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1. WSTĘP 

 Przedmiotem niniejszej Prognozy oddziaływania na środowisko jest Program ochrony 

środowiska dla Gminy Zawonia na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030. Obowiązek 

opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko wynika z faktu, iż Program ochrony 

środowiska przewiduje do realizacji zadania, które zaliczane do przedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839). 

2. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

 Niniejsza Prognoza oddziaływania na środowisko została opracowana na podstawie art. 

51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz.U. 2021 poz. 247 z późn. zm.). 

Zakres Prognozy oddziaływania na środowisko wynika z art. 51 ust. 2 ww. ustawy i został 

uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowym 

Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym we Wrocławiu. 

Dokumentem bazowym, na podstawie którego sporządzona została Prognoza 

oddziaływania na środowisko jest Program ochrony środowiska dla Gminy Zawonia na lata 

2023-2026 z perspektywą do roku 2030. Dokument swym zakresem obejmuje szeroko 

rozumianą problematykę ochrony środowiska na terenie gminy Zawonia. Opisuje stan 

środowiska oraz presje, jakim podlegają poszczególne komponenty środowiska (obszary 

interwencji). Jest również dokumentem strategicznym, w którym wyznaczono cele (poprawa 

jakości powietrza, poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych, poprawa 

gospodarki odpadami, zmniejszenie potencjalnych negatywnych skutków awarii dla ludzi 

i środowiska, zmniejszenie występowania gatunków inwazyjnych), które wynikają m.in. 

z następujących dokumentów: 

− Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030, 

− Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności, 
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− Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 

2030 r.), 

− Polityka ekologiczna państwa 2030 – strategia rozwoju w obszarze środowiska 

i gospodarki wodnej, 

− Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku, 

− Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030, 

− Polityka energetyczna Polski do 2040 roku, 

− Wojewódzki Program Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego na lata 2022-

2025 z perspektywą do roku 2029 wraz z prognozą odziaływania na środowisko, 

− Program ochrony środowiska dla powiatu trzebnickiego na lata 2020-2023 

z perspektywą do roku 2027, 

− Strategia rozwoju gminy Zawonia na lata 2021-2027, 

− Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Zawonia. 

Monitoring skutków realizacji Programu ochrony środowiska będzie prowadzony 

w oparciu o wskaźniki obrazujące zmianę stanu środowiska na terenie gminy Zawonia oraz 

dane dotyczące stanu realizacji zadań ujętych w Programie ochrony środowiska. Co 2 lata 

sporządzane będą Raporty z wykonania Programu ochrony środowiska, które zostaną 

przedstawione Radzie Gminy Zawonia, a następnie przekazane Zarządowi Powiatu 

Trzebnickiego. 

W obu dokumentach dokonano charakterystyki i oceny stanu środowiska na terenie 

gminy Zawonia. Dzięki temu zdefiniowano główne problemy i zagrożenia jakim podlegają 

poszczególne komponenty środowiska (obszary interwencji). 

W ramach realizacji wyznaczonych w dokumencie celów zaplanowano szereg zadań 

takich jak m.in.: 

− Poprawa efektywności energetycznej obiektów na terenie gminy, 

− Poprawa jakości powietrza, 

− Minimalizacja negatywnych skutków oddziaływania ruchu drogowego, 

− Poprawa klimatu akustycznego poprzez zachowanie obwiązujących poziomów, 

− Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy, 

− Usuwanie azbestu z terenu gminy, 
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− Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy poprzez walkę z konkretnymi rodzajami 

zagrożeń, 

− Opracowanie dokumentów. 

Przeprowadzona w Prognozie oddziaływania na środowisko analiza zadań ujętych 

w Programie ochrony środowiska pod kątem możliwości ich oddziaływania na środowisko 

wykazała, iż oddziaływania negatywne mogą wystąpić jedynie na etapie realizacji zadań (co 

będzie następstwem m.in. użycia sprzętu budowlanego, transportu materiałów budowlanych 

i wykonywania prac ziemnych) oraz będą mieć charakter lokalny, krótkotrwały i odwracalny. 

Nie przewiduje się wystąpienia oddziaływań skumulowanych oraz oddziaływań o zasięgu 

transgranicznym.  

Ocena skutków realizacji Programu ochrony środowiska będzie prowadzona w oparciu 

o zmiany wartości wskaźników, takich jak m.in.: liczba budynków poddanych 

termomodernizacji, udział w programie, długość przebudowanych dróg, liczba inwestycji, 

wydajność oczyszczalni ścieków, maksymalna zdolność produkcyjna, długość sieci 

wodociągowej, liczba przepompowni, liczba stacji uzdatniania wody, długość sieci 

kanalizacyjnej, liczba wykonanych odwiertów, masa zebranych odpadów zawierających 

azbest, liczba doposażonych jednostek OSP, liczba opracowanych dokumentów.  

Wszystkie zadania wyznaczone do realizacji w ramach Programu ochrony środowiska 

mają na celu ochronę środowiska i ograniczenie wprowadzania zanieczyszczeń do środowiska. 

Zgodne są również z zasadą zrównoważonego rozwoju. Efektem tych działań będzie również 

pozytywny wpływ na zdrowie człowieka. Brak realizacji zapisów Programu spowoduje 

pogarszanie się stanu wszystkich komponentów środowiska. 

3. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą prawną wykonania Prognozy oddziaływania na środowisko jest art. 51 ust. 1 

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

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz.U. 2021 poz. 247 z późn. zm.).  
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4. ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakres Prognozy oddziaływania na środowisko wynika z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 

października z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 

2021 poz. 247 z późn. zm.) oraz został uzgodniony z:  

− Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 8 listopada 

2022 r. (znak pisma: WSI.411.434.2022.KM), 

− Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym we Wrocławiu z dnia 14 

października 2022 r. (znak pisma: ZNS.9022.4.99.2022.DG). 

5. 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 

Realizacja celów i zadań zawartych w Programie wpisuje się w szereg dokumentów 

strategicznych poziomu międzynarodowego, krajowego, regionalnego. Zgodność założeń 

Programu z tymi dokumentami gwarantuje, że podejmowane działania w skali lokalnej 

harmonizują z kierunkami rozwoju ustalonymi na wyższych szczeblach administracji 

samorządowej oraz administracji rządowej. Oznacza to, że planowane działania nie są 

przypadkowe, lecz służą osiągnięciu celów o charakterze globalnym i długoterminowym. 

Zagadnienia i cele środowiskowe ustanowione na szczeblu międzynarodowym i 

wspólnotowym ze względu na priorytetowe traktowanie ochrony środowiska zawarte są w 

wielu konwencjach międzynarodowych i podstawowych aktach tworzących Wspólnotę UE. 

Dokumenty te stanowią ramy dla regulacji prawnych (dyrektywy i rozporządzenia w prawie 

unijnym oraz ustawy i rozporządzenia w prawie polskim) oraz stanowią podstawę dla 

kształtowania polityki ochrony środowiska w określonej perspektywie czasowej, w szeregu 

tworzonych dokumentów (strategie, polityki, programy). Cele polityki ochrony środowiska na 

szczeblu wspólnotowym zostały określone w wielu dokumentach strategicznych, które 

stanowią ramy dla dokumentów krajowych i regionalnych.  
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Poniżej przedstawiono najważniejsze cele pochodzące z wybranych dokumentów 

strategicznych i programowych, które były rozpatrywane przy sporządzaniu dokumentu. Przy 

określaniu celów, kierunków interwencji oraz działań zaproponowanych w Programie 

uwzględniano cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, 

wspólnotowym, regionalnym i lokalnym. 

Celami realizacji Programu ochrony środowiska jest poprawa stanu i ochrona 

środowiska, przy jednoczesnym zapewnieniu rozwoju społeczno-gospodarczego, 

w szczególności: 

− poprawa jakości powietrza,  

− poprawa klimatu akustycznego poprzez zachowanie obwiązujących poziomów, 

− poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych,  

− poprawa gospodarki odpadami,  

− zmniejszenie potencjalnych negatywnych skutków awarii dla ludzi i środowiska, 

− opracowanie dokumentów. 

Dokument ten spójny jest z celami oraz kierunkami interwencji ujętych m. in. 

w następujących dokumentach strategicznych: 

1. Globalna Agenda 21  

Globalna Agenda 21, uchwalona w czerwcu 1992 r. na Konferencji Organizacji 

Narodów Zjednoczonych dla Spraw Środowiska i Rozwoju w Rio de Janeiro na tzw. 

Szczycie Ziemi, stanowi globalny program działań na rzecz środowiska i rozwoju. 

Program ten wskazuje w jaki sposób należy równoważyć rozwój gospodarczy 

i społeczny z poszanowaniem środowiska. Wdrażanie założeń Agendy opiera się na 

zasadzie „Myśl globalnie, działaj lokalnie”, zgodnie z którą największą rolę w ich 

realizacji przypisuje się władzom lokalnym. Agenda składa się z czterech zasadniczych 

części, omawiających następujące zagadnienia: − problemy socjalne i gospodarcze, − 

zachowanie i zagospodarowanie zasobów w celu zapewnienia rozwoju, − wzmocnienia 

znaczenia ważnych grup społecznych, − możliwości realizacyjne celów i zadań agendy. 

Zasady zrównoważonego rozwoju przyjęte w Agendzie 21 zostały usankcjonowane na 

szczeblu krajowym między innymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030  



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZAWONIA NA LATA 2023-2026 Z 

PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030  

STRONA | 12 

Agenda została przyjęta przez wszystkie państwa członkowskie ONZ Rezolucją 

Zgromadzenia Ogólnego 25 września 2015 roku w Nowym Jorku. Wśród siedemnastu 

wymienionych celów, ze środowiskiem naturalnym wiążą się:  

a) Cel 2: eliminacja głodu, osiągnięcie bezpieczeństwa żywnościowego i lepszego 

odżywiania oraz promowanie zrównoważonego rolnictwa 

− Utworzenie systemów zrównoważonej produkcji żywności oraz 

wdrożenie praktyk odpornego rolnictwa mające zwiększyć wydajność i 

produkcję, podtrzymywać ekosystemy, wzmocnić zdolność 

przystosowania się do zmian klimatycznych, ekstremalnych zjawisk 

pogodowych, suszy, powodzi i innych katastrof, a także mające 

stopniowo poprawiać jakość gleby i gruntów. 

b) Cel 3: zapewnienie wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowego życia oraz 

promowanie dobrobytu 

− Znaczące obniżenie liczby zgonów i chorób spowodowanych przez 

niebezpieczne substancje chemiczne oraz zanieczyszczenie i skażenie 

powietrza, wody i gleby.  

c) Cel 6: Zapewnienie wszystkim ludziom dostępu do wody i warunków 

sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi 

− Poprawienie jakości wody poprzez redukcję zanieczyszczeń, 

likwidowanie wysypisk śmieci, ograniczenie stosowania szkodliwych 

substancji chemicznych i innych szkodliwych materiałów; zmniejszenie 

o połowę ilości nieoczyszczonych ścieków oraz znaczące podniesienie 

poziomu recyklingu i bezpiecznego ponownego użytkowania 

materiałów w skali globalnej  

d) Cel 7: Zapewnienie wszystkim dostępu do źródeł stabilnej, zrównoważonej i 

nowoczesnej energii po przystępnej cenie 

− Znaczące zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii  

e) Cel 11: Uczynienie miast i osiedli ludzkich bezpiecznymi, stabilnymi, 

zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu  

f) Cel 13: podjęcie pilnych działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich 

skutkom  



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZAWONIA NA LATA 2023-2026 

Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030  

STRONA | 13  

g) Cel 15: Ochrona, przywracanie oraz promowanie zrównoważonego 

użytkowania ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, 

zwalczanie pustynnienia, powstrzymanie i odwracanie procesu degradacji 

gleby oraz powstrzymywanie utraty różnorodności biologicznej. 

