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I. WSTĘP
I.1 Podstawa formalna opracowania
Przeprowadzenie Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym opracowanie
Prognozy oddziaływania na środowisko Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zawadzkie przygotowana została zgodnie z:
1. Ustawą 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 (tj. Dz.U. 2017 poz. 1405).
2. Dyrektywą 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 czerwca 2001 roku
w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko
Przy wykonywaniu „Prognozy oddziaływania na środowisko Projektu założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zawadzkie”
wykorzystano metody prognostyczne, które miały na celu zidentyfikować potencjalne i
rzeczywiste zmiany, jakie mogą wystąpić w środowisku w związku z przewidywanymi w ZPZC
działaniami oraz późniejszym wykorzystaniem powstałych obiektów czy infrastruktury
technicznej.
Prognozę sporządzono przy zastosowaniu metod opisowych, analiz jakościowych opartych na
dostępnych danych państwowego monitoringu środowiska oraz identyfikacji i wartościowaniu
skutków przewidywanych zmian w środowisku z zastosowaniem macierzy oddziaływań.
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II. INFORMACJE O PROJEKCIE DOKUMENTU
II.1 Podstawa opracowania
Podstawą do opracowania tego dokumentu i określenia jego celów były:


Pakiet energetyczno-klimatyczny, tzw. Dyrektywa 3x20, wskazujący na najważniejsze
podstawy tego dokumentu:
o

redukcję emisji gazów cieplarnianych,

o

zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,

o

redukcję zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez
podniesienie efektywności energetycznej.



Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. 2018 poz. 755), a
także z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (tj. Dz.U. 2018 poz. 994) o samorządzie
gminnym, art. 7 ust.1. W dokumentach tych zapisano, iż do zadań własnych gminy
należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie zaopatrzenia w energię
elektryczną i cieplną, a także w paliwa gazowe.

Zgodnie z wyżej wymienionymi dokumentami Projekt założeń do planu zaopatrzenia w
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zawadzkie został sporządzony
przez Wykonawcę w oparciu o dane zawarte w przygotowanej bazie inwentaryzacyjnej.
Jednocześnie odnosi się do celów i zakresów wyznaczonych przez wszystkie z tych
dokumentów.

II.2 Rekomendacje dotyczące zakresu opracowania Projektu założeń do
planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla
Gminy Zawadzkie
Zakres Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe dla Gminy Zawadzkie jest zgodny z postanowieniami, przyjętego w 2008 r. przez UE
pakietu klimatyczno-energetycznego, którego podstawowe cele to:
1. redukcja emisji CO2 o 20% w roku 2020 w porównaniu do 1990 r.,
2. wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych w UE z obecnych 8,5 do 20% w 2020 r.;
dla Polski ustalono wzrost z 7 do 15%,
3. zwiększenie efektywności energetycznej w roku 2020 o 20%.
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla
Gminy Zawadzkie powinien, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(tj. Dz.U. 2018 poz. 755), zawierać ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian
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zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe wraz z przedsięwzięciami
racjonalizującymi zużycie tych nośników, w tym środków poprawy efektywności energetycznej.
Ponadto w opracowaniu uwzględniany jest zakres współpracy z innymi gminami i opis
możliwości wykorzystania nadwyżek zasobów z uwzględnieniem instalacji wykorzystujących
odnawialne źródła energii.
Projekt założeń określa również charakterystykę analizowanego obszaru pod względem
lokalizacji, ludności, zasobów środowiskowych i sektora przemysłu, co pozwala na określenie
trendów rozwoju Gminy Zawadzkie, a następnie określenie prognozy zużycia nośników paliw
i energii. Istotnym elementem opracowania jest również określenie możliwego potencjału
wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

II.3 Cel opracowania
Opracowanie ma być podstawą do planowania rozwoju systemów zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Zawadzkie. Ma ono również służyć
przedsiębiorstwom energetycznym działającym na obszarze Gminy Zawadzkie oraz tym, które
taką działalność mogą podjąć w zakresie gospodarki energetycznej, przy opracowywaniu ich
planów rozwoju w zakresie m.in zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na
ciepło, paliwa gazowe i energie elektryczną oraz prognoz dotyczących stanu bezpieczeństwa
ich dostaw i wielkości produkcji.
Dokument nie stanowi analizy technicznej aktualnego stanu, ani nie określa stanu i jakości
infrastruktury przesyłowej, których odpowiednie parametry leżą w gestii przedsiębiorstw
energetycznych.
Finalnym celem opracowania jest podwyższenie bezpieczeństwa energetycznego, a tym
samym obniżenie kosztów rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez zoptymalizowanie
wielkości zużycia paliw i energii, a także wyznaczenie kierunków rozwojowych. Określone
możliwości racjonalizacji użytkowania energii i paliw pozwolą na obniżenie kosztów
eksploatacyjnych obiektów znajdujących się na analizowanym obszarze, a tym samym
poprawę jakości życia mieszkańców.
Pośrednim celem dokumentu jest również dywersyfikacja dostaw energii poprzez
oszacowanie możliwego potencjału wytworzenia energii z odnawialnych źródeł energii,
a także określenie kierunków lokalizacji nowych inwestycji przemysłowych i mieszkalnych.
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III.

ZGODNOŚĆ PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W
CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY
ZAWADZKIE Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI

Zapewnienie spójności Planu zaopatrzenia z dokumentami polityki energetycznej szczebla
międzynarodowego, krajowego jak i lokalnego jest podstawowym wyznacznikiem właściwego
określenia wizji rozwoju i kierunków działań w zakresie bezpieczeństwa energetycznego na
analizowanym

obszarze.

Ponadto,

zgodność

z

dokumentami

zatwierdzonymi

i obowiązującymi na danym obszarze jest konieczne dla zachowania spójności inwestycyjnej
i prawidłowego określenia długoterminowej wizji rozwoju analizowanego obszaru.

III.1

Dokumenty szczebla międzynarodowego

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej obliguje kraj do przestrzegania i wdrażania zapisów
Europejskiej Polityki Energetycznej, która prowadzić ma do osiągnięcia konkurencyjnej
gospodarki o niskim zużyciu bezpieczniejszej i zrównoważonej energii. Wyznaczone cele
określają osiągnięcie bezpieczeństwa dostaw surowców strategicznych, odpowiedniego
działania energetycznego rynku wewnętrznego, a także znaczącego ograniczenia emisji
gazów cieplarnianych. Wdrażanie opisanych kierunków rozwoju determinowane jest poprzez
publikowane strategie i dyrektywy.

III.1.1 Strategia „Europa 2020”
Dokument „Strategia Europa 2020” jest dziesięcioletnią strategią Unii Europejskiej,
zapoczątkowaną w 2010 r., na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Dla oceny
postępów realizacji założeń strategii przyjęto w niej pięć głównych celów dla całej UE do
osiągnięcia do 2020 r., obejmujących:
1. Zatrudnienie,
2. Badania i rozwój,
3. Zmiany klimatu i zrównoważone wykorzystanie energii,
4. Edukację,
5. Integrację społeczną i walkę z ubóstwem.
Strategia zawiera również siedem tzw. inicjatyw przewodnich, w oparciu o które UE i władze
państw członkowskich będą nawzajem uzupełniać swoje działania w kluczowych dla strategii
obszarach. Do inicjatyw przewodnich należą:
1. Europejska agenda cyfrowa English;
2. Unia innowacji English;
3. Mobilna młodzież;
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4. Europa efektywnie korzystająca z zasobów English;
5. Polityka przemysłowa w erze globalizacji;
6. Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia;
7. Europejski program walki z ubóstwem.
W każdym z tych obszarów wszystkie państwa członkowskie wyznaczyły z kolei własne cele
krajowe.
Jednym z priorytetów strategii jest zrównoważony rozwój oznaczający m.in.:


Budowanie

bardziej

konkurencyjnej

gospodarki

niskoemisyjnej

korzystającej

z zasobów w sposób racjonalny i oszczędny.


Ochronę środowiska naturalnego, poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych
i zapobieganie utracie bioróżnorodności.



Wprowadzenie efektywnych, inteligentnych sieci energetycznych.



Pomoc społeczeństwu w dokonywaniu świadomych wyborów.

Unijne cele służące zapewnieniu zrównoważonego rozwoju obejmują:


Ograniczenie do 2020 r. emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do poziomu
z 1990 r.



Zwiększenie do 20% udziału energii ze źródeł odnawialnych (dla Polski celem
obligatoryjnym jest wzrost udziału OZE do 15%).



Dążenie do zwiększenia efektywności wykorzystania energii o 20%1.

Działania związane z realizacją celów oraz innych inicjatyw spadają w dużej mierze na
jednostki samorządu terytorialnego, które mogą odnieść największe sukcesy korzystając ze
zintegrowanego podejścia w zarządzaniu środowiskiem miejskim poprzez przyjmowanie
długo- i średnioterminowych planów działań i ich aktywną realizację.
Plan zaopatrzenia jest zgodny z zapisami Strategii w zakresie dążenia do maksymalnego
ograniczenia zużycia energii finalnej i wzrostu użytkowania odnawialnych źródeł energii przy
zachowaniu odpowiedniej dbałości o środowisko naturalne.

1Źródło:

ec.europa.eu, dokument i cele nie stanowią elementów określonych w akcie prawnym,
jednocześnie polityka rozwoju UE opierać się ma na tych zasadach
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Kontynuacją założonych w Strategii celów są dokumenty związane z unijną polityką
przeciwdziałania zmianie klimatu i polityką energetyczną na lata 2020-2030, której ramy
zakładają podwyższenie założonych wartości jak np. redukcji emisji gazów cieplarnianych
o 40 % w 2030 roku w stosunku do roku 1990 lub 27% udział odnawialnych źródeł energii
w całkowitym bilansie energetycznym Unii Europejskiej (Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady 2016/0231 z dnia 20.07.2016 r.).

III.1.2 Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej
Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego
i Rady 2012/27/UE z dnia 25.10.2012 r.) ma na celu określenie przez poszczególne Państwa
członkowskie planów ograniczenia zużycia energii w perspektywie do 2020 roku. Ponadto,
w dokumencie zawarte zostały środki sprzyjające poprawie efektywności energetycznej,
a także zasady funkcjonowania rynku energii.
Jednocześnie, Dyrektywa nałożyła na Państwa członkowskie obowiązki w zakresie
termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w celu spełnienia minimalnych
wymagań technicznych wynikających z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (tj. Dz.U. 2015 poz. 1422). Określają one, że wymagania te będą musiały spełnić
budynki stanowiące co najmniej 3% całkowitej powierzchni ogrzewanych lub chłodzonych
budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie kraju, począwszy od dnia
01.01.2014 r.
Dyrektywa określa również konieczność ustanowienia systemu efektywności energetycznej
przez dystrybutorów i przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą energii, a także wspieranie
dostępu do audytów energetycznych i inteligentnych liczników.
Plan zaopatrzenia zawiera zapisy pozwalające na osiągnięcie poprawy efektywności
energetycznej w budynkach i sieciach na analizowanym terenie, dlatego też jego zapisy
wspierają osiągnięcie postanowień Dyrektywy.

III.1.3 Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 2010 r. (2010/31/UE) w sprawie
charakterystyki energetycznej budynków określa warunki techniczne i zużycie energii przez
budynki, w tym budynki użyteczności publicznej. Zgodnie z zapisami Dyrektywy,
od 01.01.2021 r. wszystkie nowo wznoszone budynki powinny charakteryzować się zużyciem
energii spełniającym wymogi budynków pasywnych (tj. 70 kWh/m2/rok). W Polsce
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wprowadzono obowiązek, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2015 poz. 1422), z którego wynika, że od 1 stycznia 2019 r. nowo
budowane

obiekty

zajmowane

przez

władze

publiczne

muszą

charakteryzować

się minimalnym zużyciem energii.
Dodatkowo w Dyrektywie określono zasady promocji budownictwa niskoenergetycznego
i

konieczność

stosowania

instalacji

wykorzystujących

odnawialne

źródła

energii

w budynkach, a w sposób pośredni, określone zostały ograniczenia emisji gazów
cieplarnianych i innych substancji zanieczyszczających powstających w trakcie ogrzewania
budynków.
Plan zaopatrzenia zapewnia spójność z zapisami Dyrektywy pod względem maksymalnego
ograniczenia zużycia energii końcowej w budynkach i wspierania działań mających na celu
stosowanie odnawialnych źródeł energii.

