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II. Wprowadzenie 
 

Podstawę prawna do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

stanowi 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 (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 1235, ze zm.). 

 

Zgodnie z art. 3 pkt 14 ww. ustawy strategiczna ocena oddziaływania na środowisko to 

postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji polityki, 

strategii, planu lub programu, obejmujące w szczególności: 

 uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania  

na środowisko, 

 sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, 

 uzyskanie wymaganych ustawą opinii, 

 zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu. 

 

Stosownie do zapisów art. 55 ust. 3 ww. ustawy do przyjętego dokumentu załącza się 

pisemne podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu  

w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki sposób 

zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione: 

 ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, 

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

 zgłoszone uwagi i wnioski, 

 wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli 

zostało przeprowadzone, 

 propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji 

postanowień dokumentu. 

 

Przedmiotem Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko był projekt dokumentu 

„Strategia Rozwoju Gminy Nysa na lata 2014-2023”. 
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III. Przebieg prac nad strategiczna oceną oddziaływania  
na środowisko do Strategii 

 

 

Postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przebiegało  

w czterech etapach: 

 uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie 

oddziaływania na środowisko, 

 sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, 

 uzyskanie wymaganych opinii, 

 zapewnienie udziału społeczeństwa w postępowaniu. 

1.1. Uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie 

 

W dniu 30 czerwca 2014 r. Agnieszka Nowak - reprezentująca firmę 2BA Agnieszka Nowak  

na mocy upoważnienia Burmistrza Nysy z dnia 18 czerwca 2014 (zał. 1) wystąpiła do 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o uzgodnienie zakresu stopnia 

szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu 

dokumentu „Strategii Rozwoju Gminy Nysa na lata 2014-2023”. Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Opolu pismem z dnia 7 lipca 2014 r., znak: WOOŚ.411.62.2014.ER (zał. 2), 

uzgodnił proponowany zakres i stopień szczegółowości prognozy, zgodny z art. 51 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,  

z uwzględnieniem, iż prognoza taka powinna zawierać: 

1. Przy wypełnianiu zapisów art. 51 ust. 2 pkt 2 lit a) należy uwzględnić przede wszystkim 

różnorodność biologiczną, zwierzęta, rośliny, zasoby naturalne, ukształtowanie powierzchni 

ziemi, krajobraz. 

2. Należy scharakteryzować i ocenić istniejący sposób zagospodarowania obszaru objętego 

postanowieniem projektowanego dokumentu oraz przedstawić te informacje na załączniku 

kartograficznym. 

3. Przy opisie środowiska oraz ocenie przewidywanych oddziaływań należy szczególnie 

uwzględnić formy ochrony przyrody o których mowa w art. 6 ustawy o ochronie przyrody 

(obszar Natura 2000 Forty Nyskie, obszar Natura 2000 Przyłęk nad Białą Głuchołaską, 

obszar Natura 2000 Zbiornik Nyski, Otmuchowsko Nyski Obszar Chronionego Krajobrazu 

oraz pomniki przyrody i stanowiska gatunków chronionych). Informacje te należy 

przedstawić na załączniku mapowym. 
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4. Należy dokonać oceny stopnia zgodności postanowień projektu dokumentu z aktami 

prawnymi dotyczącymi ochrony przyrody, w szczególności w odniesieniu do 

obowiązujących zakazów. 

1.2. Sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko 

 

Zgodnie z treścią podpisanej umowy nr 2013/OP.IN/235 z dnia 28.06.2013 pomiędzy Gminą 

Nysa a Agnieszką Nowak  firma – 2BA Agnieszka Nowak i Agnieszką Kotlińską – firma Instytut 

Badawczy IPC Agnieszka Kotlińska oraz harmonogramem w postaci jej załącznika przystąpiono 

do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla przeprowadzenia strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Nysa na 

lata 2014-2023”. 

1.3. Uzyskanie wymaganych opinii 

 

Zgodnie z art. 54 ust. 1 powołanej wyżej ustawy z dnia 3 października 2008 r. Agnieszką 

Nowak  firma – 2BA Agnieszka Nowak w dniu 14 lipca 2014 r. wystąpiła do Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego 

Inspektora Sanitarnego w Opolu o opinię w sprawie projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju 

Gminy Nysa na lata 2014-2023” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko skutków 

realizacji ww. projektu dokumentu. Ww. organy wydały opinię w ustawowym terminie,  

tj. 30 dni od dnia otrzymania wniosku o opinię. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem z dnia 28 lipca 2014 r., znak: 

WOOŚ.410.116.2014.ER zaopiniował pozytywnie przedłożoną Strategię wraz z prognozą. 