3. Europejski Zielony Ład  

Europejski Zielony Ład jest planem działania, mającym na celu przekształcić Unię 

Europejską w nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę. Dokument 

zawiera obszary tematyczne, wraz z założeniami i celami UE. Kluczowe dla ochrony 

środowiska główne założenia to: 

a) neutralność klimatyczna,  

b) przejście na czystą energię,  

c) zdrowy system żywnościowy dla ludzi i planety,  

d) ochrona środowiska i oceanów,  

e) wydajny, bezpieczny i przyjazny dla środowiska transport. 

4. Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 

KPEiK przedstawia założenia i cele oraz polityki i działania na rzecz realizacji 

5 wymiarów unii energetycznej tj.: bezpieczeństwa energetycznego, wewnętrznego 

rynku energii, efektywności energetycznej, obniżenia emisyjności, badań naukowych, 

innowacji i konkurencyjności. 

Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 wyznacza następujące cele 

klimatyczno-energetyczne na 2030 r.:  

a) 7% redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorach nieobjętych systemem ETS 

w porównaniu do poziomu w roku 2005,  

b) 21-23% udziału OZE w finalnym zużyciu energii brutto (cel 23% będzie możliwy do 

osiągnięcia w sytuacji przyznania Polsce dodatkowych środków unijnych, w tym 

przeznaczonych na sprawiedliwą transformację), uwzględniając:  

− 14% udziału OZE w transporcie,  

− roczny wzrost udziału OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie o 1,1 pkt. proc. 

średniorocznie,  

c) wzrost efektywności energetycznej o 23% w porównaniu z prognozami 

PRIMES2007,  

d) redukcję do 56-60% udziału węgla w produkcji energii elektrycznej. 
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5. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności: 

a) Cel 7 – Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona i poprawa stanu 

środowiska. 

6. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 

2030 r.): 

a) Cel szczegółowy II – Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony, 

b) Obszar wpływający na osiągnięcie celów Strategii – Transport, 

c) Obszar wpływający na osiągnięcie celów Strategii – Energia, 

d) Obszar wpływający na osiągnięcie celów Strategii – Środowisko. 

7. Polityka ekologiczna państwa 2030 – strategia rozwoju w obszarze środowiska 

i gospodarki wodnej: 

a) Cel szczegółowy: Środowisko i zdrowie. Poprawa jakości środowiska 

i bezpieczeństwa ekologicznego (I), 

b) Cel szczegółowy: Środowisko i gospodarka. Zrównoważone gospodarowanie 

zasobami środowiska (II), 

c) Cel szczegółowy: Środowisko i klimat. Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do nich 

oraz zarządzanie ryzykiem klęsk żywiołowych (III), 

d) Cel szczegółowy: Środowisko i edukacja. Rozwijanie kompetencji (wiedzy, 

umiejętności i postaw) ekologicznych społeczeństwa (IV), 

e) Cel szczegółowy: Środowisko i administracja. Poprawa efektywności 

funkcjonowania instrumentów ochrony środowiska (V). 

8. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku: 

a) Kierunek interwencji 3: zmiany w indywidualnej i zbiorowej mobilności, 

b) Kierunek interwencji 5: ograniczanie negatywnego wpływu transportu na 

środowisko. 

9. Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030: 

a) Cel szczegółowy II. Poprawa jakości życia, infrastruktury i stanu środowiska. 

10. Polityka energetyczna Polski do 2040 roku: 

a) Rozwój odnawialnych źródeł energii. 

11. Wojewódzki Program Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego na lata 

2022-2025 z perspektywą do roku 2029 wraz z prognozą odziaływania na środowisko: 
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a) Ochrona klimatu i jakości powietrza, Cel: Poprawa jakości powietrza przy 

zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego w kontekście zmian klimatu. 

b) Zagrożenia hałasem, Cel: Zmniejszenie zagrożenia mieszkańców województwa 

ponadnormatywnym hałasem, zwłaszcza emitowanym przez środki transportu 

drogowego. 

c) Pola elektromagnetyczne, Cel: Utrzymanie dotychczasowego stanu braku zagrożeń 

ponadnormatywnym promieniowaniem elektromagnetycznym. 

d) Gospodarowanie wodami, Cel: Osiągnięcie celów środowiskowych dla jednolitych 

części wód powierzchniowych i podziemnych przy zapewnieniu ochrony przed 

niedoborami wody i powodziami. 

e) Gospodarka wodno-ściekowa, Prowadzenie racjonalnej gospodarki wodno-

ściekowej. 

f) Gleby, Cel: Ochrona gleb przed negatywnym działaniem antropogenicznym, erozją 

oraz niekorzystnymi zmianami klimatu. 

g) Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, Cel: 

Gospodarowanie odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania 

z odpadami, uwzględniając zrównoważony rozwój województwa. 

h) Zasoby geologiczne, Cel: Racjonalne gospodarowanie zasobami geologicznymi. 

i) Zasoby przyrodnicze, Cel: Zachowanie, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie 

bioróżnorodności i georóżnorodności oraz ochrona krajobrazu. 

j) Zagrożenia poważnymi awariami, Cel: Ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych 

awarii przemysłowych oraz minimalizacja ich skutków. 

k) Edukacja ekologiczna, Cel: Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców 

województwa. 

12. Program ochrony środowiska dla powiatu trzebnickiego na lata 2020-2023 

z perspektywą do roku 2027: 

a) Cel strategiczny I - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury powiatu:  

i.  Cel operacyjny - Poprawa stanu infrastruktury technicznej.  

ii.  Cel operacyjny - Poprawa stanu infrastruktury drogowej.  

b) Cel strategiczny II - Zrównoważony rozwój gospodarczy:  

iii. Cel operacyjny - Racjonalne wykorzystanie walorów przyrodniczych 

i historycznych.  
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13. Strategia rozwoju gminy Zawonia na lata 2021-2027: 

a) Cel strategiczny I: Atrakcyjna przestrzeń stwarzająca możliwości do rozwoju 

mieszkalnictwa i przedsiębiorczości: 

i. Wzmocnienie przestrzennej dostępności i spójności gminy, 

ii. Racjonalne gospodarowanie przestrzenią i ochrona ładu 

przestrzennego, 

iii. Zapewnienie warunków do rozwoju gospodarczego gminy. 

b) Cel strategiczny II: Kompleksowa oferta społeczna uwzględniająca potrzeby 

wszystkich mieszkańców: 

iv. Poprawa jakości i dostępności infrastruktury publiczne, 

c) Cel strategiczny III: Racjonalne wykorzystanie walorów środowiska przyrodniczego 

i dziedzictwa kulturowego: 

v. Poprawa stanu środowiska, jego ochrona oraz adaptacja do zmian 

klimatu, 

vi. Wykorzystanie walorów środowiska do rozwoju oferty turystycznej 

i rekreacyjnej, 

vii. Wsparcie działań na rzecz ochrony zabytków. 

14. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Zawonia. 

Zgodnie z powyższym, można jednoznacznie stwierdzić, iż oceniany dokument jest zgodny z 

dokumentami strategicznymi ustanowionymi na szczeblu międzynarodowym, krajowym i 

regionalnym 

6. METODY ZASTOSOWANE PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA 

NA ŚRODOWISKO 

Przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokonano 

równolegle z opracowaniem Programu ochrony środowiska. Prognozę oddziaływania na 

środowisko wykonano również w oparciu o zapisy ustawy z dnia 3 października z 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 poz. 247 z późn. zm.). 
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Analizy oddziaływań na środowisko przewidzianych do realizacji zadań dokonano 

opierając się o dane literaturowe oraz ustalenia własne. Wyniki tej analizy zestawiono 

z lokalnymi uwarunkowaniami środowiskowymi, a następnie podsumowano wszystko 

w tabeli, zawierającej uzasadnienie przewidywanego oddziaływania planowanych

przedsięwzięć na środowisko. 

7. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW 

REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ 

CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA 

Aby realizacja zadań zawartych w Programie ochrony środowiska przebiegała zgodnie 

z założonym harmonogramem, niezbędne jest prowadzenie monitoringu oraz ewaluacji ich 

wykonania. 

Celem monitoringu jest ocena realizacji wskazanych w Programie ochrony środowiska 

zadań, w tym: 

− określenie stopnia realizacji przyjętych celów, 

− ocenę rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem, 

− analizę przyczyn rozbieżności. 

Monitoring skutków realizacji zadań będzie prowadzony w oparciu o wskaźniki 

obrazujące zmianę stanu środowiska na terenie gminy Zawonia (tabela 18 w rozdziale 6

Programu ochrony środowiska) oraz dane dotyczące stanu realizacji zadań ujętych 

w Programie ochrony środowiska. Jeżeli w wyniku analizy okaże się, że istnieją rozbieżności 

pomiędzy stopniem realizacji Programu ochrony środowiska, a jego założeniami, zostaną 

podjęte czynności mające na celu wyjaśnienie przyczyn rozbieżności oraz określenie działań 

korygujących. 

Organ wykonawczy Gminy Zawonia zobowiązany jest co 2 lata sporządzić 

raport z wykonania Programu ochrony środowiska– wynika to z art. 18 ust 2 i 3 ustawy z 

dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1973). Raporty te 

zostaną przedstawione Radzie Gminy Zawonia, a następnie przekazane Zarządowi 

Powiatu Trzebnickiego. 
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8. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM ODDZIAŁYWANIU TRANSGRANICZNYM 

Program ochrony środowiska nie przewiduje realizacji zadań, które miałyby 

oddziaływanie transgraniczne. 

