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Wstęp
Podstawę prawną do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
dla projektu dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2021 - 2030” 
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 (t.j. Dz.U. 2020 poz. 283).
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. Ocena ta obejmuje:

 uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania 
na środowisko,

 sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko,
 uzyskanie wymaganych ustawą opinii,
 zapewnienie udziału społeczeństwa w postępowaniu.

Podstawę prawną do opracowania podsumowania postępowania w sprawie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Powiatu 
Strzeleckiego na lata 2021 - 2030”  stanowi art. 55 ust. 3 ustawy OOŚ. Do elementów 
obowiązkowych ww. podsumowania ustawa OOŚ zalicza:

1. Uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu (Strategii) w odniesieniu do rozpatrywanych 
rozwiązań alternatywnych.

2. Informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały 
uwzględnione:

a) ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko,

b) opinie właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58 ustawy OOŚ,

c) zgłoszone uwagi i wnioski,

d) wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, 
jeżeli zostało przeprowadzone,

e) propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków 
realizacji postanowień dokumentu.

Ponadto, zgodnie z art. 42 ustawy OOŚ, organ opracowujący projekt dokumentu wymagający 
udziału społeczeństwa: 

1. rozpatruje uwagi i wnioski; 

2. dołącza do przyjętego dokumentu uzasadnienie zawierające informacje o udziale 
społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w 
jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem 
społeczeństwa.
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1. Przebieg strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przebiegało 
w następujących etapach:

1. Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie 
oddziaływania na środowisko.

2. Sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko.

3. Uzyskanie wymaganych ustawą opinii.

4. Zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.

1.1 Uzgodnienie szczegółowości informacji zawartych w prognozie
Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 2) i art. 53 ust. 1 oraz w związku z art. 57 ust. 1 pkt 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 (t.j. Dz.U. 
2020 poz. 283), pismem z dnia  19 listopada 2020r. zwrócono się do  Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Opolu z prośbą o określenie zakresu i stopnia szczegółowości informacji 
wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko. W dniu 1 grudnia 2020r. RDOŚ w 
Opolu pismem znak: WOOŚ.411.2.8.2020.MO, określił zakres i stopień szczegółowości 
informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko. 
Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 2) i art. 53 ust. 1 oraz w związku z art. 58 ust. 1 pkt 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 (t.j. Dz.U. 
2020 poz. 283), pismem z dnia 19 listopada 2020r. zwrócono się do Opolskiego Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu o określenie zakresu i stopnia szczegółowości 
informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko.
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1.2 Sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko
Następnie Starosta Strzelecki zlecił wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko projektu 
dokumentu p.n. „Strategia Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2021 - 2030”. Autorem 
opracowania jest pan Maciej Majer. Autor opracowania spełnia wymagania, o których mowa w 
art. 74a ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko (t.j. Dz.U. 2020 poz. 283).

1.3 Uzyskanie wymaganych opinii
Zgodnie z art. 54 ust. 1 oraz art. 57 ust. 1 pkt. 2) ustawy OOŚ, w dniu 4 grudnia 
2020r. przekazano do zaopiniowania Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Opolu 
projekt dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2021 - 2030” 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 
Zgodnie z art. 54 ust. 1 oraz art. 58 ust. 1 pkt. 2) ustawy OOŚ, przekazano do zaopiniowania 
Opolskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Opolu projekt 
dokumentu p.n. „Strategia Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2021 - 2030” wraz z 
prognozą oddziaływania na środowisko.
Pismem z dnia 18 grudnia 2020r. znak: WOOŚ.410.2.15.2020.MO Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Opolu zaopiniował pozytywnie projekt dokumentu p.n. „Strategia Rozwoju 
Powiatu Strzeleckiego na lata 2021 - 2030”  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 
Pismem z dnia 10 grudnia 2020r., znak: NZ.9022.1.142.2020.AW Opolski Państwowy 
Wojewódzki Inspektor Sanitarny zaopiniował pozytywnie ostateczny projekt dokumentu p.n. 
„Strategia Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2021 - 2030”  wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko. 