III.1.4 Pozostałe dyrektywy Unii Europejskiej
Plan zaopatrzenia w ciepło wykazuje, również w sposób pośredni, zgodność z innymi
Dyrektywami Unii Europejskiej w poniższym zakresie:


Z Dyrektywą 2003/87/WE z dnia 13.10.2003 r. ustanawiającą program handlu
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych na obszarze Wspólnoty – spójność
w zakresie propagowania kierunków działań pozwalających na zmniejszenie emisji
gazów cieplarnianych;



Z Dyrektywą EC/2004/8 z dnia 11.02.2004 r. o promocji wysokosprawnej kogeneracji
– spójność w zakresie zwiększenia wysokoefektywnego wytwarzania energii
w kogeneracji, a także propagowania działań mających na celu zmniejszenie zużycia
energii pierwotnej i emisji gazów cieplarnianych;



Z Dyrektywą 2005/32/WE Ecodesign z dnia 06.07.2005 r. o projektowaniu urządzeń
powszechnie

zużywających

energię

–

spójność

z

zapisami

dotyczącymi

wykorzystywania urządzeń o wysokiej sprawności energetycznej, a także minimalizacji
kosztów cyklu życia wyrobów.
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III.2
Dokumenty krajowe
III.2.1 Polityka energetyczna Polski do 2030 roku
Dokument Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku, który został uchwalony 10 listopada
2009 rok przez Radę Ministrów (Uchwała Nr 202/2009 Rady Ministrów) określa podstawowe
kierunki polityki, jak:


Poprawa efektywności energetycznej,



Wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii,



Dywersyfikacja

struktury

wytwarzania

energii

elektrycznej

poprzez

wprowadzenie energetyki jądrowej,


Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw,



Rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii,



Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko.

W zakresie poprawy efektywności energetycznej, szczegółowymi celami są:


Zwiększenie sprawności wytwarzania energii elektrycznej, poprzez budowę
wysokosprawnych jednostek wytwórczych.



Dwukrotny wzrost do roku 2020 produkcji energii elektrycznej wytwarzanej
w technologii wysokosprawnej kogeneracji, w porównaniu do produkcji
w 2006 r.



Zmniejszenie wskaźnika strat sieciowych w przesyle i dystrybucji, poprzez m.in.
modernizację obecnych i budowę nowych sieci, wymianę transformatorów o
niskiej sprawności oraz rozwój sieci rozproszonej.



Wzrost efektywności końcowego wykorzystania energii.

Polityka energetyczna w zakresie wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej oraz ciepła
określa, iż głównym celem jest zapewnienie ciągłego pokrycia zapotrzebowania na energię
przy uwzględnieniu maksymalnego możliwego wykorzystania krajowych zasobów oraz
przyjaznych środowisku technologii. Szczegółowymi celami w tym obszarze są m. in.:


Modernizacja i rozbudowa sieci dystrybucyjnych, pozwalająca na poprawę
niezawodności zasilania oraz rozwój energetyki rozproszonej wykorzystującej
lokalne źródła energii.



Modernizacja sieci przesyłowych i sieci dystrybucyjnych, pozwalająca obniżyć
do 2030 roku czas awaryjnych przerw w dostawach do 50% czasu trwania
przerw w roku 2005.
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Dążenie do zastąpienia do roku 2030 ciepłowni zasilających scentralizowane
systemy ciepłownicze polskich miast źródłami kogeneracyjnymi.

Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw ma na celu zwiększenie
stopnia uniezależnienia się od dostaw energii z importu, podniesienie lokalnego
bezpieczeństwa energetycznego oraz zmniejszenie strat przesyłowych, zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń oraz rozwój słabiej rozwiniętych regionów, bogatych w zasoby energii
odnawialnej. Opracowanie Projektu założeń jest spójne z poniższymi celami:


Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w bilansie energii finalnej do
15% w roku 2020 oraz dalszy wzrost tego wskaźnika w latach następnych.



Osiągnięcie w 2020 roku 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych
oraz zwiększenie udziału biopaliw II generacji.



Ochronę lasów przed nadmiernym eksploatowaniem w celu pozyskiwania
biomasy oraz zrównoważone wykorzystanie obszarów rolniczych na cele OZE,
w tym biopaliw, tak aby nie doprowadzić do konkurencji pomiędzy energetyką
odnawialną i rolnictwem.

Ponadto, pośrednim wpływem wdrożenia Projektu założeń będzie ograniczenie oddziaływania
energetyki na środowisko, co zostało wskazane w niniejszych celach:


Ograniczenie emisji CO2 do 2020 roku przy zachowaniu wysokiego poziomu
bezpieczeństwa energetycznego.



Ograniczenie emisji SO2 i NOx do poziomów ustalonych w Traktacie
Akcesyjnym.



Minimalizacja składowania odpadów poprzez jak najszersze wykorzystanie ich
w gospodarce.



Zmiana struktury wytwarzania energii w kierunku technologii niskoemisyjnych.

III.2.2 Ustawa o efektywności energetycznej
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (tj. Dz.U. 2016 poz. 831) określa
zasady opracowania krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej, wraz
z wyznaczeniem zadań dla jednostek sektora publicznego w tym zakresie i zasady realizacji
obowiązku uzyskania oszczędności energii, a także sporządzania audytów energetycznych
przedsiębiorstw .
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Jednostki sektora publicznego, zgodnie z ustawą, powinny stosować środki poprawy
efektywności energetycznej, takie jak:


Realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności
energetycznej;



Nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem
energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;



Wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu, lub ich modernizacja
w celu zmniejszenia przez nie zużycia energii;



Realizacja przedsięwzięć termomodernizacyjnych;



Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego.

Projekt założeń określa możliwości podwyższenia klasy energetycznej budynków, instalacji
czy urządzeń na analizowanym obszarze, przez co jest dokumentem określającym możliwości
zastosowania środków poprawy efektywności energetycznej.

III.2.3 Ustawa o odnawialnych źródłach energii
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (tj. Dz.U. 2018 poz. 1269)
określa warunki i zasady wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii z
odnawialnych źródeł energii, a także mechanizmy i instrumenty wspierające. Ponadto, w
ustawie zawarte zostały zapisy o zasadach realizacji krajowego planu działania w zakresie
pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł energii, wydawania gwarancji jej pochodzenia jak
i współpracy międzynarodowej. Nadrzędnymi celami ustawy są propagowanie wzrostu
wykorzystania odnawialnych źródeł energii wraz z racjonalizacją ich zużycia, a także
kształtowanie mechanizmów i instrumentów wspierających. Ustawa ma wspierać osiągnięcie
założeń pakietu klimatyczno-energetycznego, a tym samym wpływać na poprawę jakości
powietrza atmosferycznego w kraju.
Projekt założeń zawiera zapisy dotyczące odnawialnych źródeł energii, a także możliwości ich
wykorzystania na analizowanym obszarze, dlatego też jest spójny z zapisami ustawy.

III.2.4 Strategia „Bezpieczeństwo
perspektywa do 2020 roku”

Energetyczne

i

Środowisko

–

Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko” to dokument Ministerstwa Środowiska
i Ministerstwa Gospodarki z 2014 r., którego celem jest określenie zasad rozwoju sektora
energetycznego przy zachowaniu dbałości o środowisko naturalne w perspektywie do 2020
roku. W opracowaniu, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, określone zostały kierunki
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i działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa energetycznego. Strategia uchwalona
została 16 czerwca 2014 roku przez Radę Ministrów.
Projekt założeń jest spójny z zapisami Strategii w zakresie następujących celów wskazanych
w opracowaniu:


Cel 1. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska:
o



1.1. Racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin.

Cel 2. Zapewnienie

gospodarce

krajowej

bezpiecznego

i

konkurencyjnego

zaopatrzenia w energię:
o

2.1. Lepsze wykorzystanie krajowych zasobów energii;

o

2.2. Poprawa efektywności energetycznej;

o

2.3. Modernizacja sektora elektroenergetyki zawodowej, w tym przygotowanie
do wprowadzania energetyki jądrowej;



o

2.4. Wzrost znaczenia rozproszonych, odnawialnych źródeł energii;

o

2.5. Rozwój energetyczny obszarów podmiejskich i wiejskich.

Cel 3. Poprawa stanu środowiska:
o

3.1. Racjonalne gospodarowanie odpadami, w tym wykorzystanie ich na cele
energetyczne;

o

3.2. Ochrona powietrza, w tym ograniczenie oddziaływania energetyki.

III.3
Dokumenty szczebla wojewódzkiego
III.3.1 Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2011 – 2020.
Strategia rozwoju województwa jest podstawowym i najważniejszym dokumentem samorządu
województwa, określającym obszary, cele i kierunki interwencji polityki rozwoju, prowadzonej
w przestrzeni regionalnej. Mając na uwadze zobowiązania wynikające z ustawy o samorządzie
województwa, podstawowa odpowiedzialność samorządu województwa, w tworzeniu i
realizacji strategii rozwoju województwa, koncentruje się na kształtowaniu szeroko rozumianej
świadomości obywatelskiej i kulturowej, nowoczesnym rozwoju gospodarczym, a także
zrównoważonym gospodarowaniu środowiskiem i przestrzenią.
Strategia stanowi Załącznik do Uchwały Nr XXV/325/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 28 grudnia 2012 roku.
Celem głównym, założonym w Strategii jest: konkurencyjny i stabilny rynek pracy, aktywna
społeczność

regionalna,

innowacyjna

i

konkurencyjna

gospodarka,

dynamiczne

przedsiębiorstwa, nowoczesne usługi i atrakcyjna oferta turystyczno-kulturalna, dobra
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dostępność do rynków pracy, dóbr i usług, wysoka jakość środowiska, konkurencyjna
aglomeracja opolska, ośrodki miejskie i obszary wiejskie.
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną dla
Gminy Zawadzkie stanowi narzędzie realizacji założeń Wyzwania 3: ATRAKCYJNE
OBSZARY DO ZAMIESZKANIA, INWESTOWANIA I WYPOCZYNKU a w szczególności cel
strategiczny 7.: Wysoka jakość środowiska, w którym wskazane zostały następujące kierunki
polityki rozwoju:
7.1. Poprawa stanu środowiska poprzez rozwój infrastruktury technicznej:


budowa,

rozbudowa

i

modernizacja

istniejącej

sieci

elektroenergetycznej,

ciepłowniczej i gazowniczej,
7.2. Wspieranie niskoemisyjnej gospodarki:


rozwój niskoemisyjnych źródeł energii, w tym budowa, rozbudowa i modernizacja
głównych źródeł wytwarzania energii,



wprowadzenie nowoczesnych, innowacyjnych technologii wytwarzania energii, w tym
propagowanie kogeneracji wytwarzania ciepła i energii elektrycznej,



rozwój energetyki opartej na OZE, w szczególności energii z biomasy, wiatru, wody,
ciepła z ziemi, słońca,



poprawa efektywności energetycznej obiektów mieszkalnych, użyteczności publicznej
i zakładów przemysłowych,



rozwój innowacyjnych technologii niskoemisyjnych.

III.3.2 Program ochrony powierza dla strefy opolskiej.
Sejmik Województwa Opolskiego Uchwałą Nr XXXIV/417/2013 z dnia 25 października 2013 r.
przyjął „Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze względu na przekroczenia
poziomów dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu
wraz z planem działań krótkoterminowych”.
W niniejszym dokumencie wskazane zostały działania mające na celu poprawę jakości
powietrza atmosferycznego poprzez wdrażanie rozwiązań podwyższających efektywność
energetyczną, a także montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. W
szczególności jednak Projekt założeń jest zgodny z zapisami Programu Ochrony Powietrza w
kwestii rozwoju sieci gazowej zapewniając podłączenie nowych użytkowników. W niniejszym
dokumencie wskazano następujące działania naprawcze – krótkookresowe, do realizacji
których przyczynia się wdrożenie projektu założeń:
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Dla emisji powierzchniowej:


Zalecenie ograniczenia palenia w kominkach w przypadku, kiedy nie stanowią one
jedynego źródła ogrzewania mieszkań w okresie grzewczym;

Dla emisji punktowej:


Ograniczenie procesów technologicznych lub przejście na inny sposób zasilania przez
przedsiębiorstwa budowlane prowadzące działalność na terenie wyznaczonych miast,
jednostki posiadające emisję niezorganizowaną z procesów produkcyjnych, odlewnie,
cementownie, stolarnie, czy przemysł spożywczy.