9. STAN ŚRODOWISKA OBSZARU OBJĘTEGO PROGRAMEM OCHRONY 

ŚRODOWISKA 

9.1. OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI POWIETRZA 

W 2022 roku GIOŚ dla obszaru województwa dolnośląskiego przeprowadził roczną 

ocenę jakości powietrza atmosferycznego dotyczącą roku 2021. Dla strefy dolnośląskiej_2, na 

której położona jest gmina Zawonia, występują obszary przekroczenia dla pyłu PM10, PM2,5, 

arsenu-As oraz benzo(a)pirenu B(a)P. Na obszarze gminy Zawonia znaczny wpływ na stan 

powietrza atmosferycznego ma: emisja powierzchniowa pochodząca ze spalania paliw na cele 

energetyczne (głównie piece pozaklasowe) oraz emisja liniowa (droga wojewódzka nr 340). 

Większość budynków na terenie gminy wyposażona jest w instalacje centralnego ogrzewania 

opalane przede wszystkim węglem oraz drewnem. Największe zanieczyszczenie ma miejsce 

podczas sezonu grzewczego (źródła emisji opierają się o paliwa stałe – głównie węgiel 

kamienny i drewno). Zdarza się, że mieszkańcy gminy palą odpady. Wpływ ruchu drogowego 

(emisja liniowa) na zanieczyszczenie powietrza jest mniejszy niż instalacji grzewczych, jednak jest 

równomiernie nasilony podczas całego roku kalendarzowego, zwłaszcza na obszarach 

położonych wzdłuż drogi wojewódzkiej. Również napływ zanieczyszczeń transgranicznych z 

pobliskich ośrodków miejsko-przemysłowych wpływa negatywnie na jakość powietrza na 

terenie gminy. 

9.2. GOSPODAROWANIE WODAMI 

Gmina Zawonia położona jest w zasięgu zlewni rzeki Baryczy, a tylko niewielki fragment 

południowo-wschodniej części gminy należy do zlewni rzeki Widawy. Głównym ciekiem całej 

gminy jest rzeka Sąsiecznica, będąca lewym dopływem Baryczy. Wody podziemne na terenie 

gminy mają duże znaczenie, ponieważ stanowią źródło zaopatrzenia mieszkańców w wodę 

pitną. Obszar gminy położony jest w obrębie JCWPd nr 79 (kod PLGW600079), w niewielkiej 
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części w granicach JCWPd nr 95(kod PLGW600095) oraz JCWPd nr 96 (kod PLGW600096). 

Poziom zagrożenia występowaniem susz na terenie gminy jest wysoki. 

9.3. GLEBY 

Gmina Zawonia cechuje się niskim stopniem uprzemysłowienia i urbanizacji. Erozja nie 

stanowi zagrożenia dla gleb gminy.  

Na obszarze gminy Zawonia występują dwa wyraźnie różniące się pod kątem gleb 

obszary: północny i południowy. W części północnej występują gleby lżejsze, gorszej jakości, a 

w części południowej gleby klas II-IV, bardziej przydatne rolnictwu. Wzdłuż dróg, jednostkowo 

i na niewielkich powierzchniowo obszarach mogą znajdować się gleby zanieczyszczone 

głównie metalami ciężkimi. Przyczyną tych zanieczyszczeń są pojazdy samochodowe, dlatego 

należy ograniczyć przydatność na cele rolnicze i leśne gruntów przylegających do dróg w 

odległości minimum 50 m. 

9.4. ZASOBY GEOLOGICZNE 

Teren gminy Zawonia jest bogaty w złoża gazu ziemnego i kruszywa naturalnego. 

Występuje 7 udokumentowanych złóż kopalin. Wydobywane są złoża gazu ziemnego oraz 

piasków i żwirów, w części złóż wydobycie zostało zaniechane. Największe znaczenie dla gminy 

Zawonia ma złoże gazu ziemnego. 

9.5. ZASOBY PRZYRODNICZE 

Lasy stanowią siedlisko dla większości dzikich gatunków roślin i zwierząt. Pełnią więc nie 

tylko istotną funkcję ekologiczną (także ze względu na ich wpływ na klimat), ale także 

gospodarczą i społeczną. Lesistość gminy Zawonia wynosi 37,8 % co jest wartością powyżej 

przeciętnej w skali kraju. Istotnym zadaniem dla właścicieli nieruchomości gruntowych 

powinno być zalesianie ziem nieużytkowanych lub użytkowanych w nieefektywny sposób. Na 

obszarze gminy znajdują się formy ochrony przyrody. Należy uznać, że zróżnicowane i często 

unikatowe zasoby przyrodnicze gminy Zawonia są dobrze chronione, a dodatkowo zwiększają 

atrakcyjność turystyczną regionu. 
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9.6. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 

Sieć wodociągowa na terenie gminy Zawonia ma długość 102 km i korzysta z niej 93,32% 

ogółu ludności. Gmina posiada sieć kanalizacyjną, ale jest ona słabo rozwinięta. Istotnym 

elementem gospodarki wodno-ściekowej są zbiorniki bezodpływowe – aktualnie 1635 oraz 

przydomowe oczyszczalnie ścieków – aktualnie 37. Ocena jednolitych części wód 

powierzchniowych znajdujących się na terenie gminy Zawonia nie jest zadowalająca. Głównym 

źródłem zanieczyszczeń wód są czynniki antropogeniczne wiążące się przede wszystkim 

z niewłaściwym prowadzeniem działalności gospodarczo-bytowej oraz wciąż niedostateczne 

uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej. Nieoczyszczone ścieki odprowadzone są często 

do nieszczelnych szamb, a także nielegalnie wylewane na tereny zielone, stanowiąc poważne 

źródło zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych. Wody podziemne na terenie 

gminy mają duże znaczenie, ponieważ stanowią źródło zaopatrzenia mieszkańców w wodę 

pitną. Jakość wód podziemnych jest dobrej i zadowalającej jakości (klasa II i III). 

9.7. GOSPODARKA ODPADAMI I ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW 

Gospodarka odpadami na terenie gminy Zawonia funkcjonuje prawidłowo. W 2020 roku 

97% mieszkańców zadeklarowało selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. Na terenie 

gminy funkcjonuje PSZOK. Gmina Zawonia osiągnęła wszystkie wymagane ustawowo poziomy 

recyklingu i ograniczenia masy odpadów. Należy oczekiwać, że poprzez wzrost świadomości 

mieszkańców w kolejnych latach nastąpi jeszcze większy wzrost recyklingu i odzysku odpadów. 

Z terenu gminy Zawonia w każdym roku sukcesywnie usuwane są wyroby zawierające azbest 

w 2021 r. zostało usunięte 12,52 Mg. 
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9.8. ZAGROŻENIA HAŁASEM 

Monitoring hałasu przeprowadzony na terenie województwa dolnośląskiego wykazał, że 

hałas komunikacyjny, podobnie jak w poprzednich latach, jest jednym z największych zagrożeń 

i głównych uciążliwości dla ludności. W gminie Zawonia w szczególności hałas komunikacyjny 

uciążliwy jest dla mieszkańców, których posesje znajdują się bezpośrednio przy drodze 

wojewódzkiej. Na terenie gminy w ostatnich latach nie znajdował się punkt pomiarowy hałasu 

– wartości określone są dla powiatu trzebnickiego. 

Należy jednak pamiętać, iż specyfika gminy Zawonia wskazuje na mniejsze ryzyko 

zagrożenia hałasem niż ma to miejsce w wybranych do przeprowadzania badań punktach, 

które położone są przeważnie przy głównych drogach w miastach. Teren gminy stanowi 

bowiem obszar o charakterze typowo wiejskim. Lokalne źródła hałasu na terenie gminy 

stanowią także drobne zakłady usługowe, obiekty użyteczności publicznej oraz sezonowo 

maszyny rolnicze pracujące na polach. 

9.9. POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 

Promieniowanie elektromagnetyczne jest zanieczyszczeniem, którego oddziaływanie 

jest niezauważalne gołym okiem, a wpływ na człowieka nie jest dostatecznie rozpoznany. Na 

terenie gminy Zawonia nie były prowadzone badania pól elektromagnetycznych, z kolei na 

terenie powiatu trzebnickiego w 2020 roku znajdowało się 4 punkty pomiarowe.  Wyniki nie 

wykazały przekroczeń wartości dopuszczalnych emisji fal elektromagnetycznych 

pochodzących z ww. źródeł. Wynika z tego, że nie mają one negatywnego wpływu na 

człowieka. 

9.10. ZAGROŻENIA POWAŻNYMI AWARIAMI 

Na terenie gminy Zawonia nie znajdują się zakłady o dużym i zwiększonym ryzyku 

wystąpienia awarii. Potencjalnym źródłem poważnych awarii jest transport drogowy 

substancji niebezpiecznych. 
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10. 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 

Głównymi problemami ochrony środowiska istotnymi z punktu widzenia realizacji 

Programu ochrony środowiska są: 

− niezadowalający stan wód powierzchniowych, 

− niezadowalająca jakość powietrza, szczególnie w sezonie grzewczym. 

11. 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 

Cele i zadania przewidziane do realizacji w Programie ochrony środowiska nie wpłyną 

znacząco na obszar Natura 2000 oraz środowisko (przewiduje się oddziaływanie pozytywne 

lub neutralne). Analiza oddziaływania zadań przewidzianych w Programie ochrony środowiska 

na obszary Natura 2000 została przedstawiona w poniższej tabeli. 

Bardzo ważnym elementem zapobiegającym ewentualnym negatywnym wpływom na 

cenne przyrodniczo obszary jest ocena oddziaływania na środowisko. Należy pamiętać, że 

analiza oddziaływań planowanych działań została wykonana z założeniem, że dla zadań 

inwestycyjnych planowanych w Programie będzie zachowane postępowanie w pełni zgodne 

z obowiązującymi przepisami prawa, a więc dla przedsięwzięć, które tego wymagają zostanie 

przeprowadzona procedura oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, która zostanie 

zakończona decyzją środowiskową.
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Tabela 1. Analiza zadań pod kątem możliwości negatywnego oddziaływania na środowisko 

Lp. 
Rodzaj 

przedsięwzięcia 
Komponent środowiska Oddziaływanie Uzasadnienie 

 

1 

Poprawa jakości 
powietrza 

 
(Program „Czyste 

powietrze”, Rozwój sieci 
gazowniczej i ciepłowniczej, 

Rozwój odnawialnych 
źródeł energii, 

Optymalizacja układu 
komunikacyjnego poprzez 

poprawę jakości dróg, 
upłynnienie ruchu, 

utrzymanie czystości na 
drogach, Poprawa 

warunków ruchu pieszego i 
rowerowego, rozwój 

komunikacji zbiorowej) 

Obszary Natura 2000 Neutralny 
Realizacja inwestycji nie wpłynie na obszary Natura 2000, możliwe oddziaływania będą miały charakter 
krótkotrwały. Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na gatunki roślin i zwierząt znajdujące się 
w cennych przyrodniczo siedliskach na obszarze gminy. 

