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art. 57ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 póz. 2373 z poźn.
zm.), odpowiadając na pismo PR0.061.1.2022.AB z 16.03.2022 r., w sprawie zaopiniowania
projektu dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kluczbork do 2030 roku" wraz z
prognozą oddziaływania na środowisko informuję, że przedłożoną dokumentację opiniuję
pozytywnie.

Głównym celem opracowania dokumentu jest wyznaczenie celów w perspektywie do
roku 2030, a następnie konsekwentne podejmowanie i realizowanie działań, zmierzających
do zapewnienia harmonijnego rozwoju i osiągnięcia zdefiniowanej wizji.

Projekt Strategii wyznacza cele, kierunki interwencji i działania, które są zadaniami
zarówno o charakterze inwestycyjnym jak i nie inwestycyjnym (organizacyjno-edukacyjne),
które ujmują ogół potrzeb wynikających z rozwoju społeczno-gospodarczego oraz rozwoju
infrastruktury komunikacyjnej i technicznej, społecznej, funkcjonalno-przestrzennej gminy.

Na podstawie danych dostępnych w RDOŚ w Opolu ustalono, iż na obszarze gminy
Kluczbork znajdują się następujące formy ochrony przyrody:

Obszar Natura 2000 Łąki w okolicach Kluczborka nad Stobrawą PLH 160013,
Stobrawski Park Krajobrazowy,
Obszar Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie",
Rezerwat przyrody „Bażany",
pomniki przyrody,
stanowiska chronionych gatunków roślin i zwierząt,
projektowane rezerwaty przyrody: „Nowa Bogacica", „Łęg Borkowski".

W odniesieniu do Obszaru Natura 2000 Łąki w okolicach Kluczborka nad Stobrawą,
Stobrawskiego Parku Krajobrazowego oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu „Lasy
Stobrawsko-Turawskie", prognoza wskazuje, że niektóre zadania wyznaczone w Strategii
(takie jak budowa i rozbudowa dróg oraz budowa sieci kanalizacyjnej) mogą kwalifikować się
jako przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 póz. 1839), dla których konieczne może być
przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko na zasadach określonych w
Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz.U. 2021 póz. 2373, z późn. zm.). W ramach powyższej procedury
prowadzona będzie wówczas szczegółowa ocena oddziaływania zadań pod kątem
środowiskowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ocena
oddziaływania na środowisko na etapie prognozy jest utrudniona, gdyż Strategia zawiera



zadania zgłoszone przez samorząd gminy, których realizacja przewidziana jest w
perspektywie lat, które nie mają określonego zakresu, sposobu i charakteru prowadzenia
prac. Projekt Strategii jest dokumentem o charakterze ogólnym i nie wskazuje zakresu ani
szczegółów technicznych poszczególnych inwestycji. Strategia określa jedynie konieczność
ich realizacji w celu poprawy jakości różnych komponentów funkcjonowania Gminy oraz
wdrażania zaleceń dokumentów wyższego szczebla. A zatem stopień, zakres oraz skutek
oddziaływania (negatywny, pozytywny, neutralny) będzie mógł zostać oceniony z chwilą
ustalenia dokładnego zakresu oraz rodzaju prowadzonych przedsięwzięć. W zależności od
ich rodzaju może zostać nałożony obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko, która może zakończyć się wydaniem decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach lub odmową jej wydania, z uwagi na znaczne negatywne oddziaływania.
Ponadto należy dodać, iż działania inwestycyjne, jakimi są modernizacja dróg, sieci
wodociągowej i oczyszczalni ścieków są inwestycjami celu publicznego. W myśl zapisów art.
17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. póz.
1098, z późn. zm.) zakazy obowiązujące w granicach parku krajobrazowego i obszaru
chronionego krajobrazu nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego. Ponadto
zdecydowana większość terenów w gminie Kluczbork znajdująca się w ww. obszarach
chronionych jest terenami leśnymi, które nie podlegają ingerencji w przedmiotowym
dokumencie.

W tekście prognozy wskazano działania minimalizujące, ograniczające oraz
kompensujące negatywny wpływ zaplanowanych działań na środowisko przyrodnicze i
chronione gatunki roślin i zwierząt. Wskazano między innymi, że w odniesieniu do działań
polegających na termomodernizacji czy remontach elewacji bądź pokrycia dachowego
budynków należy przeprowadzić ekspertyzę przyrodniczą stwierdzającą obecność lub brak
chronionych gatunków ptaków i nietoperzy w danym obiekcie budowlanym. W przypadku
konieczności zniszczenia podczas prac budowlanych siedlisk ptaków objętych ochroną,
należy uzyskać zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, przy
jednoczesnym zapewnieniu zastępczych miejsc lęgowych np.: poprzez zawieszenie budek
lęgowych dla ptaków i budek lub schronów dla nietoperzy. Poza tym termin i sposób
wykonania prac należy dostosować do okresów lęgowych zwierząt.