Wskazał jednocześnie, że zgodnie z art. 51 ust.2 pkt 1 lit c. ustawy OOŚ, prognoza powinna 

zawierać propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 

projektowanego dokumentu oraz częstotliwość jej przeprowadzania. Natomiast autor prognozy 

proponuje monitorować „wskaźniki realizacji celów strategicznych”, co nie jest tożsame  

z analiza skutków realizacji ustaleń dokumentu i ich wpływu na stan środowiska. I tym samym 

należy wskazać propozycje dotyczące analizy środowiskowych skutków realizacji 

projektowanego dokumentu w odniesieniu do zadań przewidzianych w ramach realizacji 

zapisów projektu (zał. 3). 

Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Opolu pismem z dnia 11 lipca 2014 r., 

znak: NZ.9022.1.98.2014JG, zaopiniował w zakresie sanitarno-higienicznym ww. projekt 

pozytywnie, bez uwag (zał. 4). 
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1.4. Zapewnienie udziału społeczeństwa 

 

Stosownie do art. 54  ust. 2 ww. ustawy Gmin Nysa zapewniła możliwość udziału 

społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. 

Z dniem 5 sierpnia  2014 r. rozpoczęto konsultacje społeczne projektu Strategii wraz  

z prognozą oddziaływania na środowisko. Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji pojawiło się na 

stronach internetowych Urzędu Gminy Nysa oraz w lokalnej prasie „Nowiny Nyskie:” - treść 

ogłoszenia (zał. 5). Projekt Strategii wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został 

udostępniony w formie elektronicznej (format pdf) na stronach internetowych Urzędu Gminy 

Nysa oraz w formie wydruków w Wydziale Inicjatyw i Przedsiębiorczości Gminy Nysa.  

Procedura udziału społeczeństwa w ramach opracowania Strategią Rozwoju Gminy Nysa na lata 

2014-2023 obejmował szereg form konsultacji. Składanie wniosków do Strategii oraz prognozy 

było możliwe od 8 do 25 sierpnia 2014 roku. Zapewnione zostały możliwości składania 

wniosków w następującej formie: 

 listownie na adres Urzędu Gminy Nysa, 

 w formie pisemnej, osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Nysa, 

 drogą mailową na adres:  konsultacje@www.nysa.pl. lub nowak@2ba.pl 

W czasie trwania konsultacji społecznych (5-25.08.2014) nie wpłynęły uwagi do projektu 

Strategii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:konsultacje@www.nysa.pl
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IV. Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania  
na środowisko 

1.5. Ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko 

 

Prognoza została sporządzona na podstawie szczegółowej analizy treści projektu dokumentu 

„Strategia Rozwoju Gminy Nysa na lata 2014-2023” i stanowi określenie prawdopodobnych 

skutków w środowisku, jakie mogą wystąpić w wyniku podjęcia realizacji powyższego 

dokumentu lub w przypadku jego zaniechania. 

Prognoza jest dokumentem wspierającym proces decyzyjny i procedurę konsultacji 

społecznych. Prognoza wskazuje również na możliwe negatywne skutki realizacji analizowanego 

dokumentu oraz przedstawia zalecenia dotyczące przeciwdziałania ewentualnym negatywnym 

skutkom oraz wskazuje sposoby ich minimalizacji. 

Celem podstawowym prognozy jest identyfikacja potencjalnych oddziaływań skutków 

wykonania „Strategii Rozwoju Gminy Nysa na lata 2014-2023” na środowisko i stwierdzenie, czy 

realizacja proponowanych zadań będzie sprzyjać ochronie środowiska i zrównoważonemu 

rozwojowi gospodarczemu Gminy Nysa. W ramach Prognozy dokonano analizy i oceny 

znaczących oddziaływań na środowisko. Oceną objęto takie elementy środowiska jak: ludzie, 

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

klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne. 

Analiza celów ustanowionych w projekcie Strategii wykazała, że są one zgodne i realizują 

cele środowiskowe wyznaczone w dokumentach strategicznych kraju, województwa i powiatu. 

Głównym założeniem ww. dokumentu jest ograniczenie zanieczyszczenia środowiska  

i poprawa jego stanu. 