III.4
Dokumenty szczebla powiatowego
III.4.1 Strategia Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2014–2020
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną dla
Gminy Zawadzkie wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2014–
2020 w postaci: Pole strategiczne 1. Przestrzeń, infrastruktura i środowisko, w szczególności
POLE OPERACYJNE 1.1. Gospodarka niskoemisyjna oraz produkcja i dystrybucja energii
odnawialnej.

III.4.2 Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzeleckiego na lata
2012 – 2015 wraz z perspektywą na lata 2016- 2019
Dokument pn. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzeleckiego na lata 2012 –
2015 wraz z perspektywą na lata 2016-2019 posiada cele, które są zgodne z dokumentem
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną dla
Gminy Zawadzkie w zakresie działań związanych z ochroną powietrza. Wszystkie cele
dokumentu są spójne z celem nadrzędnym POŚ, który zakłada pośrednio osiągnięcie
i utrzymanie obowiązujących standardów jakości powietrza.
Ponadto działania, inicjatywy i cele są spójne z celem długoterminowym w postaci: Ochrona
powietrza i ochrona przed hałasem, który zgodnie z zapisami Program Ochrony Środowiska
dla Powiatu Strzeleckiego na lata 2012 – 2015 wraz z perspektywą na lata 2016-2019 ma
być realizowany w długiej perspektywie poprzez działania w postaci:


wprowadzanie ekologicznego systemu ogrzewania, systematyczna poprawa jakości
powietrza, w szczególności w zwartych zabudowach na terenach miejskich,



poprawa klimatu akustycznego w zwartych zabudowach na terenach miejskich.
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III.5
Zgodność Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z dokumentami
Gminy Zawadzkie
III.5.1 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Zawadzkie
Aktualnie obowiązujący Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Zawadzkie został przyjęty
uchwałą nr XXII/235/2016 Rady Miejskiej z dnia 26 września 2016 r.

Plan Gospodarki

Niskoemisyjnej dla Gminy Zawadzkie ma na celu wywiązanie się z ustaleń zawartych w
pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020 poprzez:


zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych;



zwiększenie ilości energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;



podniesienie efektywności energetycznej a co za tym idzie redukcję zużycia energii
finalnej;

przy jednoczesnej poprawie jakości powietrza, zwłaszcza na obszarach, na których
stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych norm stężeń substancji w powietrzu i realizowane
są programy ochrony powietrza (POP) oraz plany działań krótkoterminowych (PDK).
Dokumenty Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Zawadzkie na lata 2015-2020 oraz
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną dla
Gminy Zawadzkie są spójne w zakresie działań dążących do optymalizacji wykorzystania
energii na terenie Gminy.

III.5.2 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów
Gminy
Wszystkie infrastrukturalne inwestycje wskazane niniejszym dokumentem pn. Założenia do
planu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną dla Gminy Zawadzkie
zachowuje pełną zgodność z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
Ponadto przeprowadzenie każdej, poszczególnej inwestycji poprzedzone będzie, jeśli tak
stanowi wymóg prawny wystąpieniem, zgodnie z procedurą, o odpowiednie zezwolenia, w tym
również stwierdzeniem zgodności prac z obowiązującym na danym obszarze planem
zagospodarowania.

III.5.3 Studium
uwarunkowań
i
kierunków
przestrzennego Miasta i Gminy Zawadzkie

zagospodarowania

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy
Zawadzkie zostało przyjęte uchwałą Rady Miejskiej w Zawadzkiem. Dokument pn. Projekt
założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną dla Gminy
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Zawadzkie jest zgodny z zapisami Studium, szczególnie w zakresie następujących kierunków
działania Gminy:


Gazyfikacji gminy i eliminacji kotłów węglowych;



Sukcesywnej przebudowy linii energetycznych na kablowe;



Wprowadzanie ogrzewania obiektów indywidualnych, opartego o nośniki energii
zapewniające najniższy poziom emisji zanieczyszczeń powietrza – głównie gazu, oleju
opałowego, energii elektrycznej oraz energii wyprodukowanej z OZE.

Dodatkowo powyższe kierunki rozwoju umożliwią Gminie osiągnięcie wskazanego w
Programie ochrony powietrza efektu ekologicznego. Zgodnie z powyższym poprzez wdrażanie
założeń będzie realizował w szczególności cele w postaci:


Cel strategiczny B: cel ekologiczno-przestrzenny Nowoczesna infrastruktura oraz ład
przestrzenny kluczem do zrównoważonego rozwoju miasta i gminy, który ma być
realizowany w oparciu o cele ekologiczne i przestrzenne polityki przestrzennej
w postaci:
o

zapewnienie środowiska bezpiecznego dla zdrowia ludzi,

o

ochronę walorów przyrodniczych oraz kształtowanie Przyrodniczego Systemu
Obszaru (PSO),

o

racjonalne wykorzystywanie zasobów środowiska,

o

zachowanie równowagi ekologicznej pomiędzy potrzebami rozwojowymi
a potrzebami ochrony środowiska,

o

poprawa i kształtowanie ładu przestrzennego.

III.5.4 Strategia Rozwoju Gminy Zawadzkie 2016-2022
Strategia Rozwoju Gminy Zawadzkie 2016-2022 stanowi dokument, który wyznacza cele
strategiczne, którymi gmina Zawadzkie będzie się kierowała w latach 2016-2022 w swoim
działaniach w celu osiągnięcia odpowiedniego poziomu rozwoju. Dokument pn. Projekt
założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną dla Gminy
Zawadzkie stanowi element sektorowy wspomagający te działania, a także zachowuje
spójność z celami dokumentu w postaci:


CEL STRATEGICZNY I Atrakcyjne miejsce do zamieszkania i życia
o

I.1 Rozwój sportu i rekreacji;

o

I.2 Rozwój kultury;
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o

I.3 Poprawa bezpieczeństwa;

o

I.4 Przyjazna i efektywna administracja;

o

I.5 Poprawa jakości i dostępności usług edukacyjnych i opiekuńczych;

o

I.6 Wspieranie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i gospodarki
niskoemisyjnej;

o

I.7 Wysoka dostępność komunikacyjna gminy;

o

I.8 Poprawa jakości środowiska przyrodniczego;

o

I.9 Podniesienie atrakcyjności Przestrzeni publicznej i rewitalizacja na obszarze
miejskim;

o




I.10 Poprawa dostępności i warunków zasobów mieszkaniowych..

CEL STRATEGICZNY II Aktywne i nowoczesne społeczeństwo
o

II.1 Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;

o

II.2 Zapobieganie wykluczeniu społecznemu;

o

II.3 Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego;

o

II.4 Rozwój usług społecznych.

CEL STRATEGICZNY III Silna pozycja gospodarcza gminy
o

III.1 Rozwój terenów inwestycyjnych;

o

III.2 Wsparcie przedsiębiorczości i stworzenie sprzyjających warunków do jej
rozwoju;

o

III.3 Promocja Gminy jako atrakcyjnego obszaru lokowania inwestycji;

o

III.4 Rozwój turystyki;

o

III.5 Wsparcie rozwoju gospodarstw rolnych..

Założenia do planu w sposób pośredni są skorelowane z CELEM STRATEGICZNYM I, który
brzmi: Atrakcyjne miejsce do zamieszkania i życia, a w szczególności celem operacyjnym nr
I.8 Poprawa jakości środowiska przyrodniczego i I.6 Wspieranie wykorzystania odnawialnych
źródeł energii i gospodarki niskoemisyjnej.
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IV.

ISTNIEJĄCY STAN ŚRODOWISKA
IV.1
Charakterystyka obszaru
IV.1.1 Położenie gminy, podział administracyjny

Gmina Zawadzkie jest gminą miejsko-wiejską, zlokalizowana jest w województwie opolskim w
południowo-zachodniej części Polski. Stanowi część powiatu strzeleckiego. Sąsiadują z nią
gminy: Dobrodzień, Jemielnica, Krupski Młyn, Kolonowskie, Pawonków, Wielowieś..
Gmina obejmuje obszar o łącznej powierzchni 8214 hektarów. Na Obszarze gminy mieszczą
się 2 sołectwa: Żędowice i Kielcza. Na terenie gminy znajduje się 3 miejscowości. Są to: Miasto
Zawadzkie oraz miejscowości wiejskie: Żędowice i Kielcza.
Tabela 1 Dane na temat podziału administracyjnego Gminy Zawadzkie

Nazwa wskaźnika

Jednostka

Powierzchnia – obszar miejski

ha

2016
1 646

2017
1 646

Powierzchnia – obszar wiejski

ha

6 568

6 568

Powierzchnia ogółem

ha

8 214

8 214

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2017 rok
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Rysunek 1 Mapa Gminy Zawadzkie

Źródło: Google Maps, www.google.pl

IV.1.2 Demografia
Stan ludności Gminy Zawadzkie na koniec 2017 roku wynosił 11 464 osób według danych
publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Liczba kobiet na koniec 2017 roku wynosiła
5862, a mężczyzn – 5602 (co stanowiło około 48,87% ogółu ludności). W ciągu ostatnich lat
liczba ludności na terenie gminy zmalała. Szczegółowe informacje na temat zmian liczby
ludności w latach 2013 – 2017 prezentuje tabela poniżej.
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Tabela 2 Stan ludności Gminy Zawadzkie w latach 2013 – 2017

Cały obszar Gminy
Ludność ogółem
Kobiety
Mężczyźni
Obszar miejski
Ludność ogółem
Kobiety
Mężczyźni
Obszar wiejski
Ludność ogółem
Kobiety
Mężczyźni

Jednostka
[osoba]
[osoba]
[%]
[osoba]
[%]
Jednostka
[osoba]
[osoba]
[%]
[osoba]
[%]
Jednostka
[osoba]
[osoba]
[%]
[osoba]
[%]

2013
11 878
6 077
51,16%
5801
48,84%
2013
7 605
3 861
32,51%
3744
31,52%
2013
4 273
2 216
18,66%
2057
17,32%

2014
11 759
6 005
51,07%
5754
48,93%
2014
7 493
3 794
32,26%
3699
31,46%
2014
4 266
2 211
18,80%
2055
17,48%

2015
11 654
5 958
51,12%
5696
48,88%
2015
7 411
3 750
32,18%
3661
31,41%
2015
4 243
2 208
18,95%
2035
17,46%

2016
11 544
5 910
51,20%
5634
48,80%
2016
7 318
3 710
32,14%
3608
31,25%
2016
4 226
2 200
19,06%
2026
17,55%

2017
11 464
5 862
51,13%
5602
48,87%
2017
7 250
3 676
32,07%
3574
31,18%
2017
4 214
2 186
19,07%
2028
17,69%

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2013-2017rok

IV.1.3 Klimat
Średnia suma opadów zbliżona jest do 650 - 690 mm, z wyraźną kulminacją w okresie letnim
(ok. 260 mm), w miarę równomiernym rozkładem w pozostałych miesiącach, w okresie
zimowym odnotowywane są minima (ok. 140 mm). W okresie wegetacyjnym przypada do 65%
opadów sumy rocznej (380 - 400 mm), przy czym optymalne są one dla gleb ciężkich, na
glebach średniozwięzłych zaznaczają się niewielkie niedobory. Pokrywa śnieżna występuje
przez ok. 60 dni w ciągu roku, od grudnia do marca, sporadycznie w listopadzie i kwietniu.
Największe zachmurzenie występuje w okresie późnej jesieni i zimy, dochodząc do 77 %
pokrycia nieba w miesiącu. Najmniej chmurny miesiąc to sierpień, wrzesień oraz czerwiec. Dni
pogodnych o średnim dobowym zachmurzeniu poniżej 20 % jest średnio w roku ok. 55,
najwięcej we wrześniu, październiku i marcu.
W okresie letnim dominują wiatry z kierunków zachodnich, w okresie zimowym przeważają
wiatry z kierunku północno - zachodniego. Liczba cisz atmosferycznych stanowi ok. 8.5 %
czasu w skali roku.
Temperatura średnioroczna na terenie gminy osiąga 7,8 - 8,0°C, najcieplejszym miesiącem
jest lipiec, ze średnią temperaturą 17,6 - 17,9°C, najzimniejszym styczeń, z temperaturą -1,5
- -2,2°C. Długość okresu wegetacyjnego wynosi od 210 - 220 dni. Lato rozpoczyna się w
ostatnich dniach maja i trwa przez ok. 100 dni, zima rozpoczyna się w początkach grudnia i
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trwa ok. 60 dni. Dni przymrozkowych jest średnio w roku ok. 100, występują praktycznie od
listopada do maja, dni mroźnych jest ok. 42, z tego ok. 21 dni bardzo mroźnych. Okres
bezprzymrozkowy trwa średnio 160 - 170 dni. Dni gorących jest ok. 27 w ciągu roku.
Układ temperatur jest korzystny dla wegetacji roślin. Roczny przebieg wilgotności jest mało
zróżnicowany. Maksymalne wartości notuje się jesienią i zimą, minimum wiosną.
Z wilgotnością związane jest występowanie mgieł, szczególnie częstych w okresach późno
jesiennych, dochodząc do ok. 20 - 25 dni w rejonie gminy Zawadzkie, w obszarach narażonych
na intensywną kondensację pary wodnej obserwuje się je średnio przez 50 dni.