 

Formy ochrony przyrody 
(bez Natury 2000) 

Neutralny 
Realizacja inwestycji nie wpłynie na formy ochrony przyrody, możliwe oddziaływania będą miały charakter 
krótkotrwały. Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na gatunki roślin i zwierząt znajdujące się 
w cennych przyrodniczo siedliskach na obszarze gminy. 

 

Różnorodność 
biologiczna 

Neutralny Realizacja inwestycji nie wpłynie negatywnie na różnorodność biologiczną na terenie gminy.  
 

Ludzie 
Pośrednie 
pozytywne 

Prace związane z realizacją zadań nie będą wymagały wykorzystania sprzętu. Przeprowadzone prace 
pozytywnie wpłyną na mieszkańców również na ekonomiczne aspekty ich eksploatacji. 

 

Zwierzęta Neutralne Realizacja inwestycji nie wpłynie negatywnie na zwierzęta na terenie gminy.  

Rośliny Neutralne Realizacja inwestycji nie wpłynie negatywnie na rośliny na terenie gminy.  

Woda Neutralne 
Prace nie będą miały wpływu na stan oraz jakość wód powierzchniowych i podziemnych. Podczas realizacji 
inwestycji nie przewiduje się powstawania wycieków i szkodliwych substancji do wód. 

 

Powietrze 
Pośrednie 
pozytywne 

Prowadzone na terenie gminny działania przyczynią się do poprawy jakości powietrza. Dzięki czemu 
możliwe będzie zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery ze starych pojazdów. 

 

Powierzchnia ziemi Neutralne Powierzchnia ziemi nie zostanie naruszona podczas realizacji inwestycji. 
 

Krajobraz Neutralne Realizacji inwestycji nie zaburzy ładu przestrzennego na terenie gminy. 
 

Klimat 
Pośrednie 
pozytywne 

Realizacji inwestycji wpłynie na ograniczenie emisji m.in. CO2 do atmosfery, w konsekwencji przyczyniając 
się do poprawy składu powietrza.  

 

Zasoby naturalne Neutralne Złoża zasobów naturalnych nie zostaną naruszone podczas realizacji inwestycji. 
 

Zabytki Neutralne Zabytki nie zostaną naruszone podczas realizacji inwestycji.  

Dobra materialne Neutralne Realizacja inwestycji przebiegała będzie w sposób niezagrażający dobrom materialnym. 
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Lp. 
Rodzaj 

przedsięwzięcia 
Komponent środowiska Oddziaływanie Uzasadnienie 

 

2 

Poprawa 
efektywności 
energetycznej 
obiektów na 

terenie gminy  
 

(Przebudowa budynku przy 
ul. Wrzosowej w Zawoni 

(dz. nr 271/1) w celu 
poprawy efektywności 
energetycznej wraz z 
zagospodarowaniem 

terenu, 
Termomodernizacja 

budynku gminnego oraz 
zagospodarowanie działki 

nr 130/2 w Zawoni, 
Termomodernizacja 

budynku Zespołu Szkół w 
Zawoni, ul. Szkolna 26) 

Obszary Natura 2000 Neutralny 
Realizacja inwestycji nie wpłynie na obszary Natura 2000, możliwe oddziaływania będą miały charakter 
krótkotrwały. Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na gatunki roślin i zwierząt znajdujące się 
w cennych przyrodniczo siedliskach na obszarze gminy 

 

Formy ochrony przyrody 
(bez Natury 2000) 

Neutralny 
Realizacja inwestycji nie wpłynie na formy ochrony przyrody, możliwe oddziaływania będą miały charakter 
krótkotrwały. Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na gatunki roślin i zwierząt znajdujące się 
w cennych przyrodniczo siedliskach na obszarze gminy 

 

Różnorodność 
biologiczna 

Neutralny 
Oddziaływanie na środowisko będzie miejscowe i krótkotrwałe, dzięki czemu realizacja przedsięwzięć nie 
wpłynie negatywnie na różnorodność biologiczną na terenie gminy.  

 

Ludzie 
Pośrednie 
pozytywne 

Prace związane z realizacją zadań będą wymagały wykorzystania sprzętu, który może powodować 
uciążliwości związane z nadmiernym hałasem. Oddziaływanie to będzie krótkotrwałe i miejscowe. 
Przeprowadzone prace pozytywnie wpłyną na mieszkańców również na ekonomiczne aspekty ich 
eksploatacji. 

 

Zwierzęta  Neutralne 

Prace prowadzone będą w miarę możliwości poza okresem lęgowym ptaków.  Jeśli zachowanie 
odpowiedniego terminu nie będzie możliwe należy przed rozpoczęciem prac przeprowadzić rozpoznanie, 
czy w rejonie prowadzenia prac oraz w strefie ich bezpośredniego oddziaływania znajdują się schronienia 
dzienne nietoperzy lub czy gniazdują gatunki ptaków chronionych.  

 

Rośliny Neutralne 
Wpływ prac na rośliny związany będzie głównie z transportem. Oddziaływanie to będzie krótkotrwałe 
i miejscowe. 

 

Woda Neutralne 
Prace nie będą miały wpływu na stan oraz jakość wód powierzchniowych i podziemnych. Podczas 
prowadzenia prac nie przewiduje się powstawania wycieków i szkodliwych substancji do wód. 

 

Powietrze 
Pośrednie 
pozytywne 

Prowadzone na terenie gminny działania przyczynią się do poprawy jakości powietrza. Dzięki czemu 
możliwe będzie ograniczenie ilości surowców energetycznych wykorzystywanych do ogrzewania budynków, 
a co za tym idzie zmniejszy się ilość  zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery.  

 

Powierzchnia ziemi Neutralne Powierzchnia ziemi nie zostanie naruszona podczas prac remontowo-budowlanych  

Krajobraz Neutralne 
Działania prowadzone będą na istniejących dotychczas obiektach. Nie zaburzą ładu przestrzennego na 
terenie gminy. 

 

Klimat 
Pośrednie 
pozytywne 

Prace wpłyną na ograniczenie emisji m.in. CO2 do atmosfery, w konsekwencji przyczyniając się do poprawy 
składu powietrza.  

 

Zasoby naturalne Neutralne Złoża zasobów naturalnych nie zostaną naruszone podczas prac.  

Zabytki Neutralne 
W przypadku prowadzenia prac w obiektach zabytkowych przebiegać one będą pod nadzorem 
konserwatora zabytków. 

 

Dobra materialne Neutralne 
Realizacja inwestycji przebiegała będzie w sposób niezagrażający dobrom materialnym. Tereny, na których 
będą wykonywane prace remontowe zostanie zabezpieczony. 
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Lp. 
Rodzaj 

przedsięwzięcia 
Komponent środowiska Oddziaływanie Uzasadnienie 

 

3 

Minimalizacja 
negatywnych 

skutków 
oddziaływania 

ruchu drogowego 

 
(Przebudowa drogi gminnej 
w Zawoni, ul. Leśna wraz z 
przebudową skrzyżowania 
dróg gminnych ul. Leśna i 
Nowa, Przebudowa drogi 
gminnej ulicy Swobodnej i 

Wiosennej w Zawoni wraz z 
budową kanalizacji 

sanitarnej) 

Obszary Natura 2000 Neutralne Modernizacja dróg wykonywana będzie po istniejącym dotychczas śladzie drogi, z tego względu nie będzie 
ona wpływała na tereny sąsiednie. Wzmożony ruch samochodów i maszyn w okresie realizacji budowy 
drogi i związany z nim hałas oraz wzrost stężenia tlenków azotu w atmosferze będą miały charakter 
krótkotrwały i nie będą zagrażać obszarom i gatunkom chronionym. 

 

Formy ochrony przyrody 
(bez Natury 2000) 

Neutralne 
 

Różnorodność 
biologiczna 

Neutralne 
Modernizacja dróg na terenie gminy nie wpłynie znacząco na różnorodność biologiczną. Możliwe jest 
krótkotrwałe i odwracalne oddziaływanie na różnorodność biologiczną podczas fazy realizacji.  

 

Ludzie Pośredni 
pozytywny 

Prowadzenie prac związanych z inwestycją w fazie realizacji może mieć wpływ na pogorszenie klimatu 
akustycznego czy stanu atmosfery. Działania te będą krótkotrwałe, miejscowe i odwracalne. Modernizacja 
infrastruktury wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców m.in. poprzez ograniczenie ilości 
zanieczyszczeń komunikacyjnych oraz poprawę bezpieczeństwa. 

 

Zwierzęta Neutralny 
Początkowa faza realizacji zadań wpłynie niekorzystnie na biocenozy występujące w wierzchniej warstwy 
gleby. Uciążliwy dla zwierząt może być hałas emitowany podczas robót ziemnych – oddziaływanie to będzie 
miało charakter miejscowy i krótkotrwały. Zrealizowana inwestycja będzie umożliwiać swobodną migrację 
zwierząt oraz bytowanie występujących dotychczas gatunków zwierząt. 
Prace prowadzone będą w sposób nie zagrażający florze regionu. Powierzchnie, które uległy zniszczeniu na 
skutek prac ziemnych zostaną poddane kompensacji przyrodniczej.  

 

Rośliny Neutralny 
 

Woda Neutralny 
Modernizacja dróg nie wpłynie na jakość wód powierzchniowych i podziemnych. Zagrożeniem wynikającym 
z realizacji inwestycji może być wyciek substancji ropopochodnych z maszyn budowlanych.  

 

Powietrze 
Pośredni 

pozytywny 

Podczas budowy drogi może wystąpić problem z nadmiernym zapyleniem oraz emisją spalin do atmosfery 
pochodzących z maszyn niezbędnych do realizacji zadania. Oddziaływanie jest krótkotrwałe i ma charakter 
miejscowy, przez co nie stanowi poważnego zagrożenia dla mieszkańców gminy. 

 

Powierzchnia ziemi Bezpośrednie 
Realizacja zadań związana jest z dużą ingerencją człowieka na powierzchnię ziemi. Przebieg planowanych 
dróg wyznaczona jest na istniejących śladach dróg, co zmniejszy stopień oddziaływania na tereny 
sąsiadujące.  

 

Krajobraz Neutralny 
Modernizacja dróg będzie przeprowadzona na istniejących już ciągach komunikacyjnych, przez co krajobraz 
nie ulegnie znacznym zmianom. 