Wdrożenie „Strategii Rozwoju Gminy Nysa na lata 2014-2023" nie spowoduje nowych 

zagrożeń lub innych istotnych uciążliwości dla środowiska na terenie Gminy Nysa, a prawidłowa 

jego realizacja przyniesie wymierne efekty ekologiczne w postaci minimalizacji antropopresji na 

środowisko. Realizacja Strategii nie spowoduje ingerencji i przekształceń w środowisku 

naturalnym o wysokich walorach przyrodniczych, nie wpłynie negatywnie na obszary cenne 

przyrodniczo. Prognoza zawiera również ocenę potencjalnych zmian w przypadku braku 

realizacji strategii, która wskazuje, że negatywne skutki braku realizacji zapisów Strategii 

przeważają nad pozytywnymi. Świadczy to o tym, że realizacja zapisów Strategii pozytywnie 

wpłynie na stan środowiska w Gminie Nysa. 

Możliwe negatywne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze inwestycji, których realizacja 

wynika z celów i kierunków działań zawartych w projekcie Strategii ograniczało się będzie  
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w większości przypadków jedynie do etapu realizacji inwestycji (etapu prac budowlanych 

związanych z planowanymi inwestycjami). Negatywne oddziaływania na środowisko 

przyrodnicze związane z etapem realizacji inwestycji są oddziaływaniami krótkotrwałymi, 

odwracalnymi, o ograniczonym lokalnym charakterze. Po zakończeniu fazy realizacji, 

oddziaływanie na środowisko inwestycji ekologicznych ulega na etapie eksploatacji odwróceniu, 

co oznacza, iż zaczynają one oddziaływać pozytywnie na środowisko, dając zauważalną poprawę 

stanu tych elementów środowiska, które mają chronić. Z uwagi na charakter przedsięwzięć 

przewidzianych do realizacji oraz ich prawdopodobną lokalizację, na żadnym z etapów realizacji 

nie będą występowały niekorzystne oddziaływania na istniejące formy ochrony przyrody, w tym 

na obszary Natura 2000. Prognoza stwierdza również, że skutki realizacji ustaleń Strategii będą 

miały charakter lokalny i nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko. 

Konieczność rozpatrywania rozwiązań alternatywnych w stosunku do rozwiązań zawartych  

w projekcie dokumentu, a także rozwiązań kompensujących zachodzi w przypadku stwierdzenia 

możliwości wystąpienia znaczących negatywnych oddziaływań (w rozumieniu art. 3 pkt 17 

Ustawy) na obszar Natura 2000. Prognoza oddziaływania na środowisko realizacji projektu 

Strategii nie wskazuje na możliwość wystąpienia negatywnych w stopniu znaczącym 

oddziaływań na obszary Natura 2000. Nie proponuje się zatem rozwiązań kompensujących 

niekorzystne skutki dla środowiska, zwłaszcza kiedy możliwe niekorzystne skutki dla środowiska 

mają charakter potencjalny. 

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

 

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy organem właściwym w sprawach opiniowania  

w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko dokumentów innych niż 

opracowywanych i zmienianych przez naczelne lub centralne organy administracji rządowej jest 

regionalny dyrektor ochrony środowiska. Natomiast organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

właściwym w sprawach opiniowania i uzgadniania w ramach strategicznych ocen oddziaływania 

na środowisko jest państwowy wojewódzki inspektor sanitarny w przypadku dokumentów 

innych niż wyżej wymienione. 

Zgodnie z art. 54 ust. 1 powołanej wyżej ustawy z dnia 3 października 2008 r. W dniu  

30 czerwca 2014 r. firma 2BA Agnieszka Nowak na mocy upoważnienia Burmistrza Nysy z dnia 

18 czerwca 2014 wystąpiła wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu 

oraz Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu o opinię  

w sprawie projektu „Strategii Rozwoju Gminy Nysa na lata 2014-2023” wraz z prognozą 
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oddziaływania na środowisko. Ww. organy wydały opinię w ustawowym terminie, tj. 30 dni od 

dnia otrzymania wniosku o opinię. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem z dnia z dnia 28 lipca 2014 r., 

znak: WOOŚ.410.116.2014.ER, zaopiniował pozytywnie przedłożoną Strategię wraz z prognozą. 

Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Opolu pismem z dnia 11 lipca 2014 r., 

znak: NZ.9022.1.98.2014JG, zaopiniował w zakresie sanitarno-higienicznym ww. projekt 

pozytywnie, bez uwag. (zał. 2 i zał. 3). 

