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1. PROGNOZY FORMALNO-PRAWNE, CEL SPORZĄDZENIA 
PROGNOZY  
Obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do projektów dokumentów 
strategicznych - programów, planów i polityk wynika z art. 46 oraz art. 51 ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227). Przepisy tej ustawy 
zobowiązują organ opracowujący projekt „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 
Komprachcice” do sporządzenia dokumentacji prognozy oddziaływania na środowisko oraz 
przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z udziałem 
społecznym.  
Niniejsza Prognoza w myśl wyżej przywołanego art. 46 stanowi element strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko. 
Prognoza jest dokumentem wspierającym proces decyzyjny i procedurę konsultacji. Wskazuje na 
możliwe negatywne skutki realizacji projektu Strategii i przedstawia zalecenia dotyczące 
przeciwdziałania ewentualnym negatywnym skutkom oraz przedstawia sposoby ich minimalizacji.   

2. ZAKRES MERYTORYCZNY PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA 
PROJEKTU PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ NA 
ŚRODOWISKO 
Podstawą prawną sporządzenia niniejszej Prognozy oddziaływania na środowisko projektu „Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Komprachcice” jest art. 46 i 51 ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227). Artykuł ten nakłada na 
organy administracji opracowujące projekty planów obowiązek przeprowadzenia postępowania w 
sprawie oceny oddziaływania na środowisko jego skutków realizacji.  
Zakres Prognozy wynika z art. 51 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko oraz ustaleń Zamawiającego, który wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Opolu o ustalenie stopnia szczegółowości informacji zawartych w Prognozie. W 
związku z powyższym Prognoza powinna:  
1) zawierać: 
a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z 
innymi dokumentami, 
b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 
c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 
projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 
d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 
e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym; 
2) określać, analizować i oceniać: 
a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji 
projektowanego dokumentu, 
b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, 
c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego 
dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z 
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 
d) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i 
krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i 
inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu, 
e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 
skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz 
pozytywne 
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i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a 
także na środowisko, a w szczególności na: 
– różnorodność biologiczną, 
– ludzi, 
– zwierzęta, 
– rośliny, 
– wodę, 
– powietrze, 
– powierzchnię ziemi, 
– krajobraz, 
– klimat, 
– zasoby naturalne, 
– zabytki, 
– dobra materialne 
– z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te 
elementy; 
3) przedstawiać: 
a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 
negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego 
dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność 
tego 
obszaru, 
b) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru 
Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w 
projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny 
prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania 
napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 
 
Celem wykonania Prognozy jest identyfikacja potencjalnych oddziaływań na środowisko będących 
wynikiem realizacji projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz ocena ich natężenia, a także 
określenie czy w należyty sposób został uwzględniony w projekcie Planu interes środowiska 
przyrodniczego i kulturowego. 
 
3. ZASTOSOWANE METODY I WYKORZYSTANE MATERIAŁY 
Przy opracowywaniu niniejszej Prognozy opierano się na 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 (tekst jednolity - Dz. U. 2013 r. poz. 
1235 ze zmianami). Określa ona sposób postępowania w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko skutków realizacji projektu Planu. Proces opiniowania w ramach strategicznych ocen 
oddziaływania na środowisko Prognozy prowadzi Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz 
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.  
Podczas opracowywania Prognozy kierowano się również ustawą dnia 3 października o zmianie 
ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (tekst jednolity - Dz. U. 2013 r. poz. 
627 ze zmianami). Ustawa ta uszczegóławia przepisy odnośnie obszarów podlegających ochronie, 
w szczególności obszarów Natura 2000.  
Aby w pełni ocenić czy projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej zawiera elementy zapewniające 
ochronę środowiska kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju przy opracowywaniu Prognozy, 
obok aktów prawnych, wykorzystano szereg dokumentów strategicznych i planistycznych, szczebla 
regionalnego i krajowego, odnoszących się bezpośrednio jak i pośrednio do ochrony środowiska, 
przyrody oraz zdrowia i życia ludzi. Były to m.in.:  

- Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, 
- Polityka energetyczna Polski do 2030 roku 
- Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do roku 2020, 
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- Program Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2011-2014 z perspektywą 
do roku 2018 

- Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonymi 
wzdłuż dróg kolejowych z terenu województwa opolskiego na lata 2008-2013,  

- Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2015 
z perspektywą na lata 2016-2019, 

- 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 (Uchwała nr XXXIV/417/2013 Sejmiku Województwa 
Opolskiego z dnia 25 października 2013 r.) 

- Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla gminy Komprachcice na lata 2009–2012 z 
perspektywą na lata 2013-2016 

Przy opracowywaniu Prognozy zastosowano metodę macierzy interakcji. Przyjęta tu macierz jest 
wykresem siatki, w której w wierszach wpisano uruchamiane przez realizację projektu Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej zamierzenia (cele strategiczne), a w kolumnach wpisano wskaźniki 
charakteryzujące i opisujące środowisko. Występowanie wzajemnego oddziaływania pomiędzy 
składnikami przeciwstawnych osi zaznaczono symbolem: 
- (+) – realizacja celu spowoduje pozytywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego 

zagadnienia, 
- (-) – realizacja celu spowoduje negatywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego 

zagadnienia, 
- (+/-) – realizacja celu może spowodować zarówno pozytywne jak i negatywne oddziaływania i 

skutki w zakresie różnych aspektów analizowanego zagadnienia, 
- (0) - realizacja celu nie wpływa w sposób zauważalny na analizowane zagadnienie 
- (N) – brak możliwości jednoznacznego określenia spodziewanego oddziaływania i skutków są 

one zależne od wyboru szczegółowych rozwiązań lub innych niemożliwych obecnie do 
przewidzenia i uwzględnienia w symulacji, uwarunkowań. 

Dodatkowo w każdym polu macierzy umieszczono nr komentarza zawartego pod tabelą, 
szczegółowo wyjaśniającego przewidywane oddziaływania i skutki. Następnie dokonano omówienia 
wszystkich ważniejszych oddziaływań i podsumowano wpływ poszczególnych celów na 
poszczególne elementy środowiska. 

4. INFORMACJE O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH 
PROJEKTU PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ   
Projekt „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Komprachcice” to dokument, który definiuje 
wizję gminy, a także wytycza strategiczne cele i podstawowe kierunki działania w latach 2015-2023. 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest dokumentem strategicznym, którego celem jest 
określenie wizji rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Jego kluczowym elementem 
jest wyznaczenie celów strategicznych i szczegółowych, realizujących określoną wizję gminy. Cele 
są konkretnie określone, mierzalne, realne i określone w czasie. Głównym celem Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej jest ograniczenie emisji. 
Plan ma za zadanie określić, jak gmina zrealizuje wyznaczone cele. Dlatego też zostały opisane 
działania planowane (inwestycyjne i nieinwestycyjne), sposób ich finansowania oraz metodę 
monitoringu realizacji planu w latach 2015-2018, z możliwością wydłużenia perspektywy czasowej. 
Zgodnie z wymogami Ministra Gospodarki, określonymi w ramach ogłoszonego przez Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkursu na dofinansowanie planów. PGN 
realizuje także cele planów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych przez co 
doprowadza do redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza. Plan musi zapewniać spójność działań 
z wieloletnim planem finansowym w gminie. Podstawą do opracowania planu jest wykonanie 
inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych z obszaru gminy, opartej na jej bilansie energetycznym. 
W inwentaryzacji ujęte są budynki publiczne i mieszkalne oraz transport. 
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W Planie zostaną zaplanowane działania realizujące wyznaczone cele. Działania te oparte są  
istniejących planach i strategiach. Dla planowanych działań zostaną wskazane mierniki osiągnięcia 
celów, źródła finansowania oraz plan wdrażania, monitorowania i weryfikacji. Opracowany projekt 
dokumentu zostanie poddany procedurze strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem niezbędnym do pozyskania funduszy unijnych 
w latach 2015-2018 m.in. na termomodernizację budynków, wymianę kotłów, transportu publicznego 
czy wdrażania odnawialnych źródeł energii.  
Plan gospodarki niskoemisyjnej ma m.in. przyczynić się do osiągnięcia celów określonych 
w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2018, tj.: 
 redukcji emisji gazów cieplarnianych; 
 zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych; 
 redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie 

efektywności energetycznej, 
 poprawy jakości powietrza. 

 

5. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCEGO STANU 
ŚRODOWISKA ORAZ POTENCJALNYCH ZMIAN TEGO STANU 
W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROJEKTU PLANU 
GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ  

5.1. Charakterystyka ogólna gminy Komprachcice 
 
Rysunek 1. Położenie Gminy Komprachcice. 

Gmina Komprachcice jest gminą wiejską, 
położoną w środkowej części 
województwa opolskiego oraz w 
centralnej części Powiatu Opolskiego. 
Powierzchnia gminy wynosi 55,71 km2. 
Gęstość zaludnienia wynosi 188 osób na 
1 km2.   
Gmina pozostaje w bezpośrednim 
sąsiedztwie ośrodka wojewódzkiego – 
Opola. Poza Opolem sąsiaduje z 
gminami: Dąbrowa, Tułowice i Prószków. 
Obszar gminy administracyjnie 
podzielony jest na 9 sołectw: 
Chmielowice, Domecko,  Dziekaństwo, 
Komprachcice, Ochodze, Osiny, Polska 
Nowa Wieś, Wawelno i Żerkowice. 
Ponadto poza wsiami sołeckimi na 
terenie gminy znajduje się jeden 
przysiółek - Pucnik.  