 

Klimat 
Pośredni 

pozytywny 
Modernizacja dróg na terenie gminy przyczynie się do zmniejszenia emisji pyłów i spalin do atmosfery.   

Zasoby naturalne Neutralny W obrębie planowanej inwestycji nie znajdują się złoża kopalin.  
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Lp. 
Rodzaj 

przedsięwzięcia 
Komponent środowiska Oddziaływanie Uzasadnienie 

 

3 

Minimalizacja 
negatywnych 

skutków 
oddziaływania 

ruchu drogowego 

Zabytki Neutralny 
Realizacja inwestycji przebiegała będzie w sposób niezagrażający zabytkom. Podczas prowadzenie prac 
ziemnych możliwe jest znalezienie stanowisk archeologicznych, w tym przypadku zostanie zapewniona 
odpowiednia konserwacja znaleziska. 

 

Dobra materialne Neutralne 

Modernizacja dróg wykonywana będzie po istniejącym dotychczas śladzie drogi, z tego względu nie będzie 
ona wpływała na tereny sąsiednie. Wzmożony ruch samochodów i maszyn w okresie realizacji budowy 
drogi i związany z nim hałas oraz wzrost stężenia tlenków azotu w atmosferze będą miały charakter 
krótkotrwały i nie będą zagrażać obszarom i gatunkom chronionym. 

 

4 

Poprawa klimatu 
akustycznego 

poprzez zachowanie 
obwiązujących 

poziomów 
 

(Wydatki bieżące związane 
z utrzymaniem i remontem 

dróg gminnych, 
Przestrzeganie zasad 

strefowania w planowaniu 
przestrzennym w celu 

ograniczenia uciążliwości 
związanych z hałasem) 

Obszary Natura 2000 Neutralne Utrzymanie i remont dróg wykonywane będzie po istniejącym dotychczas śladzie drogi, z tego względu nie 
będzie ona wpływała na tereny sąsiednie. Wzmożony ruch samochodów i maszyn w okresie realizacji 
budowy drogi i związany z nim hałas oraz wzrost stężenia tlenków azotu w atmosferze będą miały 
charakter krótkotrwały i nie będą zagrażać obszarom i gatunkom chronionym. 

 

Formy ochrony przyrody 
(bez Natury 2000) 

Neutralne  

Różnorodność 
biologiczna 

Neutralne 
Utrzymanie i remont dróg na terenie gminy nie wpłynie znacząco na różnorodność biologiczną. Możliwe 
jest krótkotrwałe i odwracalne oddziaływanie na różnorodność biologiczną podczas fazy realizacji.  

 

Ludzie 
Pośredni 

pozytywny 

Prowadzenie prac związanych z inwestycją w fazie realizacji może mieć wpływ na pogorszenie klimatu 
akustycznego czy stanu atmosfery. Działania te będą krótkotrwałe, miejscowe i odwracalne. Modernizacja 
infrastruktury wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców m.in. poprzez ograniczenie ilości 
zanieczyszczeń komunikacyjnych oraz poprawę bezpieczeństwa. 

 

Zwierzęta Neutralny 
Początkowa faza realizacji zadań wpłynie niekorzystnie na biocenozy występujące w wierzchniej warstwy 
gleby. Uciążliwy dla zwierząt może być hałas emitowany podczas robót ziemnych – oddziaływanie to będzie 
miało charakter miejscowy i krótkotrwały. Zrealizowana inwestycja będzie umożliwiać swobodną migrację 
zwierząt oraz bytowanie występujących dotychczas gatunków zwierząt. 
Prace prowadzone będą w sposób nie zagrażający florze regionu. Powierzchnie, które uległy zniszczeniu na 
skutek prac ziemnych zostaną poddane kompensacji przyrodniczej.  

 

Rośliny Neutralny  

Woda Neutralny 
Utrzymanie i remont dróg nie wpłynie na jakość wód powierzchniowych i podziemnych. Zagrożeniem 
wynikającym z realizacji inwestycji może być wyciek substancji ropopochodnych z maszyn budowlanych.  

 

Powietrze 
Pośredni 

pozytywny 

Podczas remontu dróg może wystąpić problem z nadmiernym zapyleniem oraz emisją spalin do atmosfery 
pochodzących z maszyn niezbędnych do realizacji zadania. Oddziaływanie jest krótkotrwałe i ma charakter 
miejscowy, przez co nie stanowi poważnego zagrożenia dla mieszkańców gminy. 
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Lp. 
Rodzaj 

przedsięwzięcia 
Komponent środowiska Oddziaływanie Uzasadnienie 

 

4 

Poprawa klimatu 
akustycznego 

poprzez zachowanie 
obwiązujących 

poziomów 
 

(Wydatki bieżące związane 
z utrzymaniem i remontem 

dróg gminnych, 
Przestrzeganie zasad 

strefowania w planowaniu 
przestrzennym w celu 

ograniczenia uciążliwości 
związanych z hałasem) 

Powierzchnia ziemi Bezpośrednie 
Realizacja zadań związana jest z dużą ingerencją człowieka na powierzchnię ziemi. Przebieg planowanych 
dróg wyznaczona jest na istniejących śladach dróg, co zmniejszy stopień oddziaływania na tereny 
sąsiadujące.  

 

Krajobraz Neutralny 
Utrzymanie i remont dróg będzie przeprowadzona na istniejących już ciągach komunikacyjnych, przez co 
krajobraz nie ulegnie znacznym zmianom. 

 

Klimat 
Pośredni 

pozytywny 
Utrzymanie i remont dróg na terenie gminy przyczynie się do zmniejszenia emisji pyłów i spalin do 
atmosfery.  

 

Zasoby naturalne Neutralny W obrębie planowanej inwestycji nie znajdują się złoża kopalin.  

Zabytki Neutralny 
Realizacja inwestycji przebiegała będzie w sposób niezagrażający zabytkom. Podczas prowadzenie prac 
ziemnych możliwe jest znalezienie stanowisk archeologicznych, w tym przypadku zostanie zapewniona 
odpowiednia konserwacja znaleziska. 

 

Dobra materialne Neutralne 

Utrzymanie i remont dróg wykonywana będzie po istniejącym dotychczas śladzie drogi, z tego względu nie 
będzie ona wpływała na tereny sąsiednie. Wzmożony ruch samochodów i maszyn w okresie realizacji 
budowy drogi i związany z nim hałas oraz wzrost stężenia tlenków azotu w atmosferze będą miały 
charakter krótkotrwały i nie będą zagrażać obszarom i gatunkom chronionym. 

 

5 

Rozbudowa 
infrastruktury 

wodno-
kanalizacyjnej na 

terenie gminy 

Obszary Natura 2000 
Neutralne 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków będzie realizowana przy budynkach i nie wpłynie na naturalny 
zasięg i obszary mieszczące się w obrębie siedlisk przyrodniczych.  

 
Formy ochrony przyrody 

(bez Natury 2000) 
 

Różnorodność 
biologiczna 

Neutralne 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków nie wpłynie znacząco na różnorodność biologiczną. Możliwe 

jest krótkotrwałe i odwracalne oddziaływanie na różnorodność biologiczną podczas fazy realizacji. Budowa 

infrastruktury wodno-kanalizacyjnej pozytywnie wpłynie m.in. na jakość wód powierzchniowych 

i podziemnych, co pośrednio pozytywnie wpłynie na ochronę różnorodności biologicznej, poprzez 

stworzenie lepszych warunków do rozwoju organizmów. 

 

Ludzie 
Pośrednie 
pozytywne 

Faza realizacji zadań związanych z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną może mieć wpływ na pogorszenie 

klimatu akustycznego czy stanu atmosfery. Oddziaływania te będą krótkotrwałe. Budowa infrastruktury 

wpłynie na poprawę jakości wód na terenie gminy. Mieszkańcy będą mieli możliwość korzystania z 

przydomowych oczyszczalni ścieków. Dzięki czemu znacznie zmniejszy się ryzyko wystąpienia 

zanieczyszczenia wody pitnej. 

 

Zwierzęta 
Pośrednie 
pozytywne 

Realizacja zadań poprawi stan wód powierzchniowych i podziemnych na terenie gminy. Dzięki budowie 
przydomowych oczyszczalni ścieków ograniczona zostanie ilość ścieków odprowadzanych bezpośrednio do 
ziemi i wód gruntowych, co znacznie zmniejszy ryzyko epidemiologiczne zwłaszcza zwierząt hodowlanych. 
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Rozbudowa 
infrastruktury 

wodno-
kanalizacyjnej na 

terenie gminy 
 

(Przebudowa i rozbudowa 
oczyszczalni ścieków w 
miejscowości Sucha Wielka, 
Rozbudowa stacji 
uzdatniania wody w 
Zawoni, Budowa odcinka 
sieci wodociągowej 
Tarnowiec-Sucha Mała, 
Budowa przepompowni 
wody w Niedarach, Budowa 
stacji uzdatniania wody w 
Zawoni, Budowa kanalizacji 
sanitarnej na terenie Gminy 
Zawonia, Wykonanie 
odwiertu II studni 
zastępczej  w Głuchowie 
Górnym, Kontrola stanu 
funkcjonowania i obsługi 
zbiorników na ścieki bytowe 
oraz oczyszczalni 
przydomowych, Stała 
kontrola jakości wody oraz 
informowanie 
społeczeństwa o jakości 
wody pitnej i wody w 
miejscach wyznaczonych do 
kąpieli, Kontynuacja działań 
mających na celu racjonalne 
zużycie wody) 

Rośliny 
Pośrednie 
pozytywne 

Oddziaływanie prac związanych z budową infrastruktury będzie mieć charakter krótkotrwały i odwracalny. 
W celu ograniczenia powierzchni oddziaływania ciężkiego sprzętu na rośliny, dojazd na teren prac 
budowlanych przebiegał będzie po istniejących drogach. Po zakończeniu prac zmiany w poszyciu roślinnym 
zostaną odtworzone.  

 

Woda 
Pośrednie 
pozytywne 

Realizacja budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wpłynie pozytywnie na wody powierzchniowe 
i podziemne. Rozbudowa przydomowych oczyszczalni ścieków ograniczy ilość ścieków przedostających się 
do wód gruntowych i powierzchniowych. Dzięki inwestycjom mieszkańcy gminy Zawonia będą mieć 
zapewniony dostęp do wody dobrej jakości, przebadanej pod kątem chemicznym oraz mikrobiologicznym.  

 

Powietrze Neutralne 

Oddziaływanie inwestycji na powietrze będzie krótkotrwałe, związane z pracą sprzętu mechanicznego 
niezbędnego do realizacji inwestycji. Możliwość wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych poziomów 
tlenków azotu występuje jedynie w przypadku silnie skoncentrowanych w jednym punkcie prac 
budowlanych. 