IV.1.4 Mieszkalnictwo
Na terenie Gminy Zawadzkie znajdowało się w 2017 roku łącznie 1799 budynków
mieszkalnych. Łączna powierzchnia zasobów mieszkaniowych na terenie Gminy Zawadzkie
wyniosła w 2017 roku 271 449 metrów kwadratowych. Obejmowała ona łącznie 3 717
mieszkań składających się z 14 902 izb. Zmianę zasobów mieszkaniowych w latach 20132017 na terenie Gminy Zawadzkie prezentuje tabela poniżej.
Tabela 3 Zasoby mieszkaniowe na terenie Gminy Zawadzkie w latach 2012 – 2016

Nazwa wskaźnika
Cały obszar Gminy
budynki mieszkalne
mieszkania
izby
powierzchnia
użytkowa mieszkań
średnia powierzchnia
użytkowa mieszkania
Obszar miejski
budynki mieszkalne
mieszkania
izby
powierzchnia
użytkowa mieszkań
średnia powierzchnia
użytkowa mieszkania
Obszar wiejski
budynki mieszkalne
mieszkania
izby
powierzchnia
użytkowa mieszkań

Jednostka

2013

2014

2015

2016

2017

[sztuk]
[sztuk]
[sztuk]

1 776
3 693
14 760

1 783
3 700
14 800

1 785
3 703
14 818

1 791
3 709
14 856

1 799
3 717
14 902

[m kw.]

267 354

268 438

268 830

269 870

271 449

[m kw.]

72,4

72,6

72,6

72,8

73

[sztuk]
[sztuk]
[sztuk]

695
2 522
8 984

697
2 524
8 996

700
2 528
9 014

702
2 530
9 024

708
2 536
9 058

[m kw.]

156 281

156 590

157 016

157 306

158 577

[m kw.]

62

62

62,1

62,2

62,5

[sztuk]
[sztuk]
[sztuk]

1 081
1 171
5 776

1 086
1 176
5 804

1 085
1 175
5 804

1 089
1 179
5 832

1 091
1 181
5 844

[m kw.]

111 073

111 848

111 814

112 564

112 872
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średnia powierzchnia
użytkowa mieszkania

[m kw.]

94,9

95,1

95,2

95,5

95,6

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2013-2017 rok

IV.1.5 Przedsiębiorcy
Na terenie Gminy Zawadzkie działa łącznie 682 podmiotów gospodarczych, z czego
przeważają przedsiębiorstwa zajmujące się handlem i działalnością produkcyjno-usługową.
Szczegółowe dane na temat liczby i wielkości przedsiębiorstw na terenie Gminy przedstawia
tabela poniżej.
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Tabela 4 Podmioty gospodarcze według klas wielkości na terenie Gminy Zawadzkie w latach 2013-2017

Przedsiębiorstwa
według klas
wielkości (liczba
zatrudnionych)

Jednostka

[podmiot
gospodarczy]
mikroprzedsiębiorstwo
[podmiot
(do 9 osób)
gospodarczy]
małe przedsiębiorstwo
[podmiot
(od 10 do 49 osób)
gospodarczy]
średnie
[podmiot
przedsiębiorstwo (od
gospodarczy]
50 do 249 osób)
duże przedsiębiorstwo
[podmiot
(od 250 osób do 999
gospodarczy]
osób)
duże przedsiębiorstwo
[podmiot
(od 1000 osób)
gospodarczy]
Obszar miejski
Jednostka
[podmiot
Ogółem
gospodarczy]
mikroprzedsiębiorstwo
[podmiot
(do 9 osób)
gospodarczy]
małe przedsiębiorstwo
[podmiot
(od 10 do 49 osób)
gospodarczy]
średnie
[podmiot
przedsiębiorstwo (od
gospodarczy]
50 do 249 osób)
duże przedsiębiorstwo
[podmiot
(od 250 osób do 999
gospodarczy]
osób)
duże przedsiębiorstwo
[podmiot
(od 1000 osób)
gospodarczy]
Obszar wiejski
Jednostka
[podmiot
Ogółem
gospodarczy]
mikroprzedsiębiorstwo
[podmiot
(do 9 osób)
gospodarczy]
małe przedsiębiorstwo
[podmiot
(od 10 do 49 osób)
gospodarczy]
średnie
[podmiot
przedsiębiorstwo (od
gospodarczy]
50 do 249 osób)
duże przedsiębiorstwo
[podmiot
(od 250 osób do 999
gospodarczy]
osób)
duże przedsiębiorstwo
[podmiot
(od 1000 osób)
gospodarczy]
Ogółem

2013

2014

2015

2016

2017

662

663

676

674

682

619

619

633

631

640

32

33

33

33

32

10

10

9

9

9

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

2013

2014

2015

2016

2017

470

468

471

472

486

437

435

439

440

455

24

24

24

24

23

8

8

7

7

7

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

2013

2014

2015

2016

2017

192

195

205

202

196

182

184

194

191

185

8

9

9

9

9

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2013-2017 rok
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IV.1.6 Rolnictwo
Użytki rolne stanowią 28,05 % ogólnej powierzchni Gminy Zawadzkie. Szczegółowy podział
tych gruntów przedstawia tabela poniżej.
Tabela 5 Użytki rolne na terenie Gminy Zawadzkie

2 386

Obszar
miejski
544

Obszar
wiejski
1 842

29,05%

33,05%

28,05%

1232

127

1105

15,00%

7,72%

16,82%

6

1

5

0,07%

0,06%

0,08%

783

366

417

9,53%

22,24%

6,35%

264

16

248

3,21%

0,97%

3,78%

54

5

49

0,66%

0,30%

0,75%

22

16

6

0,27%

0,97%

0,09%

25

13

12

0,30%

0,79%

0,18%

Typ gruntu

Jednostka

Cały obszar Gminy

użytki rolne
razem

[ha]
[% w ogólnej
powierzchni]
[ha]
[% w ogólnej
powierzchni]
[ha]
[% w ogólnej
powierzchni]
[ha]
[% w ogólnej
powierzchni]
[ha]
[% w ogólnej
powierzchni]
[ha]
[% w ogólnej
powierzchni]
[ha]
[% w ogólnej
powierzchni]
[ha]
[% w ogólnej
powierzchni]

użytki rolne grunty orne
użytki rolne sady
użytki rolne łąki trwałe
użytki rolne pastwiska
trwałe
użytki rolne grunty rolne
zabudowane
użytki rolne grunty pod
stawami
użytki rolne grunty pod
rowami

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2014 rok

IV.1.7 Leśnictwo
Grunty leśne stanowią 66,98 % ogólnej powierzchni Gminy Zawadzkie. Szczegółowy podział
tych gruntów ze względu na własność przedstawia tabela poniżej.
Tabela 6 Powierzchnia gruntów leśnych na terenie Gminy Zawadzkie

Powierzchnia
gruntów leśnych

Jednostka

grunty leśne oraz
zadrzewione i
zakrzewione razem
grunty leśne oraz
zadrzewione i
zakrzewione - lasy

[ha]
[% w ogólnej
powierzchni]
[ha]
[% w ogólnej
powierzchni]

Cały
obszar
Gminy
4 026

Obszar
miejski

Obszar
wiejski

789

4 399

49,01%

47,93%

66,98%

2 013

787

4 390

24,51%

47,81%

66,84%
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grunty leśne oraz
zadrzewione i
zakrzewione grunty
zadrzewione i
zakrzewione

[ha]

2 013

2

9

[% w ogólnej
powierzchni]

24,51%

0,12%

0,14%

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2014 rok

IV.1.8 Zasoby przyrodnicze
Na obszarze gminy Zawadzkie znajduje się 29 zasobów przyrodniczych o charakterze
obszarów prawnie chronionych. Należą do nich:


Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Mostki,



Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Pod Dębami,



obszar chronionego krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie,



obszar natura 2000 Dolina Małej Panwi.



Dodatkowo zalicza się do nich: 6 pomników przyrody i 19 użytków ekologicznych
zlokalizowanych na terenie Gminy.

Zasoby przyrodnicze prawnie chronione zostały przedstawione na rysunku poniżej.
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Rysunek 2 Formy chronionego krajobrazu na obszarze Gminy Zawadzkie

Legenda
Specjalne obszary ochrony siedlisk

Rezerwaty przyrody

Zespoły PrzyrodniczoKrajobrazowe

Obszary chronionego krajobrazu
Źródło: Geoserwis GDOŚ

IV.1.9 Zabytki
Na obszarze gminy Zawadzkie znajdują się zabytki nieruchome oraz architektoniczne
chronione nadzorem Konserwatora Zabytków w Opolu. Należą do nich obiekty przedstawione
w tabelach poniżej.
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IV.2
Analiza i ocena aktualnego stanu środowiska na obszarach objętym
oddziaływaniem dokumentu
IV.2.1 Ukształtowanie powierzchni i krajobraz
Gmina Zawadzkie położona jest we wschodniej części województwa opolskiego i zajmuje
obszar 82,24 km2. Gmina, pod względem regionów fizyczno-geograficznych, znajduje się
głównie w obrębie 3 jednostek: Doliny Małej Panwi, Wzniesienia Baruckiego, Równiny Kielczy.
Rysunek 3 Położenie Gminy Zawadzkie w obrębie regionów fizyczno-geograficznych

Źródło: Centralna Baza Danych Geologicznych, PIG

Analizowany obszar znajduje się w obrębie Makroregionie Niziny Śląskiej o stosunkowo
łagodnym krajobrazie. Na terenie Gminy występują cztery rodzaje wielkopowierzchniowych
struktur formy rzeźby geomorfologicznej:
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dolinne – obejmują wyciętą w skałach górnotriasowych rynnę dolinną Małej Panwi oraz
niewielkie dolinki mniejszych jej dopływów, zajmują one połowę terenów Gminy, w
szczególności w północnej i zachodniej jej części,



polodowcowe – obejmują obszary zrównań i wzniesień polodowcowych stadiału
maksymalnego zlodowacenia środkowopolskiego,



eoliczne – obejmują obszary występowania procesów wydmotwórczych,



ostańców denudacyjnych – obejmują słabo zaznaczone w krajobrazie obszary
trzeciorzędowych zrównań starszych formacji skalnych.2

IV.2.2 Surowce naturalne
Na obszarze Gminy Zawadzkie nie znajdują się żadne obszary ani tereny górnicze. Do
perspektywicznych kopalin na terenie Gminy należą złoża piasków i żwirów tarasu morza
bałtyckiego oraz piasków wydm. Obecnie te złoża nie są eksploatowane.

IV.2.3 Warunki klimatyczne
Klimat Gminy Zawadzkie jest zróżnicowany z uwagi na występujące obszary dolinne, leśne i
obszary wysoczyzny. Charakteryzuje się on jednak stosunkowo ciepłym, umiarkowanie
wilgotnym charakterem z sumą opadów w wysokości 650-700 mm rocznie. Przeważa
zachodni i północno-zachodni kierunek wiatry, a średnioroczna temperatura wynosi 7,5-8oC z
długością okresu wegetacyjnego dochodzącą do 215-220 dni.