1.4 Informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko

Zgodnie z art 54 ust. 2 ustawy OOŚ, prognoza oddziaływania na środowisko wraz z projektem 
dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2021 - 2030” podlegała 
wyłożeniu do publicznego wglądu, a ustalenia i uwagi złożone w trakcie społecznych konsultacji 
powinny być brane pod uwagę przez odpowiednie organy w trakcie wdrażania postanowień 
Strategii w życie.
W związku z powyższym, w dniach od 26 listopada do 16 grudnia 2020r. zapewniono możliwość 
składania wniosków i uwag do projektu dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko. Dokumenty zostały opublikowane:

1. na stronie internetowej powiatu www.powiatstrzelecki.pl,

2. w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiatstrzelecki.pl,

3. oraz w Zespole ds. Promocji Powiatu w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich 
przy ul. Jordanowskiej 2 w Strzelcach Opolskich.

Uwagi i wnioski można było składać w następujący sposób:

1. w ramach konsultacji otwartych elektronicznych za pośrednictwem aktywnego 
formularza konsultacyjnego dostępnego pod linkiem: 
https://ankieta.deltapartner.org.pl/powiat_strzelecki_prognoza_oos
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2. listownie na adres Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2,

3. ustnie do protokołu - dotyczy podmiotów niewymienionych w art.5 ust 5 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

2. Podsumowanie i wnioski z przebiegu postępowania w sprawie 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

2.1 Informacja o sposobie wzięcia pod uwagę i zakresie uwzględnienia ustaleń zawartych 
w prognozie oddziaływania na środowisko

W myśl ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko (t.j. Dz.U. 2020 poz. 283), prognoza oddziaływania na środowisko stanowi 
podstawowy dokument niezbędny do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji polityki, strategii, planu lub programu.
Prognoza ma na celu identyfikację przewidywanych skutków wpływu ustaleń Programu 
na środowisko, ocenę zaproponowanych w niej rozwiązań funkcjonalno–przestrzennych oraz ich 
zgodności z przepisami prawa z zakresu ochrony środowiska. 

Analiza celów ustanowionych w Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2021 – 2030 
wykazała, że są one komplementarne i realizują cele strategiczne wyznaczone w takich 
dokumentach jak:

• Polityka Ekologiczna Państwa 2030.

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

• Strategia Europa 2020.

• Polityka energetyczna Polski do 2030 roku.

• Polityka energetyczna Polski do 2030 roku.

• Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego 2030 (projekt).

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

• Program Ochrony Powietrza dla strefy opolskiej.

oraz innych dokumentów strategicznych przyjętych na poziomie lokalnym i regionalnym.

W trakcie analizy uwarunkowań środowiskowych realizacji postanowień Strategii Rozwoju 
Powiatu Strzeleckiego, zidentyfikowano podstawowe obszary problemowe:

1. Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, którego głównymi źródłami są źródła 
komunalne, tzw. niska emisja oraz źródła liniowe – główne ciągi komunikacyjne.

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

3. Emisja hałasu, w tym głównie w sąsiedztwie głównych ciągów komunikacyjnych.
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Wskazane problemy środowiskowe na terenie obszaru znajdują częściowe rozwiązanie w ramach
zaproponowanych w Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego zadań do realizacji.

W prognozie przeanalizowano możliwy wpływ wskazanych do realizacji w projektach zadań 
na następujące elementy: powietrze i klimat, wody, bioróżnorodność, powierzchnię ziemi 
i glebę, krajobraz, dziedzictwo kulturowe, w tym zabytki oraz zdrowie ludzi. Określono 
oddziaływanie na poszczególne elementy środowiska. Przy tak przeprowadzonej ocenie możliwe 
było ogólne określenie potencjalnych niekorzystnych skutków środowiskowych związanych z 
realizacją poszczególnych zadań. Oceny tej dokonano przede wszystkim pod kątem 
oddziaływania na środowisko w fazie budowy i eksploatacji. Negatywne krótkoterminowe 
oddziaływania na zasoby środowiska mogą być związane z fazą realizacji inwestycji. Jako 
ewentualne długoterminowe oddziaływania związane są głównie z realizacją przedsięwzięć 
infrastrukturalnych. Oddziaływania te polegać będą na lokalnym przekształceniu terenu, 
pogorszeniu jakości powietrza oraz podwyższenie poziomu hałasu.