Gmina zasadniczo pełni dwie funkcje: mieszkaniową związaną z wyjazdami do pracy, głównie do 
Opola i rolniczą. Wykształcone funkcje są wynikiem położenia gminy w zasięgu dużego ośrodka 
miejskiego oraz warunków naturalnych. 
Ze względu na dogodne położenie ekologiczne (lasy od południowo – zachodniej strony) oraz brak 
uciążliwego przemysłu gmina charakteryzuje się czystym powietrzem atmosferycznym i korzystnym 
agroklimatem. Na terenie gminy nie występują zakłady przemysłowe, jedynie małe i średnie zakłady 
produkcyjne. Ponadto bliskość dużego rynku zbytu pozwala na funkcjonowanie gospodarstw 
ogrodniczych (warzywno-owocowych i kwiaciarskich). 
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W skład gminy wchodzi 9 sołectw:  
 Chmielowice, 
 Domecko, 
 Dziekaństwo, 
 Komprachcice, 
 Ochodze, 
 Osiny, 
 Polska Nowa Wieś, 
 Wawelno, 
 Żerkowice. 

Ukształtowanie powierzchni, geomorfologia, geologia 
Gmina Komprachcice położona jest w środkowej części województwa opolskiego oraz w centralnej 
części powiatu opolskiego. Od strony wschodniej gmina sąsiaduje z gminą Prószków, od strony 
południowo-zachodniej z gminą Tułowice, od północy z gminą Dąbrowa, a od północnego-wschodu 
z miastem Opole. Zaledwie 10 km dzieli centrum gminy od stolicy regionu.  
Zgodnie z regionalizacją fizycznogeograficzną J. Kondrackiego (2002) gmina Komprachcice należy 
do: 

- prowincji Niziny Środkowoeuropejskie (31), 
- podprowincji Niziny Środkowopolskie (318), 
- makroregionu Niziny Śląskiej (318.5), 
- mezoregionu Pradoliny Odry (318.52) - wschodnia część gminy i mezoregionu Równiny 

Niemodlińskiej(318.55)- pozostała część gminy. 
 
Rysunek 2. Wycinek mapy Polska Regiony Fizjograficzne wg. J.Kondrackiego.  
 

 
Źródło: mapa Polska Regiony Fizjograficzne wg. J.Kondrackiego 
 
Obszar gminy Komprachcice leży we wschodniej części depresji śląsko-opolskiej. Depresja śląsko-
opolska zbudowana jest z utworów kredowych.  
Nad skałami kredowymi leżą od dołu piaski i piaskowce. Wyżej występują margle ilaste i wapienie 
margliste. Margle ilaste górne, łącznie z wyżej ległymi iłami trzeciorzędowymi są eksploatowane 
przez cegielnie w Chmielowicach. Strop utworów kredowych w gminie Komprachcice stwierdzono 
najpłycej w okolicach Domecka i Pucnika oraz w pobliżu cegielni w Chmielowicach. 



Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Komprachcice” 
 

 
10 

 

Utwory trzeciorzędowe na powierzchni terenu występują pod niewielkim nakładem 
czwartorzędowym w północnej części gminy – w stromych zboczach pradoliny Odry oraz we 
wschodniej części gminy – wzdłuż doliny Prószkówki, gdzie tworzą erozyjny cokół wysokiej terasy 
Odry. Lokalne wyniosłości podłoża trzeciorzędowego stwierdzono ponadto w Polskiej Nowej Wsi, 
Komprachcicach, Osinach i w Pucniku. 
Najstarsze utwory czwartorzędowe są w gminie reprezentowane przez gliny zwałowe, zachowane 
fragmentarycznie w dnach dolin kopalnych. Po wschodniej stronie doliny Prószkówki i częściowo 
także po jej zachodniej stronie, występują plejstoceńskie piaski i pospółki rzeczne, wysokiej terasy 
erozyjno – akumulacyjnej Odry. W północnym fragmencie gminy są też obecne piaski oraz piaski ze 
żwirem średniej terasy Odry. 
Najmłodszymi osadami są holoceńskie mady rzeczne – gliny piaszczyste i pylaste, piaski zaglinione, 
piaski próchnicze, namuły organiczne i torfy – wypełniające dna dolin. 

Warunki klimatyczne 
Według podziału E. Romera gmina leży w regionie klimatów podgórskich nizin i kotlin. Jest to region 
najcieplejszy w Polsce. Warunki klimatyczne charakteryzujące obszar gminy Komprachcice są 
następujące: 

 temperatura powietrza (średnia roczna): 8,5 ºC; 
o zima: - 2ºC ( łagodna), 
o lato: 18,3 ºC (ciepłe), 

Układ warunków termicznych jest bardzo korzystny dla wegetacji roślin. 
 opady atmosferyczne (średnie roczne): 650 – 700mm; 

o okres letni: około 250 mm, 
o okres zimowo - wiosenny: około 120 mm 

 wilgotność powietrza (amplitudy wilgotności w ciągu roku dochodzą do 15 %),  
o maksimum (listopad i grudzień) – 88%,  
o minimum: maj– 75% i czerwiec – 73%, 

 kierunek wiatru (średni roczny): W – 21%, S – 19% i NW – 13,5%.  
 