1.7. Zgłoszone uwagi i wnioski 

 

Zgodnie z art. 39 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

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

o ocenach oddziaływania na środowisko, Gmina Nysa zapewniła w ramach strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko możliwość udziału społeczeństwa w pracach nad projektem 

dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Nysa na lata 2014-2023”  

Uchwałą Nr XXXI/485/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 marca 2013 r. Gmina Nysa  

(zał. nr 5) przystąpiła do aktualizacji jednego z głównych dokumentów planistycznych, jakim jest 

Strategia Rozwoju. Do publicznej wiadomości za pośrednictwem witryny internetowej Urzędu 

(www.nysa.eu), Na początku 2013 roku, na stronach Urzędu Gminy Nysa, pojawiła się 

podstrona internetowa dotycząca tworzenia nowej Strategii, na której umieszczano bieżące 

informacje na temat przebiegu prac nad aktualizacją Strategii (www.nysa.eu/strona-1646-

aktualizacja_strategii_rozwoju_gminy.html). Powstała również skrzynka pocztowa 

(konsultacje@www.nysa.pl) przeznaczona do składania wniosków do opracowywanego 

dokumentu. Zamieszczono obwieszczenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych w ramach 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju 

Gminy Nysa na lata 2014-2023”i opracowaniu Prognozy oddziaływania na środowisko skutków 

realizacji ww. projektu dokumentu - ogłoszenie z dnia 5 sierpnia 2014 r. (zał. 6). Zapewnione 

zostały ewentualność składania uwag do projektu w następującej formie: 

 możliwości zapoznania się z dokumentacją, projektem „Strategia Rozwoju Gminy 

Nysa na lata 2014-2023” i Prognozą, 

 możliwości składania uwag i wniosków, 

 organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków. 

Uwagi i wnioski zgłoszone wraz ze sposobem ich uwzględnienia, zamieszczono w załączniku 

nr 8. 
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1.8. Wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko 

 

Realizacja. „Strategii Rozwoju Gminy Nysa na lata 2014-2023”  nie wywoła oddziaływań 

środowiskowych o charakterze transgranicznym, w związku z czym nie rozpatrywano 

transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

 

1.9. Propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków 

realizacji postanowień dokumentu 

 

W projekcie „Strategii Rozwoju Gminy Nysa na lata 2014-2023”  zaproponowano metodę 

monitoringu będącą systemem sprawozdawczości, opartym na wskaźnikach (miernikach) 

stanu środowiska i zmian presji na środowisko.  

Zgodnie z zapisami Strategii ocena realizacji strategii będzie przeprowadzana raz w roku  

i będzie bazować na miernikach określonych w rozdziale 6. –„Propozycje przewidywanych 

metod analizy skutków realizacji postanowień dokumentu”. Do oceny skutków realizacji 

zapisów Strategii dla środowiska będą służyć mierniki określone dla celów strategicznych 

 w obszarze priorytetowym: 

 Cel strategiczny 2.2.- Aktywizacja kapitału społecznego. 

 Cel strategiczny 3.1 - Zapewnienie na terenie gminy wysokiej jakości infrastruktury 

technicznej i społecznej. 

 Cel strategiczne 3.2. - Efektywne wykorzystanie zasobów środowiska dla 

dynamizacji rozwoju gospodarczego i społecznego. 
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V. Załączniki 

Załącznik nr 1. Kopia Upoważnienia burmistrza Nysy dla Agnieszki Nowak – 2BA 

Agnieszka Nowak z 18.06.2014 zgodnie z treścią podpisanej umowy  

nr 2013/OP.IN/235 z dnia 28.06.2013 

Załącznik nr 2. Kopia pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, 

z dnia 7.07. 2014 r., znak: WOOŚ.411.62.2014.ER 

Załącznik nr 3. Kopia pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Krakowie, z dnia 28.07. 2014 r., znak: WOOŚ.411.116.2014.ER 

Załącznik nr 4. Kopia pisma Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego w Opolu z dnia 11.07.2014 r., znak  

Załącznik nr 5. Kopia ogłoszeń – Obwieszczenia o przystąpieniu do 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko „Strategii 

Rozwoju Gminy Nysa 2014-2023” w „Nowinach Nyskich” nr 32 z 5.08.2014 i 33  

z 12.08.29014. 

Załącznik nr 6. Kopia Uchwały rady Miejskiej w Nysie z dnia 27.03.2014  

nr XXXI/485/13 w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy 

Nysa 2014-2023. 