 

Powierzchnia ziemi 
Bezpośredni 

neutralny 

Negatywny wpływ budowy przydomowych oczyszczalni ścieków związany jest ze zniszczeniem wierzchniej 
warstwy gleby przez maszyny. Działania te będą miały charakter lokalny i odwracalny. Po zakończeniu prac 
powierzchnia, która narażona była na działanie szkodliwych czynników zostanie przywrócona do stanu 
sprzed budowy. 

 

Krajobraz Neutralny 
Zmiany w kompozycji krajobrazu poprzez wprowadzenie nowych elementów związane będą z procesem 
budowy infrastruktury. Niekorzystne oddziaływanie na krajobraz obserwowane będzie podczas prac 
budowlanych. 

 

Klimat Neutralny Oddziaływanie inwestycji na klimat będzie miało charakter lokalny i krótkotrwały.   

Zasoby naturalne Neutralny 
Zasoby naturalne na terenie gminy nie ulegną negatywnym wpływom realizacji inwestycji. Złoża kopalin 
znajdujących się w gminie położone są w poza obszarem objętym inwestycjami. 

 

Zabytki Neutralny Realizacja inwestycji przebiegała będzie w sposób niezagrażający zabytkom.   

Dobra materialne Neutralny 
Realizacja inwestycji przebiegała będzie w sposób niezagrażający dobrom materialnym. Teren budowy 
zostanie zabezpieczony. 

 

6 
Usuwanie azbestu 

z terenu gminy 

Obszary Natura 2000 Neutralne 
Realizacja inwestycji nie wpłynie na obszary Natura 2000. Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania 
na gatunki roślin i zwierząt znajdujące się w cennych przyrodniczo siedliskach na obszarze gminy 

 

Formy ochrony przyrody 
(bez Natury 2000) 

Neutralne 
Realizacja inwestycji nie wpłynie na formy ochrony przyrody. Nie przewiduje się negatywnego 
oddziaływania na gatunki roślin i zwierząt znajdujące się w cennych przyrodniczo siedliskach na obszarze 
gminy 

 

Różnorodność 
biologiczna 

Neutralne 
Oddziaływanie na środowisko będzie miejscowe i krótkotrwałe, dzięki czemu realizacja przedsięwzięć nie 
wpłynie negatywnie na różnorodność biologiczną na terenie gminy. 
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Usuwanie azbestu 
z terenu gminy 

 
(Program  usuwania 
azbestu i wyrobów 

zawierających azbest) 

Ludzie 
Bezpośrednie 

pozytywne 

Prace związane z realizacją zadań nie będą wymagały wykorzystania sprzętu, który może powodować 
uciążliwości związane z nadmiernym hałasem. Dzięki wymianie pokryć dachowych (stanowiących 
największą część znajdujących się na terenie gminy wyrobów azbestowych) możliwa będzie minimalizacja 
negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu oraz zwiększenie wydajności 
energetycznej modernizowanych budynków, co pozytywnie wpłynie również na ekonomiczne aspekty ich 
eksploatacji. 

 

Zwierzęta Neutralne 

Prace prowadzone będą w miarę możliwości poza okresem lęgowym ptaków.  Jeśli zachowanie 
odpowiedniego terminu nie będzie możliwe należy przed rozpoczęciem prac przeprowadzić rozpoznanie, 
czy w rejonie prowadzenia prac oraz w strefie ich bezpośredniego oddziaływania znajdują się schronienia 
dzienne nietoperzy lub czy gniazdują gatunki ptaków chronionych. Po przeprowadzeniu prac remontowych 
będzie zapewnione nietoperzom dalsze schronienie w czasie dnia, a ptakom dalsze gniazdowanie 
w obiektach budowlanych 

 

Rośliny Neutralne 
Wpływ prac budowlanych na rośliny związany będzie głównie z transportem usuniętych wyrobów 
azbestowych. Oddziaływanie to będzie krótkotrwałe i miejscowe. 

 

Woda Neutralne 
Prace związane z wykonaniem zadania nie będą miały wpływu na stan oraz jakość wód powierzchniowych 
i podziemnych. Podczas prowadzenia prac nie przewiduje się powstawania wycieków i szkodliwych 
substancji do wód. 

 

Powietrze 
Pośrednie 
pozytywne 

Prowadzone na terenie gminny działania przyczynią się do minimalizacji negatywnych skutków 
zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu oraz poprawy efektywności energetycznej budynków, 
poprzez wymianę pokryć dachowych (np. na dachówkę). 

 

Powierzchnia ziemi Neutralne Powierzchnia ziemi nie zostanie naruszona podczas planowanych prac.  

Krajobraz Neutralne 
Działania prowadzone będą na istniejących dotychczas obiektach. Nie zaburzą ładu przestrzennego na 
terenie gminy. 

 

Klimat 
Pośrednie 
pozytywne 

Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę pokryć  dachowych wpłynie na ograniczenie emisji 
m.in. CO2 do atmosfery, w konsekwencji przyczyniając się do poprawy składu powietrza. 

 

Zasoby naturalne Neutralne Złoża zasobów naturalnych nie zostaną naruszone podczas planowanych prac. 
 

Zabytki Neutralne 
W przypadku prowadzenia prac w obiektach zabytkowych przebiegać one będą pod nadzorem 
konserwatora zabytków. 

 

Dobra materialne Neutralne 
Realizacja inwestycji przebiegała będzie w sposób niezagrażający dobrom materialnym. Tereny, na których 
będą wykonywane prace zostaną zabezpieczone. 
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7 

Rozwój gospodarki 
odpadami 

 
(Doskonalenie systemu 

odbioru odpadów 
komunalnych, w tym 
rozwój selektywnego 

obioru odpadów, Rozwój 
punktu selektywnego 

zbierania odpadów 
komunalnych, organizacja 

objazdowych zbiórek 
odpadów) 

Obszary Natura 2000 Neutralne 
Realizacja inwestycji nie wpłynie na obszary Natura 2000. Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania 
na gatunki roślin i zwierząt znajdujące się w cennych przyrodniczo siedliskach na obszarze gminy 

 

Formy ochrony przyrody 
(bez Natury 2000) 

Neutralne 
Realizacja inwestycji nie wpłynie na formy ochrony przyrody. Nie przewiduje się negatywnego 
oddziaływania na gatunki roślin i zwierząt znajdujące się w cennych przyrodniczo siedliskach na obszarze 
gminy 

 

Różnorodność 
biologiczna 

Neutralne 
Oddziaływanie na środowisko będzie miejscowe i krótkotrwałe, dzięki czemu realizacja przedsięwzięć nie 
wpłynie negatywnie na różnorodność biologiczną na terenie gminy. 

 

Ludzie 
Bezpośrednie 

pozytywne 

Prace związane z realizacją zadań nie będą wymagały wykorzystania sprzętu, który może powodować 
uciążliwości związane z nadmiernym hałasem. 

 

Zwierzęta Neutralne 

Prace prowadzone będą w miarę możliwości poza okresem lęgowym ptaków.  Jeśli zachowanie 
odpowiedniego terminu nie będzie możliwe należy przed rozpoczęciem prac przeprowadzić rozpoznanie, 
czy w rejonie prowadzenia prac oraz w strefie ich bezpośredniego oddziaływania znajdują się schronienia 
dzienne nietoperzy lub czy gniazdują gatunki ptaków chronionych. Po przeprowadzeniu prac remontowych 
będzie zapewnione nietoperzom dalsze schronienie w czasie dnia, a ptakom dalsze gniazdowanie w 
obiektach budowlanych 

 

Rośliny Neutralne 
Wpływ prac budowlanych na rośliny związany będzie głównie z odpadów. Oddziaływanie to będzie 
krótkotrwałe i miejscowe. 

 

Woda Neutralne 
Prace związane z wykonaniem zadania nie będą miały wpływu na stan oraz jakość wód powierzchniowych i 
podziemnych. Podczas prowadzenia prac nie przewiduje się powstawania wycieków i szkodliwych 
substancji do wód. 

 

Powietrze 
Pośrednie 
pozytywne 

Prowadzone na terenie gminny działania przyczynią się do minimalizacji negatywnych skutków 
zdrowotnych oraz poprawy efektywności energetycznej budynków, poprzez wymianę pokryć dachowych 
(np. na dachówkę). 

 

Powierzchnia ziemi Neutralne Powierzchnia ziemi nie zostanie naruszona podczas planowanych prac. 
 

Krajobraz Neutralne 
Działania prowadzone będą na istniejących dotychczas obiektach. Nie zaburzą ładu przestrzennego na 
terenie gminy. 

 

Klimat 
Pośrednie 
pozytywne 

Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę pokryć  dachowych wpłynie na ograniczenie emisji 
m.in. CO2 do atmosfery, w konsekwencji przyczyniając się do poprawy składu powietrza. 
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Rozwój gospodarki 

odpadami 

Zasoby naturalne Neutralne 
Złoża zasobów naturalnych nie zostaną naruszone podczas planowanych prac.  

Zabytki Neutralne 
W przypadku prowadzenia prac w obiektach zabytkowych przebiegać one będą pod nadzorem 
konserwatora zabytków. 

 

Dobra materialne Neutralne 
Realizacja inwestycji przebiegała będzie w sposób niezagrażający dobrom materialnym. Tereny, na których 
będą wykonywane prace zostaną zabezpieczone. 

 

8 

Poprawa 
bezpieczeństwa na 

terenie gminy  
poprzez walkę z 

konkretnymi 
rodzajami zagrożeń 

Obszary Natura 2000 

Pośredni 
pozytywny 

Dzięki realizacji zadania, w przypadku wystąpienia poważnych awarii na terenie gminy, możliwa będzie 
minimalizacje jej negatywnych skutków oraz utrzymanie poszczególnych komponentów środowiska 
w nienaruszonym stanie. 

 

Formy ochrony przyrody 
(bez Natury 2000) 

 

Różnorodność 
biologiczna 

 

Ludzie  

Zwierzęta  

Rośliny  

Woda  

Powietrze  

Powierzchnia ziemi  

Krajobraz  

Klimat  

Zasoby naturalne  

Zabytki  

Dobra materialne  

9 

Opracowanie 
dokumentów 

 
(Przygotowanie 

dokumentacji na drogi, 
ścieżki rowerowe i chodniki 

gminne)  

Obszary Natura 2000 

Neutralne Opracowanie dokumentów nie będzie miało wpływu na elementy środowiska. 

 

Formy ochrony przyrody 
(bez Natury 2000) 

 

Różnorodność 
biologiczna 

 

Ludzie  

Zwierzęta  

Rośliny  

Woda  
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Opracowanie 
dokumentów  

Powietrze 

Neutralne Opracowanie dokumentów nie będzie miało wpływu na elementy środowiska. 