Wiatry z wyżej wymienionych kierunków stanowią 55% sumy rocznej. Niewielkie wartości cisz 
(7,7%) świadczą o dużym stopniu nawietrzenia, co jest korzystne z punktu widzenia higieny 
atmosfery. 

 zachmurzenie (średnie roczne):  
o maksimum: listopad i grudzień po 7,2 w skali 10-stopniowej, 
o minimum: w lecie i wczesną jesienią (czerwiec – 6,1, wrzesień – 5,4). 

 
Na terenie gminy można wyróżnić dwa typy klimatu lokalnego:  

 strefa wysoczyzny plejstoceńskiej – najkorzystniejsza z punktu widzenia bioklimatycznego 
(tereny położone poza strefą inwersji termiczno – wilgotnościowej), 

 strefa dna dolin – odznacza się podwyższoną wilgotnością powietrza i jego okresową 
stagnacją (przedłużony okres zalegania mgieł i przymrozków przygruntowych wiosną  
i jesienią). 

Analiza zagospodarowania przestrzennego  
Gmina zasadniczo pełni dwie funkcje: mieszkaniową związaną z dojazdami do pracy, głównie do 
Opola i funkcję rolniczą. 
 
Powiązania zewnętrzne gminy wyznaczają: 

 autostrada A-4 Zgorzelec - Korczowa, 
 drogi wojewódzkie: Prądy – Opole (435) i Wawelno – Prószków (429). 
 drogi powiatowe:  
 drogi gminne:  
 linie kolejowe:  
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W zabudowie gminy dominuje zabudowa mieszkaniowa. Forma tej zabudowy jest zróżnicowana.  
Struktura funkcjonalna gminy jest prawidłowa. Ośrodek obsługi lokalnej z wykształconym centrum 
usługowym skupiającym obiekty usług publicznych (Urząd Gminy, ośrodek zdrowia, dom kultury, 
bank lub reprezentacyjne obiekty handlowe i gastronomiczne) usytuowany jest centralnie na 
obszarze gminy i posiada dogodne połączenie ze wszystkimi jednostkami osadniczymi. 
W strukturze użytkowania gruntów gminnych dominują użytki rolne.  
 
Infrastruktura techniczna 
Zaopatrzenie gminy w gaz ziemny  
Zaopatrzenie terenu województwa opolskiego w gaz ziemny wysokometanowy odbywa się 
z krajowego systemu przesyłowego gazociągami wysokiego ciśnienia. Województwo opolskie 
zaopatrywane jest w gaz ziemny wysokometanowy podgrupy GZ-50, poprzez system gazociągów 
wysokiego ciśnienia ze strony województwa śląskiego oraz dolnośląskiego.  
Sieć dystrybucyjna niskiego i średniego ciśnienia oraz stacje gazowe II0 podlegają Zakładowi 
Gazowniczemu w Opolu. Przez teren województwa opolskiego przebiega trzynaście gazociągów 
wysokiego ciśnienia, które zasilają siedemdziesiąt stacji redukcyjno pomiarowych I-go stopnia.  
 
Przez teren gminy przebiegają dwa gazociągi wysokiego ciśnienia relacji: 

 Zdzieszowice – Wrocław DN 350 PN 4,0 MPa, 
- odgałęzienie od gazociągu w kierunku SRP Opole Zachód DN 150 PN 4,0 MPa, 
- odgałęzienie od gazociągu w kierunku SRP Tułowice DN 350/200 PN 4,0 MPa 

(przewidziana modernizacja gazociągu na długości ok. 770m), 
 Zdzieszowice – Wrocław DN 350 PN 4,0MPa - nieczynny gazociąg. 

 
Na terenie gminy zlokalizowana jest stacja ochrony katodowej połączona kablem ziemnym 
z gazociągiem wysokiego ciśnienia relacji Zdzieszowice – Wrocław DN 350 PN 4,0 MPa. 
W 2007 r. rozpoczęła się budowa sieci gazowej w sołectwie Chmielowice prowadzona przez Zakład 
Gazowniczy Opole. Na obecną chwilę funkcjonuje 273 przyłączy, a w najbliższych latach planuje się 
dalszą rozbudowę sieci gazowej. 
 
Zaopatrzenie gminy w energię cieplną 
Na terenie gminy Komprachcice nie występuje scentralizowany system ciepłowniczy. Większość 
potrzeb cieplnych obiektów, tak we władaniu prywatnym jak i komunalnym, pokrywana jest 
z lokalnych kotłowni, głównie węglowych.  
Występujące na terenie gminy kotłownie lokalne zabezpieczają potrzeby obiektów użyteczności 
publicznej, w tym: szkół, przedszkoli, ośrodka zdrowia oraz Urzędu Gminy i zakładów. Zaspakajają 
one potrzeby odbiorców w zakresie centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz 
technologii.  
Kotłownie te wykorzystują jako paliwo w zdecydowanej większości węgiel kamienny, w niewielkim 
stopniu wykorzystywany jest olej opałowy, gaz oraz prąd elektryczny.  
 