Dodatkowo, Strategia przewiduje szereg działań edukacyjno-promocyjnych oraz
aktualizacji dokumentów planistycznych o zapisy sprzyjające osiągnięciu lepszych
standardów środowiskowych. Wyznaczone działania edukacyjne mają głównie charakter
organizacyjny i informacyjny i nie powodują negatywnego wpływu na środowisko i obszary
chronione.

W odniesieniu do rezerwatu przyrody „Bażany" oraz chronionych gatunków roślin i
zwierząt należy stwierdzić, iż zapisy przedłożonego dokumentu nie spowodują negatywnego
wpływu na wspomniane obszary, gdyż ww. rezerwaty przyrody są obszarami leśnymi, w
których obszarze znajdują się chronione gatunki roślin i zwierząt. Obszary leśne nie
podlegają modyfikacjom w przedłożonym dokumencie. Zmiany dotyczą obszarów
antropogenicznych, zabudowanych. Powyższe ustalenia potwierdza tekst prognozy.

Mając na uwadze powyższe, należy uznać, iż realizacja zadań wyznaczonych w
Strategii nie spowoduje negatywnego oddziaływania na obszary Natura 2000, obszary objęte
ochroną oraz chronione gatunki roślin i zwierząt.

Ponadto na obszarze gminy Kluczbork znajdują się płaty siedlisk przyrodniczych
Natura 2000 wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w
sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania
Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub
wyznaczenia jako obszary Natura 2000, tj.: 9170 - Grąd środkowoeuropejski i
subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum), 91 EO - Łęgi wierzbowe, topolowe,
olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i
olsy źródliskowe oraz 9110 - Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum). Ww. siedliska występują
na obszarach leśnych, w związku z tym działania wymienione w przedłożonym dokumencie
pozostaną bez wpływu na wspomniane siedliska przyrodnicze ze względu na brak ingerencji
w te obszary.



Z danych dostępnych w posiadaniu RDOŚ przez obszar gminy Kluczbork przebiegają
regionalne korytarze ekologiczne, ponadlokalny korytarz ekologiczny oraz korytarz
ekologiczny „Bory Stobrawskie" o kodzie GKPdC-12, których przebieg wyznaczają doliny
rzek oraz rozległe tereny leśne. Na tych terenach znajdują się odpowiednie warunki dla
utrzymania ciągłości szlaków migracyjnych zwierząt. Działania wyznaczone w Strategii nie
spowodują przerwania ciągłości korytarzy ekologicznych, ze względu na brak ingerencji w te
obszary.

Ponadto na obszarze objętym projektem Strategii znajdują się obszary o szczególnie
wysokich walorach krajobrazowych (wg opracowania K. i K. Badora, Opole 2006 pt.:
„Waloryzacja krajobrazu naturalnego województwa opolskiego wraz z programem czynnej i
biernej ochrony"). Analizując przedmiotową dokumentację, stwierdza się obojętny wpływ
przedłożonego dokumentu na walory fizjonomiczne krajobrazu ze względu na brak planów
lokalizacji obiektów dysharmonizujących istniejącą przestrzeń, dzięki czemu krajobraz nie
ulegnie przekształceniu. Działania inwestycyjne polegające na budowie dróg, rozbudowie
infrastruktury wodno-ściekowej, budowie ścieżki rowerowej i konserwacji systemu
melioracyjnego mają powierzchniowy charakter i nie stanowią dominanty krajobrazowej. W
związku z powyższym stwierdzono, że zadania określone w Strategii nie będą miały
negatywnego wpływu na krajobraz. Powyższe ustalenia potwierdza tekst prognozy.

Jednocześnie informuję, że treść prognozy, należy uzupełnić o informacje wskazane
w piśmie numer WOOŚ.411.3.31.2021.MO z 04.01.2022 r., dotyczące występowania na
terenie objętym zapisami dokumentu, obszarów potencjalnych historycznych zanieczyszczeń
powierzchni ziemi.

Dodatkowo przypominam, że zgodnie z przepisami art. 55 ust. 3 i 4 cytowanej na
wstępie ustawy OOŚ, organ opracowujący projekt dokumentu, po jego przyjęciu sporządza
pisemne podsumowanie, które wraz z przyjętym dokumentem przekazuje właściwym
organom, o których mowa w art. 57 i 58 tej ustawy.
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