 

Powierzchnia ziemi  

Krajobraz  

Klimat  

Zasoby naturalne  

Zabytki  

Dobra materialne  

10 

Ochrona przed 
oddziaływaniem 

pól 
elektromagnetycz. 

 
(Odpowiednie planowanie 

przestrzenne 
uwzględniające ochronę 

przed oddziaływaniem pól 
elektromagnetycznych) 

Obszary Natura 2000 

Neutralne Opracowanie dokumentów nie będzie miało wpływu na elementy środowiska. 

 

Formy ochrony przyrody 
(bez Natury 2000) 

 

Różnorodność 
biologiczna 

 

Ludzie  

Zwierzęta  

Rośliny  

Woda  

Powietrze  

Powierzchnia ziemi  

Krajobraz  

Klimat  

Zasoby naturalne  

Zabytki  

Dobra materialne  

11 

Poprawa stanu 
wód 

 
(Kontrola stanu 

funkcjonowania i obsługi 
zbiorników na ścieki 

bytowe oraz oczyszczalni 
przydomowych) 

Obszary Natura 2000 Pozytywne 
Realizacja inwestycji nie wpłynie na obszary Natura 2000. Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na 
gatunki roślin i zwierząt znajdujące się w cennych przyrodniczo siedliskach na obszarze gminy 

 

Formy ochrony przyrody 
(bez Natury 2000) 

Pozytywne 
Realizacja inwestycji nie wpłynie na formy ochrony przyrody. Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania 
na gatunki roślin i zwierząt znajdujące się w cennych przyrodniczo siedliskach na obszarze gminy 

 

Różnorodność 
biologiczna 

Neutralne 
Oddziaływanie na środowisko będzie miejscowe i krótkotrwałe, dzięki czemu realizacja przedsięwzięć nie 
wpłynie negatywnie na różnorodność biologiczną na terenie gminy. 

 

Ludzie Pozytywne 
Prace związane z realizacją zadań nie będą wymagały wykorzystania sprzętu, który może powodować 
uciążliwości związane z nadmiernym hałasem. 

 

Zwierzęta Pozytywne Prace prowadzone będą w miarę możliwości poza okresem lęgowym ptaków.    
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Poprawa stanu 
wód 

 
(Kontrola stanu 

funkcjonowania i obsługi 
zbiorników na ścieki 

bytowe oraz oczyszczalni 
przydomowych) 

Rośliny Pozytywne 
Wpływ prac budowlanych na rośliny związany będzie głównie z odpadów. Oddziaływanie to będzie 
krótkotrwałe i miejscowe. 

 

Woda Pozytywne 
Prace związane z wykonaniem zadania nie będą miały wpływu na stan oraz jakość wód powierzchniowych i 
podziemnych. Podczas prowadzenia prac nie przewiduje się powstawania wycieków i szkodliwych substancji 
do wód. 

 

Powietrze Pozytywne 
Prowadzone na terenie gminny działania przyczynią się do minimalizacji negatywnych skutków zdrowotnych 
oraz poprawy efektywności energetycznej budynków, poprzez wymianę pokryć dachowych (np. na 
dachówkę). 

 

Powierzchnia ziemi Pozytywne Powierzchnia ziemi nie zostanie naruszona podczas planowanych prac.  

Krajobraz Neutralne 
Działania prowadzone będą na istniejących dotychczas obiektach. Nie zaburzą ładu przestrzennego na 
terenie gminy. 

 

Klimat 
Pośrednie 
pozytywne 

Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę pokryć  dachowych wpłynie na ograniczenie emisji 
m.in. CO2 do atmosfery, w konsekwencji przyczyniając się do poprawy składu powietrza. 

 

Zasoby naturalne Neutralne Złoża zasobów naturalnych nie zostaną naruszone podczas planowanych prac.  

Zabytki Neutralne 
W przypadku prowadzenia prac w obiektach zabytkowych przebiegać one będą pod nadzorem konserwatora 
zabytków. 

 

Dobra materialne Neutralne 
Realizacja inwestycji przebiegała będzie w sposób niezagrażający dobrom materialnym. Tereny, na których 
będą wykonywane prace zostaną zabezpieczone. 
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Poprawa jakości 
gleb 

 
(Przeciwdziałanie 

zanieczyszczeniu gleb oraz 
właściwa ochrona gleb w 

mpzp) 
 

Obszary Natura 2000 Pozytywne 
Realizacja inwestycji nie wpłynie na obszary Natura 2000. Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na 
gatunki roślin i zwierząt znajdujące się w cennych przyrodniczo siedliskach na obszarze gminy 

 

Formy ochrony przyrody 
(bez Natury 2000) 

Pozytywne 
Realizacja inwestycji nie wpłynie na formy ochrony przyrody. Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania 
na gatunki roślin i zwierząt znajdujące się w cennych przyrodniczo siedliskach na obszarze gminy 

 

Różnorodność 
biologiczna 

Neutralne 
Oddziaływanie na środowisko będzie miejscowe i krótkotrwałe, dzięki czemu realizacja przedsięwzięć nie 
wpłynie negatywnie na różnorodność biologiczną na terenie gminy. 

 

Ludzie Pozytywne 
Prace związane z realizacją zadań nie będą wymagały wykorzystania sprzętu, który może powodować 
uciążliwości związane z nadmiernym hałasem. 

 

Zwierzęta Pozytywne 

Prace prowadzone będą w miarę możliwości poza okresem lęgowym ptaków.  Jeśli zachowanie 
odpowiedniego terminu nie będzie możliwe należy przed rozpoczęciem prac przeprowadzić rozpoznanie, czy 
w rejonie prowadzenia prac oraz w strefie ich bezpośredniego oddziaływania znajdują się schronienia 
dzienne nietoperzy lub czy gniazdują gatunki ptaków chronionych. Po przeprowadzeniu prac remontowych 
będzie zapewnione nietoperzom dalsze schronienie w czasie dnia, a ptakom dalsze gniazdowanie w 
obiektach budowlanych 

 

Rośliny Pozytywne 
Wpływ prac budowlanych na rośliny związany będzie głównie z odpadów. Oddziaływanie to będzie 
krótkotrwałe i miejscowe. 
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Lp. 
Rodzaj 

przedsięwzięcia 
Komponent środowiska Oddziaływanie Uzasadnienie 
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Poprawa jakości 
gleb 

 
(Przeciwdziałanie 

zanieczyszczeniu gleb oraz 
właściwa ochrona gleb w 

mpzp) 

Woda Pozytywne 
Prace związane z wykonaniem zadania nie będą miały wpływu na stan oraz jakość wód powierzchniowych i 
podziemnych. Podczas prowadzenia prac nie przewiduje się powstawania wycieków i szkodliwych substancji 
do wód. 

 

Powietrze Pozytywne 
Prowadzone na terenie gminny działania przyczynią się do minimalizacji negatywnych skutków zdrowotnych 
oraz poprawy efektywności energetycznej budynków, poprzez wymianę pokryć dachowych (np. na 
dachówkę). 

 

Powierzchnia ziemi Pozytywne Powierzchnia ziemi nie zostanie naruszona podczas planowanych prac.  

Krajobraz Neutralne Działania prowadzone będą na istniejących dotychczas obiektach. Nie zaburzą ładu przestrzennego na 
terenie gminy. 

 

Klimat 
Pośrednie 
pozytywne 

Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę pokryć  dachowych wpłynie na ograniczenie emisji 
m.in. CO2 do atmosfery, w konsekwencji przyczyniając się do poprawy składu powietrza. 

 

Zasoby naturalne Neutralne Złoża zasobów naturalnych nie zostaną naruszone podczas planowanych prac.  

Zabytki Neutralne W przypadku prowadzenia prac w obiektach zabytkowych przebiegać one będą pod nadzorem konserwatora 
zabytków. 

 

Dobra materialne Neutralne 
Realizacja inwestycji przebiegała będzie w sposób niezagrażający dobrom materialnym. Tereny, na których 
będą wykonywane prace zostaną zabezpieczone. 
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Ochrona zasobów 
przyrodniczych 

 
(Rozwój terenów 

biologicznie czynnych, 
pielęgnacja zieleni 

urządzonej) 
 

Obszary Natura 2000 Pozytywne 
Realizacja inwestycji nie wpłynie na obszary Natura 2000. Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na 
gatunki roślin i zwierząt znajdujące się w cennych przyrodniczo siedliskach na obszarze gminy 

 

Formy ochrony przyrody 
(bez Natury 2000) 

Pozytywne 
Realizacja inwestycji nie wpłynie na formy ochrony przyrody. Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania 
na gatunki roślin i zwierząt znajdujące się w cennych przyrodniczo siedliskach na obszarze gminy 

 

Różnorodność 
biologiczna 

Neutralne 
Oddziaływanie na środowisko będzie miejscowe i krótkotrwałe, dzięki czemu realizacja przedsięwzięć nie 
wpłynie negatywnie na różnorodność biologiczną na terenie gminy. 

 

Ludzie Pozytywne 
Prace związane z realizacją zadań nie będą wymagały wykorzystania sprzętu, który może powodować 
uciążliwości związane z nadmiernym hałasem. 

 

Zwierzęta Pozytywne 

Prace prowadzone będą w miarę możliwości poza okresem lęgowym ptaków.  Jeśli zachowanie 
odpowiedniego terminu nie będzie możliwe należy przed rozpoczęciem prac przeprowadzić rozpoznanie, czy 
w rejonie prowadzenia prac oraz w strefie ich bezpośredniego oddziaływania znajdują się schronienia 
dzienne nietoperzy lub czy gniazdują gatunki ptaków chronionych. Po przeprowadzeniu prac remontowych 
będzie zapewnione nietoperzom dalsze schronienie w czasie dnia, a ptakom dalsze gniazdowanie w 
obiektach budowlanych 

 

Rośliny Pozytywne 
Wpływ prac budowlanych na rośliny związany będzie głównie z odpadów. Oddziaływanie to będzie 
krótkotrwałe i miejscowe. 
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Lp. 
Rodzaj 

przedsięwzięcia 
Komponent środowiska Oddziaływanie Uzasadnienie 
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Ochrona zasobów 
przyrodniczych 

 
(Rozwój terenów 

biologicznie czynnych, 
pielęgnacja zieleni 

urządzonej) 

Woda Pozytywne 
Prace związane z wykonaniem zadania nie będą miały wpływu na stan oraz jakość wód powierzchniowych i 
podziemnych. Podczas prowadzenia prac nie przewiduje się powstawania wycieków i szkodliwych substancji 
do wód. 

 

Powietrze Pozytywne 
Prowadzone na terenie gminny działania przyczynią się do minimalizacji negatywnych skutków zdrowotnych 
oraz poprawy efektywności energetycznej budynków, poprzez wymianę pokryć dachowych (np. na 
dachówkę). 