Zaopatrzenie gminy w energię elektryczną 
Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE) obejmuje wszystkie źródła mocy i energii elektrycznej, 
które powiązane są ze sobą poprzez: 

- elektryczną sieć przesyłową obejmującą najwyższe napięcia 750, 400 i 220 kV, 
- sieć dystrybucyjną (napięcia 110, 30, 20, 15 i 6 kV), 
- sieci niskiego napięcia.  

 
Podstawowymi elementami każdej sieci są stacje i linie energetyczne. Operatorem sieci przesyłowej 
i jej właścicielem są Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA (PSE SA). Sieć dystrybucyjna i sieci 
niskiego napięcia podlegają w większości zakładom energetycznym. Właścicielem sieci i urządzeń 
elektroenergetycznych na terenie gminy Komprachcice jest Tauron Dystrybucja Oddział Opole S.A. 
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Odbiorcy energii elektrycznej Gminy Komprachcice obsługiwani są przez Tauron Dystrybucja 
Oddział Opole S.A. - Jednostka Terenowa Opole. 

 
Na terenie Gminy Komprachcice zlokalizowane są następujące napowietrzne linie energetyczne:  

- dwutorowa linia energetyczna 400 kV relacji Dobrzeń - Wielopole, 
- jednotorowa linia energetyczna 220 kV relacji Groszowice – Ząbkowice Śl., docelowo 

przewidziana do modernizacji do 400 kV, 
- linie średniego i niskiego napięcia – 15 kV i 0,4 kV wraz ze stacjami transformatorowymi 

15/0,4 kV . 
 
W celu zmniejszenia uciążliwego oddziaływania linii wysokich napięć wprowadza się wokół nich 
strefy ograniczonego użytkowania. Odbiorców z terenu gminy zasilają linie 15 kV. 

Infrastruktura transportowa 
Transport drogowy 
 
Przez teren gminy przebiegają: 
- autostrada A4 Zgorzelec - Korczowa 
- dwie drogi wojewódzkie: Prądy – Opole (435) i Wawelno – Prószków (429) 
- siedem dróg powiatowych. Drogi te gwarantują dobre powiązanie gminy z ośrodkami ościennymi. 
- publiczne drogi gminne zapewniające łączność pomiędzy miejscowościami na terenie gminy i 
obsługę terenów zabudowanych. 
Należy jednak podkreślić zły stan techniczny nawierzchni dróg lokalnych lub wręcz brak trwałych 
nawierzchni. Równie problematyczny jest brak chodników oraz kanalizacji deszczowej w ciągach 
ulic (tereny zabudowane wsi). 
 
Transport kolejowy 
Przez teren gminy przebiegają dwie linie kolejowe: 
- Bytom – Wrocław - przebiegająca przez obszar gminy na odcinku 1 km, poza terenami 
zabudowanymi i ma charakter wyłącznie tranzytowy (bez przystanku na obszarze gminy).  
- Opole – Nysa – jest to linia o charakterze lokalnym. Na obszarze gminy przebiega przez 
miejscowości Chmielowice i Komprachcice. W Komprachcicach znajduje sie stacja kolejowa 
towarowo – pasażerska. 
 
Zaopatrzenie gminy w wodę 
Gmina Komprachcice jest zaopatrywana w wodę przez wodociąg grupowy Prószków, który swoim 
zasięgiem obejmuje teren pięciu gmin, w tym cztery: Prószków, Komprachcice (3 wsie), Dąbrowa, 
Krapkowice należące do Związku Gmin PROKADO oraz 6 wsi z gminy Lewin Brzeski. 
Podstawowym źródłem zasilającym wodociąg są dwie studnie wiercone S1 i S2 zlokalizowane 
pomiędzy wsią Zimnice Małe i Żlinice (gm. Prószków). 
Z ujęć woda tłoczona jest bezpośrednio (nie wymaga uzdatniania) do sieci. 
Na terenie gminy wybudowano dwie pompownie sieciowe, kontenerowe w celu zapewnienia 
odpowiednich ciśnień dla odbiorców terenowo wyżej położonych: 
- na początku wsi Polska Nowa Wieś, Wawelno, Siedliska, Prądy i połowę najwyżej położonej części 
wsi Dąbrowa, 
- na początku sieci wodociągowej tranzytowej we wsi Komprachcice – dla zapewnienia ciśnienia we 
wsi Ochodze. 
 