IV.2.4 Klimat akustyczny
W obrębie Gminy Zawadzkie nie znajduje się

punkt pomiaru hałasu długookresowego

instalowany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu w ramach „Programu
Państwowego Monitoringu Środowiska województwa opolskiego na lata 203-2015”. Najbliższy
taki punkt pomiarowy znajduje się w Strzelcach Opolskich..

IV.2.5 Promieniowanie elektromagnetyczne
Na obszarze gminy Zawadzkie k zlokalizowany został punkt pomiarowy monitoringu pól
elektromagnetycznych. W punkcie znajdującym się przy ul. Paderewskiego w Zawadzkim, w

Źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy
Zawadzkie, Część I Uwarunkowania Rozwoju, s. 32, rozdział 4.1.2. Rzeźba terenu oraz budowa
geologiczna
2
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roku 2013 maksymalna wartość promieniowania elektromagnetycznego wyniosła mniej niż
0,3 V/m, przy dopuszczalnym poziomie 7,0 V/m.

IV.2.6 Powietrze atmosferyczne
Jakość powietrza atmosferycznego na obszarze Gminy Zawadzkie może zostać określona na
podstawie pomiarów z najbliżej znajdujących się punktów pomiarowych, zlokalizowanych w
Strzelcach Opolskich i Dobrodzieniu oraz Ozimku.Stacje wykonują pomiary tła w zakresie
zawartości pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5, a także benzo9a)pirenu, ołowiu, arsenu,
kadmu i niklu w pyle PM10. Zgodnie z danymi uzyskanymi za rok 2014, dopuszczalny poziom
pyłu PM10 (40 µg/m3) jak i PM2,5 (25 µg/m3) był przekroczony w miesiącach zimowych (od
stycznia do marca i od października do grudnia). Wskazuje to na bezpośredni skutek
wystąpienia przekroczeń jakim jest emisja komunalno-bytowa związana z okresem
grzewczym, a w mniejszym stopniu z emisją komunikacyjną i emisją przemysłową.

IV.2.7 Zasoby wodne
Obszar Gminy Zawadzkie znajduje się w obrębie dorzecza rzeki Odry z głównym
powierzniowym ciekiem wodnym – Mała Panew, który. charakteryzuje się deszczowośnieżnym reżimem zasilania i jest to rzeka nizinna.
Zgodnie z przeprowadzoną oceną wód powierzchniowych za 2014 rok w województwie
opolskim rzeka Mała Panew oceniona została w większości jako rzeki o dobrym stanie
ekologicznym, w II klasie z uwagi na klasę elementów biologicznych i fizykochemicznych i
klasę I elementów hydromorfologicznych.
W zakresie wód podziemnych, na obszarze Gminy znajdują się 4 zbiorniki Głównych
Zbiorników Wód Podziemnych:
1.

GZWP 333 – Zbiornik Opole – Zawadzkie;

2. GZWP 335 – Zbiornik Krapkowice – Strzelce Opolskie;
3. GZWP 327 – Zbiornik Lubliniec – Myszków;
4. GZWP 328 – Dolina Kopalna Rzeki Mała Panew.,

IV.2.8 Zasoby glebowe
W Gminie Zawadzkie dominują gleby klas V bonitacyjnej, które stanowią 64% wszystkich
użytków rolnych. Są to gleby o kompleksach żytnich.
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IV.2.9 Gospodarka odpadami
Na obszarze Gminy Zawadzkie w 2014 r. zebrano 1394,82 Mg odpadów komunalnych
niesegregowanych. Ponadto z terenu Gminy zebrano także odpady segregowane i
wielkogabarytowe. Odpady z terenu Gminy wywożone są na składowisko odpadów w Kielczy.

IV.2.10

Gospodarka wodno-ściekowa

Na obszarze Gminy Zawadzkie występuje uregulowana gospodarka wodno-ściekowa z 2
podstawowymi ujęciami wód i 3 rezerwowymi punktami poboru wody. Większość obszaru
Gminy jest skanalizowana w zakresie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a jedynie częściowo
mieszkańcy korzystają z szamb czy przydomowych oczyszczalni. Na terenie Miasta
Zawadzkie występuje również oczyszczalnia ścieków.
Pobór wód na obszarze Gminyodbywa się bez jakiegokolwiek uzdatnia z dwóch studni
głębinowych, zlokalizowanych w Zawadzkim, przy ul. 61 (2 szt. działające naprzemiennie) i w
Żędowicach, przy ul. Opolskiej.
Dostarczaniem wody i odbiorem ścieków z terenu gminy zajmuje się Zakład Gospodarki
Komunalnej ZAW-KOM Sp. z o.o. .

IV.2.11

Zasoby przyrodnicze

Użytki rolne stanowią 29,05 % ogólnej powierzchni gminy. Użytki rolne w słabejj kulturze, które
zdecydowanie przeważają w strukturze użytkowania gruntów stanowią 68 % ogólnej
powierzchni gminy. Łąki użytkowane trwale lub w okresach wieloletnich stanowią 12,74 % czyli
1047 ha. Inne rodzaje gruntów takie jak grunty ugorowe, uprawy trwałe, sady czy pastwiska
zajmują nieznaczną cześć ogólnej powierzchni gminy.
W Gminie Zawadzkie grunty leśne stanowią 66,98 % ogólnej powierzchni gminy, z czego 24,51
% stanowią lasy..
Na obszarze Gminy występują zasoby przyrodnicze o charakterze obszarów prawnie
chronionych, do których należą:
1. Obszar Natura 2000 – Dolina Małej Panwi (PLH160008) utworzony w ramach
Dyrektywy siedliskowej od 01.03.2011 r. o powierzchni 1106,27 ha. Obszar ten
obejmuje dolinę Małej Panwi, z silnie rozwiniętymi terasami plejstoceńskim, na których
występują zespoły wydm.
2. W granicach ostoi dominują lasy, wśród których największą wartość przyrodniczą mają
starodrzewia borów na wydmach i morenach. W obniżeniach terenu zlokalizowane są
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bory bagienne i bagna z roślinnością szuwarową. Obecne są torfowiska wysokie,
przejściowe i niskie. Na fragmentach skarp i piaszczysk rozwinęły się zbiorowiska
muraw i wrzosowisk. W wodach Małej Panwi i jej dopływach występują zbiorowiska
włosieniczników.. Obszar ten wyznaczono ze względu na wysokie walory florystyczne
i występowanie rzadkich gatunków ptaków. Czynniki zagrożenia ostoi wiążą się z
działalnością gospodarczą, szczególnie w okolicach Zawadzkiego i Kolonowskiego
oraz intensywną penetracją ludzką obszarów o wysokich walorach przyrodniczych.
Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Mostki o powierzchni 501,32 ha utworzony
13.01.2004 r. w celu ochrony wzniesień morenowych. Na obszarze zespołu
stwierdzono występowanie rzdkich gatunków roślin m.in. widłaka jałowcowatego
Lycopodium annotinum i żurawinę błotną Oxycoccus palustris. Znajdujące się tu bagno
Koło jest miejscem bytowania i żerowania wielu gatunków zwierząt: żaby moczarowej
Rana arvalis, wodnika Rallus aquaticus, dzięcioła czarnego Dryocopus martius,
żurawia Grus grus. Obszar bagna jest jedynym miejscem występowania na terenie
gminy cyraneczki Anas crecca i rzekotki drzewnej Hyla arboreta. Jest także dogodnym
żerowiskiem nietoperzy.
3. Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Pod Dębami został ustanowiony 13.01.2004 r.
Zespół zajmuje teren o powierzchni 456,69 ha. Jest to kompleks leśny w dolinie rzeki
Mała Panew. Celem ochrony jest zachowanie terenu ze względu na unikalne walory
krajobrazowe, bogaty zespół roślinny i miejsce występowania wielu rzadkich gatunków
zwierząt. Atrakcję krajobrazową stanowi tu meandrująca rzeka z licznymi zakolami i
zróżnicowanymi brzegami. Nad rzeką rosną okazałe dęby szypułkowe Quercus robur.
W części należącej do gminy Zawadzkie stwierdzono występowanie m.in. wawrzynka
wilczełyko Daphne mezereum, lilii złotogłów Lilium martagon, kopytnika pospolitego
Asarum europaeum, śnieżyczkę przebiśnieg Galanthus nivalis, paprotkę zwyczajną
Polypodium vulgare, konwalię majową Convallaria majalis, kruszczyka szerokolistnego
Epipactis helleborine, ciemiężycę zieloną Veratrum lobelianum. .
4. Obszar chronionego krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie, który obejmuje
zwydmione piaski porośnięte przez Bory Stobrawskie. Obszar o powierzchni 119 061,7
ha wyznaczony 01.01.1989 r.
5. Pomnik przyrody – pojedyncze drzewo (Dąb szypułkowy) znajdujące się w Zawadzkim
przy ul. Stawowej pomiędzy nr 24 a 26, ustanowiony 05.02.2000 r.
6. Pomnik przyrody – pojedyncze drzewo (Dąb szypułkowy) na obszarze leśnictwa:
Zarzecze, oddz. 140 ustanowiony 05.02.2000 r.
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7. Pomnik przyrody – pojedyncze drzewo (lipa trójwierzchołkowa) na obszarze leśnictwa:
Zarzecze, oddz. 140, ustanowiony 05.02.2000 r.
8. Pomnik przyrody – pojedyncze drzewo (Dąb czerwony) na obszarze leśnictwa:
Zarzecze, oddz. 139 dx, ustanowiony 05.02.2000 r.
9. Pomnik przyrody – pojedyncze drzewo (Dąb szypułkowy) na obszarze leśnictwa:
Zarzecze, oddz. 139 x, ustanowiony 05.02.2000 r.
10. Pomnik przyrody – pojedyncze drzewo (Grab zwyczajny) na obszarze leśnictwa:
Rytwiny, oddz. 6 g, ustanowiony 02.05.2000 r.
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Rysunek 4 Formy chronionego krajobrazu na obszarze Gminy Zawadzkie

Źródło: Geoserwis GDOŚ
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Tabela 7 Stanowiska architektoniczne wpisane do rejestru zabytków na terenie Gminy Zawadzkie

Miejscowość

Nr stanowiska

Typ stanowiska

Kielcza

1

grodzisko

Kielcza

5

Punkt osadniczy, osada

Chronologia
średniowiecze ( XIII XIV w. )
Epoka kamienia,
kultura łużycka

Źródło: Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, http://www.wuozopole.pl/ochrona/rejestr-zabytkow
Tabela 8 Zabytki nieruchome na terenie Gminy Zawadzkie

LP

MIEJSCOWOŚĆ

OBIEKT I ADRES OBECNY

2642.

Kielcza

2643.

Kielcza

2644.
2645.

Kielcza
Kielcza

2646.

Zawadzkie

2647.

Zawadzkie

2648.

Żędowice

2649.

Żędowice

kościół parafialny pw. Św. Bartłomieja)
zbiorowa mogiła powstańców śląskich na
cmenatrzu rzymsko-katolickim
dom, ul. Dobrego Pasterza 35
kapliczka, ul. Dobrego Pasterza
Zbiorowa mogiła powstańców śląskich na
cmentarzu rzymsko-katolickim
Dawny pałacyk myśliwski, ul. Czarna
Zbiorowa mogiła powstańców śląskich na
cmentarzu rzymsko-katolickim
Kapliczka, ul. Strzelecka

DATA
POWSTANIA
XVIII/XIX

XIX
2 poł. XIX

XIX
1921
1 poł. XIX

Źródło: Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, http://www.wuozopole.pl/ochrona/rejestr-zabytkow
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V. POTENCJALNE ZMIANY STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU
REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU
Celem opracowania dokumentu pn. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zawadzkie jest:


Określenie strony popytowej zapotrzebowania dla danego obszaru na energię
elektryczną, energię cieplną i paliwa gazowe.



Ocena możliwości zaopatrzenia w powyższe nośniki do roku 2030.



Stworzenie podstaw do opracowania lokalnej polityki energetycznej.



Stworzenie planów rozwoju i modernizacji istniejących systemów energetycznych.