Załącznik nr 7. Obwieszczenia Burmistrz a Nysy o przystąpieniu do 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko „Strategii 

Rozwoju Gminy Nysa 2014-2023”Z 

Załącznik nr 8. Zestawienie uwag i wniosków zgłoszonych w związku z udziałem 

społeczeństwa w ramach opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Nysa na 

lata 2014-2023”, Prognozy oddziaływania na środowisko dla przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu ww. dokumentu oraz 

konsultacjami społecznymi w ramach strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko projektu ww. dokumentu, wraz ze sposobem ich uwzględnienia. 

Załącznik nr 11. Wskaźniki monitoringu realizacji Programu Ochrony Środowiska dla 

Powiatu Wielickiego. 
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1.10. Załącznik 1 
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1.11. Załącznik 2 
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1.12. Załącznik 3 
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1.13. Załącznik 4 
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1.14. Załącznik 5 

 

 

Nr 32 z dnia 05.08.2014 i 33  
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1.15. Załącznik 6 
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1.16. Załącznik 7 
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1.17. Załącznik 8 

Zestawienie uwag i wniosków Zestawienie uwag i wniosków zgłoszonych w związku z udziałem 

społeczeństwa w ramach opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Nysa na lata 2014-2023”. 

Prognozy oddziaływania na środowisko dla przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko projektu ww. dokumentu oraz konsultacjami społecznymi w ramach strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko projektu ww. dokumentu, wraz ze sposobem ich uwzględnienia. 

 
L.p. Osoba/podmiot 

zgłaszający 
uwagę 

Temat 
uwagi/ 
dziedziny 

Treść uwagi (w 
skrócie) 

Sposób uwzględnienia/odniesienia się 
do uwagi 

1.  Regionalny 
Dyrektor 
Ochrony 
Środowiska w 
Opolu 

Progno-
za OOŚ 

Prognoza powinna 
zawierać propozycje 
dotyczące 
przewidywanych 
metod analizy 
skutków realizacji 
postanowień 
projektowanego 
dokumentu oraz 
częstotliwość jej 
przeprowadzania. 
Natomiast autor 
prognozy proponuje 
monitorować 
„wskaźniki realizacji 
celów 
strategicznych”, co 
nie jest tożsame z 
analiza skutków 
realizacji ustaleń 
dokumentu i ich 
wpływu na stan 
środowiska. I tym 
samym należy 
wskazać propozycje 
dotyczące analizy 
środowiskowych 
skutków realizacji 
projektowanego 
dokumentu w 
odniesieniu do zadań 
przewidzianych w 
ramach realizacji 
zapisów projektu. 

Uwzględniono wprowadzając poniższy  
zapis do Prognozy. 
 
System oceny skutków realizacji 
projektu Strategii powinien być oparty 
na odpowiednio dobranych 
wskaźnikach presji, stanu i reakcji. 
Monitoring, powinien być prowadzony 
w cyklu rocznym, a sprawozdania z jego 
realizacji powinny być udostępniane, 
zgodnie z wymogami ustawy Prawo 
Ochrony Środowiska, co najmniej w 
cyklu dwuletnim. 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 
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ilościowej.  
W związku z realizacją celów 
określonych w projekcie Strategii  
proponuje się prowadzenie 
monitoringu:  

 emisji hałasu i jakości powietrza - w 
przypadku realizacji inwestycji 
drogowych, inwestycji dotyczących 
gospodarki wodno- ściekowej, 
zmian użytkowania terenu i innych 
czynności związanych z emisją 
hałasu, pyłu i gazu do otoczenia;  

 jakości i ilości wód- w przypadku 
realizacji inwestycji drogowych, 
inwestycji dotyczących gospodarki 
wodno- ściekowej i innych czynności 
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.  

 System oceny skutków realizowania 
celów strategicznych może być 
prowadzony na podstawie badań 
monitoringowych wykonywanych na 
poziomie lokalnych programów 
operacyjnych (lokalny program 
rozwoju, lokalny program rewitalizacji, 
itp.). Uzupełnieniem monitoringu 
wskazanego w niniejszej Prognozie 
może być monitoring prowadzony przez 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Opolu. 
 

2. Regionalny 
Dyrektor 
Ochrony 
Środowiska w 
Opolu 

Progno-
za OOŚ 

Dostępne są dane 
dotyczące 
zanieczyszczenia 
powietrza 
atmosferycznego za 
2013 rok 

Uwzględniono poprzez aktualizację 
danych w Prognozie. 

 

 

 