 

Powierzchnia ziemi Pozytywne Powierzchnia ziemi nie zostanie naruszona podczas planowanych prac.  

Krajobraz Neutralne Działania prowadzone będą na istniejących dotychczas obiektach. Nie zaburzą ładu przestrzennego na 
terenie gminy. 

 

Klimat 
Pośrednie 
pozytywne 

Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę pokryć  dachowych wpłynie na ograniczenie emisji 
m.in. CO2 do atmosfery, w konsekwencji przyczyniając się do poprawy składu powietrza. 

 

Zasoby naturalne Neutralne Złoża zasobów naturalnych nie zostaną naruszone podczas planowanych prac.  

Zabytki Neutralne W przypadku prowadzenia prac w obiektach zabytkowych przebiegać one będą pod nadzorem konserwatora 
zabytków. 

 

Dobra materialne Neutralne 
Realizacja inwestycji przebiegała będzie w sposób niezagrażający dobrom materialnym. Tereny, na których 
będą wykonywane prace zostaną zabezpieczone. 
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12. PODSUMOWANIE ANALIZY POTENCJALNEGO ODDZIAŁYWANIA 

ŚRODOWISKO ZADAŃ UJĘTYCH W PROGRAMIE OCHRONY ŚRODOWISKA 

12.1. OBSZARY NATURA 2000 

Biorąc pod uwagę rodzaj, a także skalę przewidzianych do wykonania działań, nie 

występuje oddziaływanie na cele związane z ochroną środowiska ani na funkcjonalność 

ekosystemów. Jednak realizacja zaplanowanych zadań musi odbywać się z zachowaniem 

środków ostrożności przewidzianych prawem. 

12.2. FORMY OCHRONY PRZYRODY (BEZ NATURY 2000) 

Biorąc pod uwagę rodzaj, a także skalę przewidzianych do wykonania działań, nie 

występuje oddziaływanie na cele związane z ochroną środowiska ani na funkcjonalność 

ekosystemów. Jednak realizacja zaplanowanych zadań musi odbywać się z zachowaniem 

środków ostrożności przewidzianych prawem. 

12.3. RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA 

W art. 51 ust. 1 i art. 52 ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(Dz.U. z 2021 poz. 1098) ustawodawca sprecyzował katalog zakazów związany 

z postępowaniem w odniesieniu do roślin, grzybów i zwierząt, jakie objęto ochroną gatunków.  

W drodze rozporządzeń Minister właściwy do spraw rolnictwa określił gatunki, 

odstępstwa i sposoby ochrony ww. elementów środowiska. Wytyczne znajdują się w treści 

dokumentów: 

− Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409), 

− Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408). 

− Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony ga-

tunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. ,poz. 2183), 

Dopuszcza się sytuację, w której jedynie po uzyskaniu odpowiedniego odstępstwa od 

zapisów o ochronie gatunków, możliwa będzie kontynuacja zaplanowanych przedsięwzięć. 
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Realizacja zawartych w Programie zadań wpłynie pośrednio, neutralnie i długoterminowo 

pozytywnie na różnorodność gatunków żyjących na terenie objętym działaniami. 

Wśród potencjalnych zagrożeń związanych z realizacją zadań Programu ochrony 

środowiska wymienić można zajęcie terenu pod inwestycję, jak również prace związane 

z budową, w tym składowanie materiałów budowlanych, wykorzystanie ciężkich maszyn 

i budowę dróg dojazdowych. Jednocześnie trzeba mieć na uwadze, że działania tego typu są 

krótkoterminowe i odwracalne. 

12.4. LUDZIE 

Prawdopodobne jest, że podczas prowadzonych działań związanych z realizacją 

zamierzonych celów, zwiększy się poziom hałasu i zanieczyszczeń. Jednakże uciążliwości tego 

rodzaju będą miały charakter przejściowy. By zmniejszyć te utrudnienia prace dzienne będą 

wykonywane jedynie w godzinach od 6:00 do 22:00. 

12.5. ZWIERZĘTA 

W trosce o lokalną faunę terminy realizacji poszczególnych prac będą prowadzone poza 

okresem lęgowym ptaków. W przypadku, gdy będzie to niemożliwe, przed przystąpieniem do 

prac, należy wykonać rozpoznanie, czy w najbliższym sąsiedztwie prac oraz w strefie ich 

bezpośredniego oddziaływania znajdują się schronienia dzienne nietoperzy lub czy gniazdują 

gatunki ptaków chronionych na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 

października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2014 r., poz. 1348). 

Jeżeli zostanie stwierdzona ich obecność, należy określić dokładne miejsce siedlisk 

i zaplanować prace tak, aby przed okresem lęgowym zabezpieczyć szczeliny i stropodach przed 

dostaniem się tam zwierząt. 

Po zakończeniu prac inwestycyjnych nietoperze i ptaki będą miały zapewnione 

schronienie w nowych obiektach. Jeśli okaże się, że nie można wykorzystać naturalnie 

powstałych szczelin, to zbudowane będą siedliska zastępcze, a ich wielkość i charakter 

dopasowane do potrzeb danego gatunku. 
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12.6. ROŚLINY 

Prace budowlane powinny być prowadzone jedynie na obszarze do tego niezbędnym, 

by wycięcia roślinności były jak najmniejsze. Jeżeli realizacja inwestycji będzie się wiązała 

z naruszeniem systemów korzeniowych sąsiednich drzew, należy przeprowadzić ręczne 

wykopy i zabezpieczyć rośliny. Podczas prac należy zabezpieczać rany po odciętych korzeniach 

i nie usuwać korzeni systemowych. W przypadku, kiedy drzewa są w bezpośredniej bliskości 

pracy ciężkich maszyn budowlanych, należy je dobrze zabezpieczyć. 

12.7. WODA 

Dzięki rozbudowie gminnej oczyszczalni ścieków zmniejszy się niekontrolowane 

zanieczyszczanie środowiska. Przełoży się to również na zmniejszenie spływu zanieczyszczeń 

obszarowych, a to z kolei znajdzie odzwierciedlenie w poprawie stanu ziemi i stanu 

sanitarnego gminy. Oznacza to, że zadania zaplanowane w Programie ochrony środowiska są 

niezbędne i korzystne dla przyszłości środowiska naturalnego. 

Podczas realizacji zadań w przestrzeni przyrodniczej w okolicy inwestycji mogą być 

odczuwalne negatywne konsekwencje budowy. Jednak przewidywane zmniejszenie wpływu 

zanieczyszczeń pozytywnie wpłynie na ekosystem wodny. Jest to w zgodzie z celami 

środowiskowymi dla jednolitych części wód podziemnych i powierzchniowych, jakie zawarto 

w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”. 

Istnieje jednak ryzyko możliwości nieosiągnięcia wyznaczonych celów środowiskowych 

dla JCWP i JCWPd. Za ewentualny brak poprawy odpowiadać może m.in. niedostosowanie lub 

brak kompleksowych rozwiązań związanych z gospodarką wodną. 

12.8. POWIETRZE 

Zadania zawarte w Programie ochrony środowiska wpłyną na poprawę jakości 

powietrza poprzez nowe, zorganizowane nasadzenia w gminie. Poprawa powietrza przełoży 

się na lepsze warunki dla zdrowia mieszkańców, skutkiem pośrednim może być również 

znaczne zahamowanie niszczenia fasad budynków. W trakcie realizacji inwestycji emisja 

zanieczyszczeń będzie większa, ale przewiduje się, że nie będzie ich po zakończeniu 

prac instalacyjnych lub budowlanych. 
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12.9. POWIERZCHNIA ZIEMI 

Realizacja zadań będzie związana z pracami budowlanymi ciężkich maszyn, co w efekcie 

przełoży się na niszczenie powierzchni ziemi. Jednak będzie miało to charakter odwracalny. 

Zdecydowana większość działań związanych z rozbudową sieci wodociągowej będzie wzdłuż 

szlaków komunikacyjnych. Tak samo modernizacje będą dotyczyć obiektów już istniejących. 

Takie podejście pozwoli na maksymalne ograniczenie ingerencji w środowisko naturalne, 

w tym w powierzchnię ziemi. 

12.10. KRAJOBRAZ 

Celem zadań sprecyzowanych w Programie ochrony środowiska jest poprawa i ochrona 

środowiska naturalnego na terenie gminy. Cel ten będzie osiągnięty poprzez ochronę siedlisk 

ptaków i nietoperzy, ochronę ekosystemów przed ich fragmentacją, a także zachowanie 

bioróżnorodności i walorów krajobrazowych. 

12.11. KLIMAT 

Zwiększona emisja zanieczyszczeń, większy poziom hałasu i niszczenie wierzchniej 

warstwy gleby będą miały miejsce jedynie podczas realizacji zadań. Będzie to związanie 

z transportem, przechowywaniem materiałów i wykonywaniem prac budowlanych. Jednakże 

po realizacji zadań nie tylko uciążliwości te się zakończą, ale rezultaty działań pozytywnie 

wpłyną na klimat i pozwolą zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych. 

12.12. ZASOBY NATURALNE 

Zadania określono w zgodzie z dokumentami planistycznymi gminy. Nie będą naruszać 

obecnej infrastruktury ani ingerować w istotne zasoby naturalne. 

12.13. ZABYTKI 

Jeżeli okaże się, że zaplanowane prace mają być realizowane na terenie, który jest objęty 

ochroną konserwatorską, to dalsze działania będą podejmowane po ustaleniu szczegółów 

z konserwatorem zabytków. 
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12.14. DOBRA MATERIALNE 

Przed podejściem do realizacji zadań tereny robót zostaną odpowiednio zabezpieczone. 

Ujęte w Programie zadania na etapie realizacji nie będą negatywnie oddziaływały na dobra 

materialne. 

13. ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH 

W PROGRAMIE OCHRONY ŚRODOWISKA 

Z uwagi na fakt, że dla realizacji zadań ujętych w Programie ochrony środowiska nie 

przewiduje się negatywnego oddziaływania na środowisko, nieuzasadnione jest 

proponowanie działań alternatywnych. Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku 

niezrealizowania zadań ujętych w Programie ochrony środowiska stan środowiska może ulec 

pogorszeniu, szczególnie w zakresie jakości powietrza i wód.



 

 
 

Wyszków, dnia 15 lutego 2023 r. 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Jako kierujący zespołem autorów dokumentu pt. Prognoza oddziaływania na 

środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zawonia na lata 2023-2026 

z perspektywą do roku 2030 oświadczam, że spełniam wymagania, o których mowa w art. 74a 

ust 2 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

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

na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.). 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

Mateusz Puścian 

 

_________________ 