Powiat strzelecki znajduje się w znacznej odległości od granicy Państwa. Zakres oddziaływania 
wszystkich działań określonych w Programie nie obejmie obszarów sąsiednich państw zarówno 
na etapie budowy obiektów i modernizacji infrastruktury jak i na etapie eksploatacji obiektów. 
Zakres znaczącego oddziaływania planowanych działań nie obejmuje cennych przyrodniczo 
zbiorowisk roślinnych i zwierzęcych, w związku z czym proponowanie rozwiązań alternatywnych 
nie ma uzasadnienia na obecnym etapie prognozowania.

Z uwagi na ogólny, ramowy charakter Strategii szczegółowa ocena oddziaływania na środowisko 
proponowanych działań nie może podlegać dokładniejszej analizie. Jednakże biorąc pod uwagę 
stopień szczegółowości analizowanego dokumentu oraz dostępne na tym etapie prognozowania 
informacje dotyczące warunków realizacji poszczególnych działań można stwierdzić, że ich 
realizacja nie wpłynie negatywnie na stan i jakość poszczególnych komponentów środowiska..

2.2 Informacje w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały 
uwzględnione opinie właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58 ustawy z 
dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko

Pismem z dnia 18 grudnia 2020r. znak: WOOŚ.410.2.15.2020.MO Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Opolu zaopiniował pozytywnie projekt dokumentu p.n. „Strategia Rozwoju 
Powiatu Strzeleckiego na lata 2021 - 2030”  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 
Wszystkie uwagi zostały uwzględnione w całości.
Pismem z dnia 10 grudnia 2020r., znak: NZ.9022.1.142.2020.AW Opolski Państwowy 
Wojewódzki Inspektor Sanitarny zaopiniował pozytywnie ostateczny projekt dokumentu p.n. 
„Strategia Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2021 - 2030”  wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko. Wszystkie uwagi zostały uwzględnione w całości.
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2.3 Informacja o sposobie wzięcia pod uwagę i zakresie uwzględnienia zgłoszonych uwag 
i wniosków w trakcie realizowanego w formie konsultacji udziału społeczeństwa 
w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko

W trakcie przeprowadzonych w dniach od 26 listopada do 16 grudnia 2020r. Konsultacji 
społecznych zapewniono możliwość składania wniosków i uwag do dokumentu pn.: „Prognoza 
Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2021 – 2030”.

W wyznaczonym terminie w ramach prowadzonego postępowania strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko, nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski.

2.4 Wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko
Powiat strzelecki znajduje się w znacznej odległości od granic RP. Najbliższa granica z Republiką 
Czeską przebiega w odległości ok. 30 km w kierunku zachodnim. Zakres oddziaływania wszystkich
działań określonych w Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata  2021 - 2030 nie obejmie 
obszarów sąsiednich państw zarówno na etapie budowy obiektów i modernizacji infrastruktury 
jak i na etapie eksploatacji obiektów. W związku z powyższym można stwierdzić, że 
oddziaływanie transgraniczne nie wystąpi. W związku z czym nie przeprowadzono postępowania 
dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

2.5 Propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków 
realizacji postanowień dokumentu

System monitorowania realizacji jest procesem ciągłym, mającym na celu ukazanie 
i analizowanie stanu zaawansowania wdrażania Strategii. Będzie on realizowany w formie 
monitoringu przeprowadzanego w całym okresie wdrażania programu, a dotyczyć będzie 
wszystkich zaangażowanych podmiotów prywatnych i publicznych.
Zgodnie z art. 10 ust. 2 dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. 
U. UE. L. 01. 197. 30), w celu monitoringu oddziaływań realizacji planów i programów można 
wykorzystywać, stosownie do potrzeb, istniejące systemy monitoringu. Stąd monitoring skutków 
realizacji postanowień Strategii w zakresie oddziaływania na środowisko może polegać na 
analizie i ocenie poszczególnych komponentów środowiska w oparciu o wyniki pomiarów 
uzyskanych w ramach państwowego monitoringu środowiska lub też w ramach innych 
monitoringów prowadzonych przez organy administracji publicznej, gminy oraz podmioty 
gospodarcze, o ile dotyczą one obszaru powiatu strzeleckiego.