Realizacja powyższych celów w konsekwencji spowoduje poprawę bezpieczeństwa
energetycznego na terenie miasta. W przypadku osiągnięcia rezultatów założonych
w dokumencie zwiększy się pozytywnie zdrowie mieszkańców. Jednocześnie brak realizacji
ww. zapisów może w konsekwencji doprowadzić do:


Niemożliwości przyłączania nowych odbiorców energii elektrycznej, cieplnej oraz
paliw gazowych;



Przerwami w dostawie energii elektrycznej, cieplnej oraz paliw gazowych;



Pogorszenia jakości życia mieszkańców;



Zwiększenia

liczby

mieszkańców

narażonych

na

oddziaływanie

zanieczyszczonego powietrza.
Reasumując, brak realizacji założeń określonych w Projekciei założeń spowoduje w dłuższej
perspektywie pogorszenie się stanu środowiska na terenie gminy.
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VI.

ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU
WIDZENIA REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU

Rozdział obejmuje zagadnienia dotyczące problemów ochrony środowiska istotnych
z punktu widzenia realizacji dokumentu pn. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zawadzkie. Szczegółowy opis problemów
przedstawia tabela poniżej.
Tabela 9 Problemy ochrony środowiska

OBSZAR
PROBLEMOWY
POWIETRZE

GLEBA

WODA

PRZYRODA
I KRAJOBRAZ

ZABYTKI I DOBRA
MATERIALNE

ZIDENTYFIKOWANE PROBLEMY ŚRODOWISKOWE
 obniżenie bogactw leśnych,
 pogorszenie warunków zdrowotnych człowieka,
 zanieczyszczenie powietrza wynikające głównie z niskiej
emisji na terenie gminy,
 utrata terenów leśnych stanowiących główny potencjał
miasta,
 pogorszenie warunków zdrowotnych ludności lokalnej
 utrata źródeł wody dla potrzeb konsumpcyjnych,
 utrata walorów miejsc rekreacji
 pogorszenie warunków zdrowotnych człowieka
 obniżenie się zdrowotności lasów,
 spadek produkcyjności lasów,
 pogarszanie się warunków klimatycznych, wodnych
i funkcji rekreacyjnych lasów stanowiących główny
potencjał gminy.
 degradowanie istniejących zabytków na terenie miasta
poprzez zanieczyszczenia wynikające z braku
ograniczenia niskiej emisji.
Źródło: Opracowanie własne
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ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZENIE LUB
KOMPENSACJĘ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO

VII.

Kompensację przyrodniczą należy przeprowadzić, jeśli w wyniku realizacji konkretnej
inwestycji może nastąpić szkoda w środowisku, w sposób szczególny dotyczy to ewentualnych
szkód wyrządzonych na obszarach chronionych Natura 2000. W przypadku działań
zaproponowanych

w

Projekcie

założeń,

które

będą

prowadzone

na

terenach

zurbanizowanych, całkowicie przekształconych antropogenicznie, gdzie nie występują
obszary chronione, nie ma przesłanek do proponowania kompensacji przyrodniczych.
Rezultatem realizacji działań zaproponowanych dla Gminy Zawadzkie mogą być ograniczone
czasowo

i

przestrzennie

uciążliwości

związane

z

przeprowadzanymi

remontami

i termomodernizacją budynków lub inwestycjami polegającymi na modernizacji dróg oraz
działań związanych z racjonalizacją użytkowania energii i ciepła oraz z wykorzystaniem OZE.
Podczas realizacji działań dla inwestycji liniowych oraz dla obiektów kubaturowych nastąpi
krótkotrwała uciążliwość dla środowiska spowodowana pracami budowlano-remontowymi.
Może nastąpić tymczasowa zwiększona emisja pyłów do powietrza oraz zwiększona emisja
NO2 ze wzmożonego ruchu pojazdów budowlanych oraz wzrost emisji hałasu. W celu
zapobiegania lub ograniczania oddziaływań na warunki życia i zdrowie ludzi powinno się
podjąć następujące działania:


Wcześniejsze informowanie ludności o zamierzonych pracach;



Zakładanie siatek ochronnych na elewacje remontowanych budynków;



Wykonywanie prac uciążliwych ze względu na hałas tylko w godzinach dziennych;



Odpowiednie oznaczanie reorganizacji ruchu;



Rewitalizacja zieleni miejskiej po zakończeniu prac (np. w przypadku nieznacznych
kolizji z zielenią miejską w wyniku przeprowadzenia inwestycji liniowych).

Jednocześnie należy zaznaczyć, że są to tylko przedstawione propozycje działań mających
na celu poprawę jakości powietrza, wzrost wykorzystania OZE i zmniejszenie zużycia energii,
jednak za realizację zadań odpowiadają bezpośrednio inwestorzy, którzy powinni zwrócić
uwagę, na wybór rozwiązań i technologii spełniających kryteria najlepszych dostępnych
technik oraz spełniających standardy emisyjne, zarówno na etapie budowy, eksploatacji
i w fazie poeksploatacyjnej.
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Ponadto Prognoza nie zawiera i nie zastępuje ocen oddziaływań na środowisko tych działań
będących przedsięwzięciami, które muszą być poddane osobnej procedurze przeprowadzenia
takiej oceny np. związanych z inwestycjami liniowymi czy budową Zakładu Unieszkodliwiania
Odpadów (kwalifikację przedsięwzięć przeprowadza się na podstawie Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko – tj. Dz.U. 2016 poz. 71).
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VIII. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA Z PUNKTU WIDZENIA
PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU
Podstawowym,

kluczowym

celem

realizacji

Projektu

założeń,

jest

zmniejszenie

zanieczyszczenia powietrza, poprzez ograniczenie emisji niskiej, w jak najszerszym zakresie.
Cel taki przyjęty został zgodnie ze Strategią Europa 2020, która wyznacza drogę rozwoju
państw Unii Europejskiej do 2020 r. poprzez powiązanie ze sobą inteligentnego,
zrównoważonego i sprzyjającego włączaniu społeczeństwa rozwoju. Poszczególne priorytety
powinny opierać się na wzroście gospodarczym, opartym na wiedzy i innowacji oraz jej
efektywnego rozwoju przy wykorzystaniu zasobów przyjaznych środowisku, a także wysokim
poziomie zatrudnienia, przy zachowaniu spójności społecznej i terytorialnej.
Z proponowaną drogą rozwoju wiążą się wymierne cele obejmujące zatrudnienie, inwestycje
w badania i rozwój, edukację, ubóstwo społeczne oraz pakiet 3x20% w zakresie klimatu
i energii.
Podstawowe cele w zakresie klimatu i energii sprecyzowane jako pakiet 3x20% obejmują:
•

ograniczenie emisji dwutlenku węgla o co najmniej 20% w stosunku do 1990 r.,

•

do 2020 r. zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii co najmniej 20%
w całkowitym zużyciu energii,

•

zwiększenie efektywności wykorzystania energii o 20%.

Powyższe działania mają na celu przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez ograniczenie
emisji gazów cieplarnianych oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii. Będzie się to
wiązało bezpośrednio z uniezależnieniem wzrostu od wykorzystania energii oraz budową
gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów.
Powyższe działania zapewnią Europie przewagę konkurencyjną oraz pomniejszenie jej
zależności od zewnętrznych źródeł zaopatrzenia w surowce i towary podstawowe.
Jednym z podstawowych zadań władz Miasta jest konieczność zabezpieczenia zasobów
energetycznych

wspólnoty

samorządowej

oraz

tworzenie

warunków

prawidłowego

funkcjonowania systemów zaopatrzenia w media. Jest to związane z pełnieniem funkcji
lokalnej polityki energetycznej, prowadzeniem działalności związanej z zaopatrzeniem
w energię i odgrywaniem roli odbiorcy paliw i energii w całym obszarze usług komunalnych.
Należy pamiętać, iż wzrost konsumpcji energii niesie ze sobą większą emisję gazów
cieplarnianych, co stanowi wyzwanie dla władz Gminy w zarządzaniu środowiskiem .

Prognoza oddziaływania na środowisko Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zawadzkie
Strona | 44

W związku z powyższym za realizację celów pakietu oraz Strategii Europa 2020 odpowiadają
również jednostki samorządu terytorialnego, a tym samym Miasta, których celem jest
zrealizowanie unijnego planu poprzez prowadzenie działań ograniczających emisję gazów
cieplarnianych (cele krótko i długoterminowe) na obszarze Gminy o minimum 20% w stosunku
do roku bazowego.
Przedstawione

powyżej

konsekwentnie

do

priorytety

poprawy

ekologiczne

środowiska

i

podporządkowane

naturalnego,

zapewnienia

im

cele

dążą

bezpieczeństwa

ekologicznego, ochrony dziedzictwa przyrodniczego, racjonalnego użytkowania zasobów
przyrody oraz równoważonego wykorzystania surowców, materiałów, wody i energii
analizowanej jednostki samorządu terytorialnego w następujących dziedzinach:


powietrze,



ochrona przyrody i krajobrazu,



gleby.
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IX.

PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIE PLANU NA
POSZCZEGÓLNE ELEMENTY ŚRODOWISKA
IX.1
Oddziaływanie na środowisko poszczególnych zadań
planowanych do realizacji w ramach Planu

Poniżej przedstawiono tabelę określającą wpływ powyższych inwestycji na poszczególne
komponenty środowiska:

Prognoza oddziaływania na środowisko Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zawadzkie
Strona | 46

Tabela 103 Oddziaływanie na środowisko poszczególnych inwestycji

Lp. Grupa zadań

I

3

Budynki
użyteczności
publicznej

Przewidywane
oddziaływanie

Oddziaływanie na środowisko

Bezpośrednie

Zmniejszenie zużycia ciepła wytwarzanego ze źródeł
konwencjonalnych;
Poprawa bilansu energetycznego;
Oszczędność kosztów eksploatacji budynku;

Pośrednie

Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji niskiej;
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł konwencjonalnych;

Wtórne

Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji niskiej;
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł konwencjonalnych;

Skumulowane

Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji niskiej;
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł konwencjonalnych;

Możliwe negatywne
oddziaływanie na środowisko
W trakcie realizacji inwestycji
istnieje ryzyko wystąpienia
negatywnego oddziaływania na
środowisko: wystąpią
krótkotrwałe prace budowlane,
które mogą być uciążliwe
poprzez hałas, pył i wytworzone
odpady uciążliwe dla środowiska.
Negatywne oddziaływanie będzie
miało miejsce jedynie w trakcie
wykonywania niezbędnych robót.
Po zakończeniu których
przywrócony zostanie pierwotny
stan środowiska.

Legenda dla zastosowanych oznaczeń:
+
Wpływ pozytywny
0
Wpływ neutralny
Wpływ negatywny
+/- Wpływ zarówno pozytywny, jak i negatywy
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Lp. Grupa zadań

Przewidywane
oddziaływanie

Oddziaływanie na środowisko

Możliwe negatywne
oddziaływanie na środowisko

Poprawa jakości powietrza;
Krótkoterminowe Obniżenie emisji niskiej;
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł konwencjonalnych;

II

Budynki
mieszkalne

Długoterminowe

Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji niskiej;
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł konwencjonalnych;
Poprawa jakości życia na terenie Gminy;

Bezpośrednie

Zmniejszenie zużycia ciepła wytwarzanego ze źródeł
konwencjonalnych;
Poprawa bilansu energetycznego;
Oszczędność kosztów eksploatacji budynku;

Pośrednie

Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji niskiej;
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł konwencjonalnych;

Wtórne

Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji niskiej;
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł konwencjonalnych;

Skumulowane

Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji niskiej;
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł konwencjonalnych;

Poprawa jakości powietrza;
Krótkoterminowe Obniżenie emisji niskiej;
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł konwencjonalnych;
Długoterminowe

W trakcie realizacji inwestycji
istnieje ryzyko wystąpienia
negatywnego oddziaływania na
środowisko: wystąpią
krótkotrwałe prace budowlane,
które mogą być uciążliwe
poprzez hałas, pył i wytworzone
odpady uciążliwe dla środowiska.
Negatywne oddziaływanie będzie
miało miejsce jedynie w trakcie
wykonywania niezbędnych robót.
Po zakończeniu których
przywrócony zostanie pierwotny
stan środowiska.

Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji niskiej;
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Lp. Grupa zadań

Przewidywane
oddziaływanie

Oddziaływanie na środowisko

Możliwe negatywne
oddziaływanie na środowisko

Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł konwencjonalnych;
Poprawa jakości życia na terenie Gminy;

III

Ciepłownictwo,
przedsiębiorcy,
inwestycje OZE

Bezpośrednie

Zmniejszenie zużycia ciepła wytwarzanego ze źródeł
konwencjonalnych;
Poprawa bilansu energetycznego;
Oszczędność kosztów eksploatacji budynku;

Pośrednie

Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji niskiej;
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł konwencjonalnych;

Wtórne

Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji niskiej;
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł konwencjonalnych;

Skumulowane

Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji niskiej;
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł konwencjonalnych;

Poprawa jakości powietrza;
Krótkoterminowe Obniżenie emisji niskiej;
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł konwencjonalnych;
Długoterminowe

W trakcie realizacji inwestycji
istnieje ryzyko wystąpienia
negatywnego oddziaływania na
środowisko: wystąpią
krótkotrwałe prace budowlane,
które mogą być uciążliwe
poprzez hałas, pył i wytworzone
odpady uciążliwe dla środowiska.
Negatywne oddziaływanie będzie
miało miejsce jedynie w trakcie
wykonywania niezbędnych robót.
Po zakończeniu których
przywrócony zostanie pierwotny
stan środowiska.

Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji niskiej;
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł konwencjonalnych;
Poprawa jakości życia na terenie Gminy;
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Lp. Grupa zadań

V

VI

Przewidywane
oddziaływanie

Oddziaływanie na środowisko

Bezpośrednie

Zmniejszenie zużycia energii na terenie Gminy;
Poprawa bilansu energetycznego;
Oszczędność kosztów eksploatacji budynku;

Pośrednie

Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji niskiej;

Wtórne

Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji niskiej;

Skumulowane

Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji niskiej;

Krótkoterminowe

Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji niskiej;

Długoterminowe

Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji niskiej;
Poprawa jakości życia na terenie Gminy;

Bezpośrednie

Poprawa efektywności kontroli i zarządzania środowiskiem

Pośrednie

Poprawa efektywności kontroli i zarządzania środowiskiem

Wtórne

Poprawa efektywności kontroli i zarządzania środowiskiem

Skumulowane

Poprawa efektywności kontroli i zarządzania środowiskiem

Oświetlenie

Zarządzanie
energią

Możliwe negatywne
oddziaływanie na środowisko

Nie przewiduje się negatywnego
oddziaływania na środowisko

Nie przewiduje się negatywnego
oddziaływania na środowisko

Krótkoterminowe Poprawa efektywności kontroli i zarządzania środowiskiem

VII

Długoterminowe

Poprawa efektywności kontroli i zarządzania środowiskiem

Bezpośrednie

Poprawa efektywności kontroli i zarządzania środowiskiem
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Lp. Grupa zadań

Świadomość
energetyczna

Przewidywane
oddziaływanie

Oddziaływanie na środowisko

Pośrednie

Poprawa efektywności kontroli i zarządzania środowiskiem

Wtórne

Poprawa efektywności kontroli i zarządzania środowiskiem

Skumulowane

Poprawa efektywności kontroli i zarządzania środowiskiem

Możliwe negatywne
oddziaływanie na środowisko

Nie przewiduje się negatywnego
oddziaływania na środowisko

Krótkoterminowe Poprawa efektywności kontroli i zarządzania środowiskiem
Długoterminowe

Poprawa efektywności kontroli i zarządzania środowiskiem
Źródło: Opracowanie własne
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IX.1.1 Oddziaływanie na różnorodność biologiczną, zwierzęta i rośliny
Zadania wskazane niniejszym dokumentem z założenia mają skutkować poprawą środowiska
naturalnego,

poprzez

działania

związane

z

ograniczeniem

niskiej

emisji.

Wśród

proponowanych inwestycji nie przewiduje się takich, które mogłyby mieć znaczące
oddziaływanie na środowisko.
Ewentualne, negatywne oddziaływanie na środowisko może wystąpić jedynie sporadycznie
i chwilowo, w trakcie prowadzenia robót budowlanych, montażowych w remontowych.
Jednakże po ich zakończeniu, środowisko zostanie przywrócone do stanu pierwotnego.
Wśród proponowanych do zastosowania źródeł energii odnawialnej wykorzystane zostaną:
panele słoneczne na potrzeby c.w.u., montaż ogniw fotowoltaicznych; pomp ciepła,
wysokosprawna kogeneracja. Działanie tych urządzeń nie wyrządza szkody środowisku,
a przeciwnie niesie za sobą pozytywne aspekty związane z ograniczeniem niskiej emisji do
środowiska, co skutkuje poprawą powietrza atmosferycznego. Tym samym wpływa korzystnie
na ekosystem.
Mogą

natomiast

wystąpić,

czasowe

negatywne

oddziaływania

w

trakcie

prac

termomodernizacyjnych w budynkach mieszkalnych i użytkowych. Mogą ulec uszkodzeniu
gniazda ptaków i nietoperzy. Będzie to jednak szkoda krótkotrwała i całkowicie odwracalna.
Również w trakcie prac nad rozbudową sieci gazowej, mogą nastąpić pewne niedogodności
dla środowiska. Jednakże prawdopodobieństwo negatywnego wpływu będzie minimalizowane
poprzez wytyczenie przebiegu nitki gazowej, tak aby roboty budowalne były, jak najmniej
uciążliwe lub wcale dla przyrody.

IX.1.2 Odziaływanie na ludzi
Wskazane zadania z założenia mają skutkować poprawą środowiska naturalnego, poprzez
działania związane z ograniczeniem niskiej emisji. Tym samym nastąpi znaczna poprawa
jakości powietrza atmosferycznego, co będzie miało swoje pozytywne oddziaływanie na
mieszkańców Gminy.

IX.1.3 Oddziaływanie na wodę
Nie planuje się inwestycji, które w jakikolwiek sposób wpływałyby – negatywnie czy pozytywnie
– na jakość wód.
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IX.1.4 Oddziaływanie na powietrze
Wskazane zadania z założenia mają skutkować poprawą środowiska naturalnego, poprzez
działania związane z ograniczeniem niskiej emisji. Tym samym nastąpi znaczna poprawa
jakości powietrza atmosferycznego.

IX.1.5 Oddziaływanie na powierzchnię ziemi i krajobraz
Oddziaływanie w tym aspekcie będzie z gruntu neutralne. Inwestycje planowane dla Gminy
Zawadzkie, nie naruszą w jakikolwiek sposób krajobrazu czy powierzchni ziemi w
perspektywie

długoterminowej.

Możliwe

oddziaływanie

będzie

miało

charakter

krótkoterminowy i odwracalny związany z prowadzonymi pracami budowlano-montażowymi.

IX.1.6 Oddziaływanie na klimat i wystąpienia klęsk żywiołowych
W aspekcie klimatu i możliwości wystąpienia klęsk żywiołowych planowane działania mogą
mieć jedynie oddziaływanie pozytywne. Zmniejszenie niskiej emisji, prowadzące do poprawy
powietrza atmosferycznego, będzie miało swoje odzwierciedlenie również w pozytywnym
wpływie na klimat atmosferyczny i ograniczy negatywny wpływ występowania klęsk
żywiołowych.

IX.1.7 Oddziaływanie na zasoby naturalne
Zasadniczo nie przewiduje się, że inwestycje będą w jakikolwiek sposób mogły oddziaływać
na zasoby naturalne. Ewentualny wpływ na ten aspekt środowiska, może mieć zwiększenie
wykorzystania odnawialnych źródeł energii i termomodernizowanie budynków mieszkalnych
i użytkowych, co będzie przekładało się na zmniejszenie udziału paliw kopalnych w bilansie
energetycznym miasta.

IX.1.8 Oddziaływanie na zabytki, dobra materialne
W ramach Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe dla Gminy Zawadzkie nie przewiduje się działań, na obiektach zabytkowych lub
stanowiących dobra materialne. Wpływ realizacji, zasadniczo będzie neutralny, jednakże fakt
ograniczenia niskiej emisji, może pozytywnie wpłynąć na zachowanie zabytków w mieście.

IX.1.9 Oddziaływanie na korytarze ekologiczne
W ramach ZPZC nie przewiduje się działań, wpływających na korytarze ekologiczne.

Prognoza oddziaływania na środowisko Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zawadzkie
Strona | 53

IX.2
Oddziaływanie bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i
długoterminowe, stałe i chwilowe
Tabela 11 Oddziaływanie bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe

Lp. Grupa zadań

I

Budynki
użyteczności
publicznej

Przewidywane
oddziaływanie

Oddziaływanie na środowisko

Bezpośrednie

Zmniejszenie zużycia ciepła wytwarzanego ze
źródeł konwencjonalnych;
Poprawa bilansu energetycznego;
Oszczędność kosztów eksploatacji budynku;

Pośrednie

Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji niskiej;
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł
konwencjonalnych;

Wtórne

Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji niskiej;
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł
konwencjonalnych;

Skumulowane

Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji niskiej;
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł
konwencjonalnych;

Możliwe negatywne oddziaływanie na
środowisko

W trakcie realizacji inwestycji istnieje
ryzyko wystąpienia negatywnego
oddziaływania na środowisko: wystąpią
krótkotrwałe prace budowlane, które
mogą być uciążliwe poprzez hałas, pył i
wytworzone odpady uciążliwe dla
środowiska. Negatywne oddziaływanie
będzie miało miejsce jedynie w trakcie
wykonywania niezbędnych robót. Po
zakończeniu których przywrócony
zostanie pierwotny stan środowiska.

Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji niskiej;
Krótkoterminowe
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł
konwencjonalnych;
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Lp. Grupa zadań

II

Budynki
mieszkalne

Przewidywane
oddziaływanie

Oddziaływanie na środowisko

Długoterminowe

Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji niskiej;
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł
konwencjonalnych;
Poprawa jakości życia na terenie Gminy;

Bezpośrednie

Zmniejszenie zużycia ciepła wytwarzanego ze
źródeł konwencjonalnych;
Poprawa bilansu energetycznego;
Oszczędność kosztów eksploatacji budynku;

Pośrednie

Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji niskiej;
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł
konwencjonalnych;

Wtórne

Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji niskiej;
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł
konwencjonalnych;

Skumulowane

Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji niskiej;
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł
konwencjonalnych;

Możliwe negatywne oddziaływanie na
środowisko

W trakcie realizacji inwestycji istnieje
ryzyko wystąpienia negatywnego
oddziaływania na środowisko: wystąpią
krótkotrwałe prace budowlane, które
mogą być uciążliwe poprzez hałas, pył i
wytworzone odpady uciążliwe dla
środowiska. Negatywne oddziaływanie
będzie miało miejsce jedynie w trakcie
wykonywania niezbędnych robót. Po
zakończeniu których przywrócony
zostanie pierwotny stan środowiska.