Odprowadzanie ścieków 
Na obszarze gminy zrealizowana została sieć kanalizacji sanitarnej obejmująca miejscowości: 
Polska Nowa Wieś, Komprachcice, Osiny, Chmielowice i Żerkowice  
Obecnie trwają działania zmierzające do realizacji sieci kanalizacyjnej obejmującej pozostałe 
jednostki osadnicze. 
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Gospodarka odpadami 
Obecny system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Komprachcice 
realizowany jest w oparciu o „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Komprachcice” zatwierdzony Uchwałą Nr XXII/138/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 23 maja 
2014 r.  
Gmina Komprachcice nie dofinansowuje zadań z zakresu usuwania azbestu z budżetu gminy. 
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach zaczął funkcjonować od 1 lipca 
2013 r. Gminy pobierają opłaty od właścicieli nieruchomości i w zamian zapewniają świadczenie 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. W celu 
wypełnienia ww. obowiązków gmina może przeprowadzać przetargi na odbieranie lub odbieranie i 
zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i mogą zostać podpisane 
umowy pomiędzy gminą a przedsiębiorcami. 
Zgodnie z aktualizacją Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego, przyjętego 
Uchwałą Nr XX/271/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r., gmina 
Komprachcice znajduje się w Centralnym Regionie Gospodarki Odpadami. W regionie tym 
funkcjonuje szereg instalacji do odzysku odpadów komunalnych, jednak żadna z nich nie znajduje 
się bezpośrednio na terenie gminy Komprachcice. Jako instalacje regionalne wskazuje się Miejskie 
Składowisko Odpadów w Opolu. 
Gospodarka odpadami na terenie Gminy Komprachcice jest obecnie realizowana przez firmę 
Remondis Opole Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy Al. Przyjaźni 9. Odpady zmieszane składowane 
są w Miejskim Składowisku Odpadów w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69. Zbieranie zmieszanych 
odpadów komunalnych oraz segregowanych surowców wtórnych (tworzywa sztuczne, szkło) 
prowadzone jest w systemie pojemnikowo-workowym, których odbiór następuje według 
harmonogramu ustalonego zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie. 
Na terenie ZGKiM zostanie wkrótce utworzony Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK – punkt do którego mieszkańcy mogą nieodpłatnie oddawać następujące rodzaje odpadów: 
przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny, zużyte opony, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i remontowe, odpady 
ulegające biodegradacji, w tym zielone, odpady segregowane). 
 
5.2. Ocena stanu środowiska przyrodniczego 

Wody powierzchniowe 
Gmina Komprachcice leży w dorzeczu rzeki Odry. Przez jej teren przepływają rzeki Prószkówka 
(Prószkowski Potok), Dożyna i Olszynka (po granicach gminy), Ochodzanka i Bródek.  
Na terenie gminy znajdują się liczne zbiorniki wodne. Powstały liczne stawy rybne w wyniku 
spiętrzenia wód Prószkówki. Na cieku Bródek powstał w Komprachcicach zbiornik małej retencji. 
Pozostałe zbiorniki powstały w wyrobiskach poeksploatacyjnych węgla brunatnego i surowców 
ilastych (w Wawelnie, Chmielowicach, Polskiej Nowej Wsi i Osinach). 
 
Wody podziemne 
W rejonie Komprachcic występują 3 pietra wód podziemnych: 
- czwartorzędowe, na całym obszarze gminy z wyjątkiem wychodni ilastych utworów 
trzeciorzędowych w północnej i wschodniej części. Utworami wodonośnymi są piaski, piaski ze 
żwirem i żwiry rzeczne lub wodnolodowcowe. Pietro czwartorzędowe nie jest chronione przed 
zanieczyszczeniami z powierzchni terenów.  
- trzeciorzędowe, związane jest z przewarstwieniami piaszczystymi wśród utworów ilastych miocenu. 
Zwierciadło wody jest napięte i występuje na głębokości od 4 do 28 m pod poziomem terenu. 
Trzeciorzędowe piętro wodonośne jest dość dobrze izolowane od stropu przez warstwę ilastą. 
- kredowe – występuje w szczelinowych piaskowcach cenomanu.  
Na terenie gminy zlokalizowanych jest 9 ujęć wód podziemnych o zatwierdzonych zasobach. 
Z uwagi na objecie całego obszaru gminy wodociągiem grupowym Prószków, ujęcia nie odgrywają 
znaczenia w zakresie zaopatrzenia w wodę. 
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Pod obszarami gminy zalegają trzy Główne Zbiorniki Wód Podziemnych: 
- GZWP 333 Opole – Zawadzkie gromadzący wody triasowego piętra wodonośnego w utworach 
szczelinowo-krasowych, obejmuje południową część gminy, 
- GZWP 335 Zbiornik Krapkowice – Strzelce Opolskie gromadzący wody triasowego piętra 
wodonośnego w utworach szczelinowo-porowych, obejmuje całą gminę, 
- GZWP 337 Dolina kopalna Lasy Niemodlińskie gromadzący wody czwartorzędowe piętra 
wodonośnego w utworach porowych. 

