leśnica znajduje się w zasięgu jednostki hydrogeologicznej zwanej triasem opolskim. 
terenie Gminy Leśnica występują 3 zbiorniki wód podziemnych: 

zbiornik Krapkowice – Strzelce Opolskie w utworach triasu dolnego 
znajdujący się pod północną częścią Gminy - obszar autostrady A4 i teren na 

zbiornik Subniecka kędzierzyńsko - głubczycka w utworach czwartorzędowych i 
w południowej części Gminy, 
zbiornik Opole – Zawadzkie w utworach triasu środkowego w ośrodku 

– pod niewielkim fragmentem północnej części Gminy.
Nowy podział obszaru Polski na 176 części JCWPd wskazuje, że na terenie Gminy Leśnica 

JCWPd nr 110, 127 i 128. 
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acja proponowanych zadań 

Analiza celów ustanowionych w Programie Ochrony Środowiska wykazała, że są zgodne i realizują 

Programie Działań w Zakresie Środowiska 

Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko perspektywa do 2020,  

Gmina Leśnica położona jest w zachodniej części Wyżyny Śląskiej, w środkowo wschodniej części 
województwa opolskiego w powiecie strzeleckim, u podnóża Góry Św. Anny. Leśnica jest siedzibą 

Liczne zabytki oraz atrakcje 
stwarzają doskonałe warunki tak dla inwestowania jak 

nowoczesna sieć połączeń 
że dogodne połączenia drogowe i kolejowe to 

Gmina Leśnica należy do najbardziej atrakcyjnych pod względem turystycznym  rejonów 

ie potoki będące dopływami II i dalszych rzędów 
Głównymi ciekami Gminy są potok Padół 

Najbardziej wydajne źródła występują w Porębie i Czarnocinie. 
h zbiorników wodnych, jedynie w okolicach 

ha powstałe w wyrobiskach 

Ocenę jakości wód powierzchniowych na terenie Gminy Leśnica przeprowadza WIOŚ w Opolu. 
2015 roku przeprowadzone zostały badania jakości tzw. Jednolitych Częściach Wód 

Powierzchniowych (JCW) na terenie województwa opolskiego, w tym w obszarze czterech JCW na 
terenie Gminy Leśnica. Analiza parametrów wód w JCW na terenie Gminy Leśnica wykazała 

Gmina Leśnica znajduje się w zasięgu jednostki hydrogeologicznej zwanej triasem opolskim. Na 

Strzelce Opolskie w utworach triasu dolnego w ośrodku 
obszar autostrady A4 i teren na 

głubczycka w utworach czwartorzędowych i 

Zawadzkie w utworach triasu środkowego w ośrodku 
pod niewielkim fragmentem północnej części Gminy. 

Nowy podział obszaru Polski na 176 części JCWPd wskazuje, że na terenie Gminy Leśnica 



Prognoza oddziaływania na środowisko  „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Leśnica  
na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025” 

 

 
72 

 

Na terenie Gminy Leśnica w 2016 roku w ramach monitoringu diagnostycznego zlokalizowano 
jeden punkt pomiarowy wód podziemnych w m. Poręba. Zbadane wody mieściły się w III klasie 
jakości. 
 
 
Przewidziane w Programie zadania zmierzają głównie do: 

- realizacji przedsięwzięć związanych z rozbudową i modernizacją istniejącej sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Leśnica, 

- wspierania działań inwestycyjnych mających na celu ograniczenie i eliminację ładunku 
zanieczyszczeń odprowadzanych w ściekach do środowiska wodnego, a w szczególności 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 

 
Obszary przyrodniczo cenne  
Na terenie Gminy Leśnica ustanowiono następujące formy ochrony przyrody: 
- Park Krajobrazowy „Góra Świętej Anny” 
- Obszar Natura 2000 Góra Świętej Anny PLH160002 – obszar siedliskowy, 
- Rezerwat przyrody Biesiec, 
- Rezerwat przyrody Góra Św. Anny, 
- Rezerwat przyrody Grafik, 
- pomniki przyrody. 
Powierzchnia obszarów chronionych na terenie Gminy Leśnica stanowi ok. 34,4 % powierzchni 
Gminy (GUS, 2016 r.).   
 
Powietrze atmosferyczne 
Wyniki wieloletnich badań wskazują na zmniejszenie się w ostatnich latach zanieczyszczenia 
powietrza dwutlenkiem siarki, dwutlenkiem azotu i pyłu zawieszonego. Pomimo wyraźnego spadku 
emisji z zakładów przemysłowych nadal niepokojący pozostaje wysoki poziom emisji pochodzącej 
z sektora bytowo-komunalnego, czyli tzw. emisji „niskiej”. Niska emisja zanieczyszczeń powietrza 
jest emisją pochodzącą z lokalnych kotłowni węglowych i indywidualnych palenisk. Mimo 
stosunkowo niewielkiego udziału niskiej emisji w globalnej emisji zanieczyszczeń, jej wpływ na 
lokalny stan zanieczyszczenia w gminie jest istotny, głównie ze względu na lokalizacje tych źródeł 
oraz warunki wprowadzania zanieczyszczeń do atmosfery. Z procesem spalania węgla, zwłaszcza 
w nisko sprawnych paleniskach indywidualnych i małych kotłach z rusztem stałym związana jest 
emisja benzo(α)pirenu należącego do grupy węglowodorów aromatycznych. Znacznym 
problemem jest również emisja ze środków transportu. 
Na podstawie „Oceny jakości powietrza za 2016 rok w województwie opolskim”  obszar Gminy 
Leśnica w ramach „strefy opolskiej” został zakwalifikowany: 

- wg kryterium ochrony zdrowia do klasy A ze względu na poziom SO2, NO2, CO, Pb, As, Cd, 
Ni, do klasy C z powodu przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji PM10, O3, B(a)P, 
PM2,5 C6H6, 
- wg kryterium ochrony roślin  do klasy A pod względem poziomu SO2, NO2, do klasy C ze 
względu na poziom O3. 