Krótkoterminowe Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji niskiej;
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Lp. Grupa zadań

Przewidywane
oddziaływanie

Oddziaływanie na środowisko

Możliwe negatywne oddziaływanie na
środowisko

Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł
konwencjonalnych;

III

Długoterminowe

Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji niskiej;
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł
konwencjonalnych;
Poprawa jakości życia na terenie Gminy;

Bezpośrednie

Zmniejszenie zużycia ciepła wytwarzanego ze
źródeł konwencjonalnych;
Poprawa bilansu energetycznego;
Oszczędność kosztów eksploatacji budynku;

Pośrednie

Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji niskiej;
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł
konwencjonalnych;

Wtórne

Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji niskiej;
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł
konwencjonalnych;

Skumulowane

Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji niskiej;
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł
konwencjonalnych;

Przedsiębiorcy

W trakcie realizacji inwestycji istnieje
ryzyko wystąpienia negatywnego
oddziaływania na środowisko: wystąpią
krótkotrwałe prace budowlane, które
mogą być uciążliwe poprzez hałas, pył i
wytworzone odpady uciążliwe dla
środowiska. Negatywne oddziaływanie
będzie miało miejsce jedynie w trakcie
wykonywania niezbędnych robót. Po
zakończeniu których przywrócony
zostanie pierwotny stan środowiska.
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Lp. Grupa zadań

Przewidywane
oddziaływanie

Oddziaływanie na środowisko

Możliwe negatywne oddziaływanie na
środowisko

Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji niskiej;
Krótkoterminowe
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł
konwencjonalnych;

Długoterminowe

Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji niskiej;
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł
konwencjonalnych;
Poprawa jakości życia na terenie Gminy;
Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji związane z transportem;

Bezpośrednie

IV

Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach
lokalnych;
Poprawa jakości życia na terenie Gminy;
Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji związane z transportem;

Transport
Pośrednie

Wtórne

Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach
lokalnych;
Poprawa jakości życia na terenie Gminy;
Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji związane z transportem;

W trakcie realizacji inwestycji istnieje
ryzyko wystąpienia negatywnego
oddziaływania na środowisko: wystąpią
krótkotrwałe prace budowlane, które
mogą być uciążliwe poprzez hałas, pył i
wytworzone odpady uciążliwe dla
środowiska. Negatywne oddziaływanie
będzie miało miejsce w sposób nasilonym
w trakcie wykonywania niezbędnych
robót. Po zakończeniu których
przywrócony zostanie pierwotny stan
środowiska. Budowa nowych dróg i
ciągów komunikacyjnych będzie miała
stosunkowo ograniczone oddziaływanie
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Lp. Grupa zadań

Przewidywane
oddziaływanie

Oddziaływanie na środowisko
Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach
lokalnych;
Poprawa jakości życia na terenie Gminy;
Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji związane z transportem;

Skumulowane

Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach
lokalnych;
Poprawa jakości życia na terenie Gminy;

Możliwe negatywne oddziaływanie na
środowisko
na środowisko. Zalecane zastosowanie
przejść dla zwierząt w przypadkach
udokumentowania tras ich wzmożonych
przemieszczeń, a także niezbędna jest
minimalizacja działań w zasięgu obszarów
leśnych, zadrzewionych i
hydrogenicznych.

Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji związane z transportem;
Krótkoterminowe Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach
lokalnych;
Poprawa jakości życia na terenie Gminy;
Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji związane z transportem;
Długoterminowe

V

Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach
lokalnych;
Poprawa jakości życia na terenie Gminy;

Bezpośrednie

Zmniejszenie zużycia energii na terenie Gminy;
Poprawa bilansu energetycznego;
Oszczędność kosztów eksploatacji budynku;

Pośrednie

Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji niskiej;

Oświetlenie

Nie przewiduje się negatywnego
oddziaływania na środowisko
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Lp. Grupa zadań

Przewidywane
oddziaływanie

Oddziaływanie na środowisko

Wtórne

Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji niskiej;

Skumulowane

Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji niskiej;

Krótkoterminowe

Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji niskiej;

Długoterminowe

Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji niskiej;
Poprawa jakości życia na terenie Gminy;

Pośrednie

Poprawa efektywności kontroli i zarządzania
środowiskiem

Wtórne

Poprawa efektywności kontroli i zarządzania
środowiskiem

Skumulowane

Poprawa efektywności kontroli i zarządzania
środowiskiem

Krótkoterminowe

Poprawa efektywności kontroli i zarządzania
środowiskiem

Długoterminowe

Poprawa efektywności kontroli i zarządzania
środowiskiem

Możliwe negatywne oddziaływanie na
środowisko

Źródło: Opracowanie własne
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X. ANALIZA ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH DO ROZWIĄZAŃ
ZAPROPONOWANYCH W PROJEKCIE ZAŁOŻEŃ DO PLANU
ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE
DLA GMINY ZAWADZKIE
Proponowane do realizacji przedsięwzięcia w ramach Projektu założeń do planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta dla Gminy Zawadzkie, to między innymi
termomodernizacja
zastosowanie

budynków

odnawialnych

użyteczności
źródeł

energii,

publicznej
wymiana

i

mieszkaniowych,
oświetlanie

szerokie

ulicznego

na

energooszczędne, wymiana źródeł ciepła na ekologiczne i inne, mają pozytywny wpływ na
środowisko i proponowanie rozwiązań alternatywnych nie ma uzasadnienia zarówno z
formalnego, jak i ekologicznego punktu widzenia. Ponadto, jak wyżej wspomniano, jest to
dokument o wysokim stopniu ogólności, w związku z tym brak jest możliwości precyzyjnego
określenia

działań

alternatywnych

dla

wskazanych

działań

w tym napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej
wiedzy.
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XI.

WSKAŹNIKI MONITOROWANIA

W myśl przepisów art. 55 ustęp 5 Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2017 poz. 1405) na organie opracowującym
projekt dokumentu spoczywa obowiązek prowadzenia monitoringu postanowień przyjętego
dokumentu w zakresie oddziaływania na środowisko. Ocena ta jest niezbędna w celu
określenia, na wczesnym etapie, negatywnego wpływu wynikającego z realizacji przyjętego
dokumentu oraz zapewnia możliwość podjęcia działań naprawczych. Monitoring skutków
realizacji odbywać się będzie zgodnie z zapisami określonymi w dokumencie. Proces ten jest
zgodny z przepisami krajowymi oraz międzynarodowymi.
Główne wskaźniki służące do monitorowania realizacji planu to:
1. Roczne oszczędności energii finalnej (w MWh),
2. Roczna produkcja energii z OZE (w MWh),
3. Roczna redukcja emisji CO2 (w Mg).
Tabela 12 Proponowane wskaźniki monitoringu realizacji planowanych działań

Nazwa wskaźnika
Roczna oszczędność
energii finalnej
Roczna produkcja energii
z OZE
Roczna reedukacji emisji
CO2

Jednostka
MWh/rok
MWh/rok
Mg/rok

Źródło

Audyt energetyczny
Świadectwo energetyczne
Dane szacunkowe
Dane historyczne

Źródło: Opracowanie własne.
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Tabela 13 Dodatkowe wskaźniki monitoringu

Rodzaj działania

Termomodernizacja

Odnawialne źródła
energii
Monitoring zużycia
energii, paliw i mediów

Oświetlenie uliczne

System zielonych
zamówień publicznych

Edukacja ekologiczna
Dofinansowanie do
ekologicznych urządzeń
grzewczych, kolektorów
słonecznych, ogniw
fotowoltaicznych dla
mieszkańców

Wskaźnik
Liczba budynków, dla których
wykonano termomodernizację
Ilość docieplonych przegród
zewnętrznych
Ilość zmodernizowanych instalacji
(c.o. i c.w.u.)
Powierzchnia budynków poddanych
termomodernizacji
Ilość zaoszczędzonej energii w
wyniku modernizacji
Liczba instalacji
Wielkość instalacji (powierzchnia)
Ilość wytworzonej energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych
w budynkach i obiektach
Liczba obiektów objętych systemem
monitoringu
Liczba zmodernizowanych lamp
Roczne zużycie energii elektrycznej
przez system oświetlenia gminnego
Roczna oszczędność zużycia energii
elektrycznej przez system
oświetlenia gminnego po
modernizacji
Roczna liczba usług/produktów
których procedura wyboru oparta
została także o kryteria
środowiskowe/efektywnościowe
Liczba akcji społecznych
Liczba materiałów, które ukazały się
na stronie Urzędu
Liczba zmodernizowanych źródeł
ciepła
Liczba zamontowanych instalacji
kolektorów słonecznych
Liczba zamontowanych pomp ciepła

Jednostka
szt.
m2
mb lub szt.
m2
GJ/rok, MWh/rok
szt.
m2
MWh/rok
szt.
szt.
MWh/rok

MWh/rok

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

Źródło: Opracowanie własne.

Nadzorowanie i zbieranie informacji na temat wskaźników monitorowania powinno odbywać
się co najmniej raz na 2 lata.
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XII.

STRESZCZENIE SPORZĄDZONE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Przeprowadzenie Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym opracowanie
Prognoza oddziaływania na środowisko dla Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zawadzkie przygotowana została zgodnie z:
1. Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. 2018 poz. 755), a
także z Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 7 ust.1 (tj. Dz.U.
2018 poz. 994)
Podstawą do opracowania i określenia celów były:

1. Ustawy i inne akty prawne:
a. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie
ochrony gatunkowej zwierząt (tj. Dz.U. 2016 poz. 2183),
b. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tj. Dz.U. 2018 poz.
755),
c. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2018 poz. 994),
d. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz.U. 2015 poz. 1422),
e. Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (tj. Dz.U. 2016 poz.
831),
f.

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (tj. Dz.U. 2018
poz. 1269),

g. Ustawa o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2014 (tj. Dz.U. 2018 poz. 1614),
h. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j.
Dz.U. 2018 poz. 1307),
i.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017
poz. 1579),

j.
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Ponadto

analizie

i

ocenie

aktualnego

stanu

środowiska

na

obszarach

objętych

oddziaływaniem dokumentu poddano:


Ukształtowanie powierzchni i krajobraz



Surowce naturalne



Warunki klimatyczne



Klimat akustyczny



Promieniowanie elektromagnetyczne



Powietrze atmosferyczne



Zasoby wodne



Zasoby glebowe



Gospodarkę odpadami



Gospodarka wodno-ściekowa



Zasoby przyrodnicze.
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Brak realizacji założeń spowoduje w dłuższej perspektywie pogorszenie się bezpieczeństwa
energetycznego na terenie miasta.
Na terenie Gminy zidentyfikowano poniższe problemy:


obniżenie bogactw leśnych,



pogorszenie warunków zdrowotnych człowieka,



zanieczyszczenie powietrza wynikające głównie z niskiej emisji na terenie gminy,



pogorszenie warunków zdrowotnych ludności lokalnej,



utrata źródeł wody dla potrzeb konsumpcyjnych,



utrata walorów miejsc rekreacji,



pogorszenie warunków zdrowotnych człowieka,



obniżenie się zdrowotności lasów,



spadek produkcyjności lasów,



pogarszanie się warunków klimatycznych, wodnych i funkcji rekreacyjnych lasów
stanowiących główny potencjał miasta,



degradowanie istniejących zabytków na terenie gminy poprzez zanieczyszczenia
wynikające z braku ograniczenia niskiej emisji.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że w Projekcie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zawadzkie są przedstawione tylko propozycje
działań mających na celu poprawę jakości powietrza, wzrost wykorzystania OZE i
zmniejszenie zużycia energii, jednak za realizację zadań odpowiadają bezpośrednio
inwestorzy, którzy powinni zwrócić uwagę, na wybór rozwiązań i technologii spełniających
kryteria najlepszych dostępnych technik oraz spełniających standardy emisyjne, zarówno na
etapie budowy, eksploatacji i w fazie poeksploatacyjnej.
Wskazane zadania z założenia mają skutkować poprawą środowiska naturalnego, poprzez
działania związane z ograniczeniem niskiej emisji. Wśród proponowanych inwestycji nie
przewiduje się takich, które mogłyby mieć znaczące oddziaływanie na środowisko.
Proponowane do realizacji przedsięwzięcia w ramach Projektu założeń do planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zawadzkie, to między innymi
termomodernizacja
zastosowanie

budynków

odnawialnych

użyteczności
źródeł

energii,

publicznej
wymiana

i

mieszkaniowych,
oświetlania

szerokie

ulicznego

na

energooszczędne, wymiana źródeł ciepła na ekologiczne i inne, mają pozytywny wpływ na
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środowisko i proponowanie rozwiązań alternatywnych nie ma uzasadnienia zarówno z
formalnego, jak i ekologicznego punktu widzenia.
Główne wskaźniki służące do monitorowania realizacji planu to:
1. Roczne oszczędności energii finalnej (w MWh),
2. Roczna produkcja energii z OZE (w MWh),
3. Roczna redukcja emisji CO2 (w Mg).
Nadzorowanie i zbieranie informacji na temat wskaźników monitorowania powinno odbywać
się co najmniej raz na 2 lata.
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OŚWIADCZENIE AUTORA, A W PRZYPADKU GDY WYKONAWCĄ PROGNOZY
JEST ZESPÓŁ AUTORÓW – KIERUJĄCEGO TYM ZESPOŁEM, O SPEŁNIENIU
WYMAGAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 74A UST. 2, STANOWIĄCE ZAŁĄCZNIK
DO PROGNOZY

Niniejszym oświadczam, iż jako kierownik zespołu autorskiego przygotowującego Prognozę
oddziaływania na środowisko Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zawadzkie, spełniam wymagania, o których mowa w
art. 74a ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (tekst jedn.: Dz.U. 2017 poz. 1405 z późn. zm.).
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