2.6 Uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych 
rozwiązań alternatywnych

Kwestie rozwiązań alternatywnych w odniesieniu do projektu Strategii  można zasadniczo 
rozpatrywać na trzech poziomach: 

- analizy prawidłowości sformułowania celów i ich ewentualnych modyfikacji,
- analizy doboru sposobów i środków osiągania tak określonych celów,
- rodzaju, lokalizacji i skali przedsięwzięć inwestycyjnych, służących osiąganiu celów 

wskazanych w  projekcie Strategii.
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Kierunek działań wyznaczonych w Strategii dąży do osiągnięcia celów spełniających kryteria 
zrównoważonego rozwoju i jest istotny dla zwiększenia efektywności działań w zakresie 
poprawy stanu środowiska na terenie gminy powiatu strzeleckiego.
Większość proponowanych do realizacji przedsięwzięć ma pozytywny wpływ na środowisko 
i proponowanie rozwiązań alternatywnych nie ma uzasadnienia na obecnym etapie 
prognozowania. w przypadku inwestycji, których oddziaływanie na środowisko może być 
negatywne należy rozważać warianty alternatywne tak, aby wybrać ten, który w najmniejszym 
stopniu będzie niekorzystnie oddziaływać na środowisko. 
Wybór poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych poprzedzony został szczegółową analizą
SWOT oraz identyfikacją obszarów problemowych. Wybór poszczególnych rozwiązań 
odpowiada zidentyfikowanemu zapotrzebowaniu na określony rodzaj interwencji. Oznacza to 
optymalny dobór rodzaju interwencji, zarówno pod względem kierunków działań, jak i zakresu 
przestrzennego i lokalizacji.
Wybór wariantu „0”, może wiązać się z pewnymi konsekwencjami, ponieważ brak realizacji 
zadań przewidzianych w Strategii może powodować negatywny oddźwięk społeczny i oraz 
pogorszenie stanu środowiska na obszarze interwencji. Zaniechanie podejmowania pewnych 
działań wpłynie niekorzystnie na rozwój społeczno-gospodarczy. Bez podjęcia niezbędnych 
działań, stan środowiska oraz jakość życia mieszkańców może ulec pogorszeniu.

3. Informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu 
Zgodnie z 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: organ opracowujący projekt dokumentu zapewnia możliwość 
udziału społeczeństwa (…) w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, a ustalenia i 
uwagi złożone w trakcie społecznych konsultacji powinny być brane pod uwagę przez 
odpowiednie organy w trakcie wdrażania postanowień Strategii w życie.
W związku z powyższym, w dniach od 26 listopada do 16 grudnia 2020r. zapewniono możliwość 
składania wniosków i uwag do projektu dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko. Dokumenty zostały opublikowane:

4. na stronie internetowej powiatu www.powiatstrzelecki.pl,

5. w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiatstrzelecki.pl,

6. oraz w Zespole ds. Promocji Powiatu w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich 
przy ul. Jordanowskiej 2 w Strzelcach Opolskich.

Uwagi i wnioski można było składać w następujący sposób:

1. w ramach konsultacji otwartych elektronicznych za pośrednictwem aktywnego 
formularza konsultacyjnego dostępnego pod linkiem: 
https://ankieta.deltapartner.org.pl/powiat_strzelecki_prognoza_oos

2. listownie na adres Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2,

3. ustnie do protokołu - dotyczy podmiotów niewymienionych w art.5 ust 5 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
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W wyznaczonym terminie konsultacji społecznych w ramach prowadzonego postępowania 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski.

Załączniki
1. Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia z dnia 18 grudnia 

2020r. znak: WOOŚ.410.2.15.2020.MO.
2. Opinia Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 10 

grudnia 2020r., znak: NZ.9022.1.142.2020.AW.
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