Zgodnie z wykonaną oceną jakości powietrza do głównych przyczyn występowania przekroczeń 
w strefie opolskiej zaliczyć należy: 

- oddziaływanie emisji z zakładów przemysłowych, ciepłowni, elektrowni,  
- oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków, 
- oddziaływanie emisji związanej z ruchem pojazdów, 
- szczególne lokalne warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, 
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Klimat akustyczny 
Klimat akustyczny na terenie Gminy Leśnica kształtuje w znacznej mierze ruch komunikacyjny. Na 
poziom hałasu drogowego mają wpływ przede wszystkim: 

- natężenie ruchu komunikacyjnego, 
- udział transportu ciężkiego w strumieniu ruchu, 
- prędkość ruchu pojazdów (ze wzrostem prędkości hałas rośnie), 
- typ i stan techniczny pojazdów, 
- nachylenie drogi, 
- stan nawierzchni oraz płynność ruchu. 

Staraniem Marszałka województwa opolskiego opracowany został „Program Ochrony Środowiska 
przed hałasem dla 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. Zostały w nim uwzględnione drogi i linie kolejowe 
na terenie województwa opolskiego, na odcinkach których dochodzi do przekroczeń wartości 
dopuszczalnych hałasu komunikacyjnego. W ww. Programie określono działania w odniesieniu do 
hałasu komunikacyjnego na terenie Gminy Leśnica związane z przebiegiem przez Gminę 
autostrady A4.  

Działania ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko 
Wskazane problemy środowiskowe na terenie Gminy Leśnica znajdują rozwiązanie w ramach 
zaproponowanych w Programie Ochrony Środowiska zadań do realizacji.  
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, populację oraz zdrowie ludzi. Określono 
oddziaływanie na poszczególne elementy środowiska.  
Przy tak przeprowadzonej ocenie możliwe było generalne określenie potencjalnych niekorzystnych 
skutków środowiskowych związanych z realizacją poszczególnych zadań. Ponadto oceny tej 
dokonano przede wszystkim pod kątem oddziaływania na środowisko w fazie eksploatacji, 
zakładając, że uciążliwości występujące w fazie budowy z reguły mają charakter przejściowy.  
Pozytywne oddziaływania zadań wskazanych w Programie Ochrony Środowiska na środowisko 
zdecydowanie przeważają nad negatywnymi. Pozytywne potencjalne oddziaływanie mogą mieć 
przedsięwzięcia w ramach priorytetu:  

 zachowanie bogatej różnorodności biologicznej,  
 utrzymanie i osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód, 
 osiągnięcie jakości powietrza w zakresie dotrzymywania dopuszczalnego poziomu pyłu 

zawieszonego PM10 i benzenu w powietrzu na terenie Gminy Leśnica oraz utrzymanie 
jakości powietrza atmosferycznego zgodnie z obowiązującymi standardami jakości 
środowiska 

 dokonanie wiarygodnej oceny narażania społeczeństwa na ponadnormatywny hałas 
i podjęcie kroków do zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie jest ono największe. 

Negatywne krótkoterminowe oddziaływania na zasoby środowiska mogą być związane z fazą 
realizacji inwestycji. Jako ewentualne długoterminowe oddziaływania zidentyfikowano m.in.:  
 nieodwracalne przekształcenia terenów (np. inwestycje drogowe),  
 nieodwracalne zmiany w krajobrazie (np. inwestycje drogowe), 
 pogorszenie jakości powietrza (w przypadku budowy nowych dróg),  
 podwyższenie poziomu hałasu (np. inwestycje drogowe),  
 przerwanie szlaków migracji (np. inwestycje drogowe).  

Realizacja zadań nie pociągnie za sobą transgranicznego oddziaływania na środowisko.  
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Większość proponowanych do realizacji przedsięwzięć ma pozytywny wpływ na środowisko 
i proponowanie rozwiązań alternatywnych nie ma uzasadnienia. W przypadku inwestycji, których 
oddziaływanie na środowisko może być negatywne należy rozważać warianty alternatywne tak, 
aby wybrać ten, który w najmniejszym stopniu będzie niekorzystnie oddziaływać na środowisko.  
W przypadku, gdy projekty nie zostaną wdrożone prowadzić to będzie do pogłębiania się 
problemów w zakresie ochrony środowiska, co negatywnie wpływać będzie na zdrowie 
mieszkańców.  
Przeprowadzona analiza i ocena wszystkich priorytetów pozwala na stwierdzenie, że generalnie 
ich realizacja spowoduje poprawę jakości środowiska, zachowanie różnorodności biologicznej oraz 
dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, a także wpłynie na ograniczanie zużywania zasobów 
środowiskowych.  
 
Monitoring skutków wdrażania postanowień projektowanego dokumentu 
W związku z realizacją celów określonych w Programie Ochrony Środowiska proponuje się 
prowadzenie monitoringu: 

W związku z realizacją celów określonych w Programie Ochrony Środowiska proponuje się 
prowadzenie monitoringu: 

 jakości i ilości wód - w przypadku realizacji inwestycji dotyczących gospodarki wodno- 
ściekowej mogących mieć wpływ na stan jakościowy i ilościowy zasobów wodnych, 

 stanu i jakości gleby - czynności mogących mieć wpływ na przekształcenie jej powierzchni 
oraz na jej jakość, 

 stanu przyrody - w przypadku czynności mogących mieć wpływ na zmniejszenie zasobów 
przyrodniczych. 
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