Walory przyrodnicze gminy 
Roślinność rzeczywista Gminy Komprachcice oraz jej bogactwo jest odzwierciedleniem bardzo 
dużej ilości siedlisk, jakie wykształciły się tu w wyniku różnej żyzności gleb, warunków wodnych 
i mikroklimatycznych. Dominującymi zbiorowiskami na tym terenie są zbiorowiska segetalne oraz 
leśne i łąkowe.  
Prószkowski Potok, żwirownie, glinianki, nieliczne stawy hodowlane oraz strumienie i rowy 
melioracyjne stanowią dogodne siedliska dla rozwoju zbiorowisk wodnych, reprezentowanych na 
omawianym terenie przez fitocenozy z klas Lemnetea minoris i Potametea. Najczęściej spotykanym 
zbiorowiskiem wodnym na terenie gminy Komprachcice jest zespół rzęsy trójrowkowej Lemnetum 
trisulcae, który występuje często w różnego rodzaju płytkich zbiornikach wodnych. W zbiorowisku 
tym dominuje najczęściej rzęsa drobna Lemna minor. Do najbardziej interesującego, ze względu na 
rzadkość występowania w skali regionu, zespołu wodnego na terenie gminy należy zespół rdestnicy 
nawodnej Potametum nodosi i rdestnicy grzebieniastej Potametum pectinati stwierdzone w 
nieczynnych gliniankach na zachód od Chmielowic oraz zespół pływacza zwyczajnego Lemno-
Utricularietum vulgaris.  
Dosyć pospolite w gminie Komprachcice są zespoły roślinne użytków rolnych, zarówno upraw 
zbożowych jak i okopowych. Zbiorowiska chwastów towarzyszące uprawom roślin zbożowych (rząd 
Centauretalia cyani) oraz okopowych (rząd Polygono-Chenopodietalia) zajmują miejscami duże 
powierzchnie i stanowią bardzo ważny element krajobrazu, szczególnie w centralnej i południowej 
części gminy. Na obszarze badanej gminy do acidofilnego związku Aperion spicae-venti należą 
wykształcone na żyźniejszych glebach gliniasto-piaszczystych zespoły: maku piaskowego 
Papaveretum argemones oraz wyki czteronasiennej Vicietum tetraspermae. Najczęściej spotykanym 
zespołem upraw zbożowych jest Papaveretum argemones, który wykształca się w postaci typowej 
na większości powierzchniach gruntów ornych.  

Lasy 
Lasy spełniają istotną rolę w odniesieniu do hydrosfery i atmosfery. Oprócz tego posiadają funkcje 
produkcyjne, społeczne, a przede wszystkim rekreacyjne. W gminie  lasy wraz z gruntami leśnymi 
zajmują ok. 19,9 % powierzchni gminy. Wskaźnik lesistości gminy jest zbliżony do przeciętnej 
lesistości województwa (25,5%) i kraju (27,5%).  
 
Grunty Lasów Państwowych zajmują 1 014,8 ha a lasy należące do właścicieli prywatnych zajmują 
92,2 ha. Lasy tworzą zwarty kompleks w południowo – zachodniej części gminy (fragment 
kompleksu Borów Niemodlińskich) oraz małe skupiska rozrzucone po całej gminie; najwięcej 
w rejonie krawędzi morfologicznej pradoliny Odry między Wawelnem i Polską Nową Wsią. Większe 
kompleksy leśne, to jest głównie wschodnie fragmenty Borów Niemodlińskich, pełnią funkcję 
naturalnej otuliny dla zachodniej i południowo-zachodniej części gminy, a zwłaszcza dla zabudowy 
wsi Komprachcice i przyległych obszarów. Drobnopowierzchniowe fragmenty leśne, rozproszone na 
tym terenie, stanowią izolowane refugia faunistyczno-florystyczne, podnoszące stopień 
bioróżnorodności na tym obszarze. Doliny większych cieków wodnych, zwłaszcza Prószkowskiego 
Potoku, porastają małe oraz izolowane fragmenty lasów łęgowych. Są one jednak silnie 
odkształcone i często są zachowane jedynie w postaci ubogiej warstwy runa. Są to niewielkie 
pozostałości dawnych większych bogatszych gatunkowo ekosystemów łęgowych i olesów, 
towarzyszących dopływom Odry. 
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Większość lasów należy do Lasów Państwowych i podlega Nadleśnictwu w Prószkowie. Lasy 
w rejonie Komprachcic leżą w obrębie II przyrodniczo – leśnym Krainy Śląskiej, dzielnicy IV Równiny 
Niemodlińsko – Grodkowskiej. 
Dominują siedliska boru mieszanego świeżego i lasu mieszanego świeżego. Niewielkie obszary, 
głównie źródliska rzek, stanowią siedliska wilgotne: bór mieszany wilgotny, las mieszany wilgotny 
i las wilgotny. Gatunkami lasotwórczymi są sosna, dąb, świerk, brzoza, w domieszce – modrzew, 
grab, olcha. Podszyty i runo leśne są na ogół dobrze rozwinięte. 
Zarządzeniem Nr 143 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa  
z dnia 29 maja 1995r. lasy na obszarze Gminy Komprachcice uznane zostały za lasy ochronne 
z uwagi na: 

- przynależność do II strefy uszkodzenia przez przemysł, 
- pełnienie funkcji wodochronnej, 
- pełnienie funkcji chroniącej środowisko przyrodnicze wokół miasta. 

 
Wszystkie lasy w kompleksie Borów Niemodlińskich zaliczają się do I grupy masowego wypoczynku. 
Ekosystemy te objęte są ochroną prawną w formie obszaru chronionego krajobrazu „Bory 
Niemodlińskie" utworzonego uchwałą nr XXIV/193/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu w 
1988 roku utrzymanego rozporządzeniem nr P/12/98 Wojewody Opolskiego z dnia 17 czerwca 1998 
roku (Dziennik Ustaw Województwa Opolskiego nr 17 z dnia 17.06/1998r. poz. 84). 

Obszary przyrodniczo cenne 
Obszarami o szczególnych walorach przyrodniczych w Gminie Komprachcice jest Obszar 
Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie. Południowo-zachodnia część Gminy Komprachcice 
położona jest w granicach obszaru chronionego krajobrazu pod nazwą Bory Niemodlińskie (OCHK 
Bory Niemodlińskie). Obszar ten obejmuje położony na Równinie Niemodlińskiej zwarty kompleks 
leśny z licznymi stawami, będący ostańcem dawnej Puszczy Niemodlińskiej. Przeważająca część 
Borów należy do zlewni Ścinawy Niemodlińskiej - prawobrzeżnego dopływu Nysy Kłodzkiej. Tylko 
północna część odwadniana jest przez Prószkowski Potok wpadający bezpośrednio do Odry.  
 
Pomniki przyrody 
Na terenie Gminy Komprachcice nie zaproponowano do ochrony obiektów mających cechy 
pomników przyrody. Jedynymi obiektami, które w przyszłości mogłyby mieć taki status są aleje 
drzew przydrożnych między Chróściną i Polską Nową Wsią, między Chróściną i Wawelnem oraz 
między Wawelnem i Polską Nową Wsią, a także aleje w okolicach Pucnika.  
W obrębie kompleksu leśnego Borów Niemodlińskich w kilku oddziałach leśnych zlokalizowano 
starsze egzemplarze drzew liściastych (głównie dębu) jednak ich rozmiary są zbyt małe do uznania 
za pomniki przyrody. Podobnie jest wzdłuż koryta Prószkowskiego Potoku, gdzie również występują 
dorodne drzewa liściaste, ale nie osiągające jeszcze rozmiarów pomnikowych.  

Inne formy przyrodniczo cenne 
 Użytek Ekologiczny „Glinianki” - obszar zlokalizowany jest między Chmielowcami 

i Mechnicami i obejmuje wyrobiska poeksploatacyjne gliny. 
 Użytek ekologiczny „Wilgotne Łąki” - obszar zlokalizowany ok. 1,2 km na E od Wawelna przy 

granicy z gminą Dąbrowa. Na terenie projektowanego użytku występują ekstensywnie 
użytkowane i nieużytkowane łąki zmiennowilgotne i wilgotne z populacjami kilku rzadkich 
w regionie i kraju gatunków roślin oraz kilkunastoma chronionymi gatunkami zwierząt. 

 Użytek Ekologiczny „Mokre Łąki” - zlokalizowany ok. 0,2 km na S od południowych 
zabudowań Wawelna w obniżeniu wysoczyzny polodowcowej wykorzystanym przez niewielki 
ciek.  

 Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Dolina Prószkowskiego Potoku” - proponowany do 
ochrony obszar obejmuje doliną Prószkowskiego Potoku ciągnącą się wzdłuż wschodniej 
granicy gminy. Obszar charakteryzuje się bardzo wysokimi walorami krajobrazowymi oraz 
znaczną różnorodnością biologiczną. 

 Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Dolina Ochodzanki” - obszar proponowanego zespołu 
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przyrodniczo-krajobrazowego zlokalizowany jest w dolinie Ochodzanki na zachód i wschód 
od Ochodzy. Na podmokłym podłożu z płytko występującymi wodami gruntowymi oraz przy 
mułowo-torfowych glebach wykształciły się tu cenne biocenozy wodno-błotne. 

 Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Skarpa Pradoliny Odry” - obszar proponowanego 
zespołu przyrodniczo-krajobrazowego obejmuje wyraźnie zaznaczającą się w krajobrazie 
zachodniej części gminy krawędź erozyjną i stoki pradoliny Odry. Na terenie proponowanego 
zespołu powinno się bardzo rygorystycznie egzekwować ochronę walorów fizjonomicznych i 
nie dopuścić do zabudowy krawędzi erozyjnej oraz stoków.  

 Stanowisko Dokumentacyjne „Margle z Komprachcic”. 
 
Gleby 
Na obszarze gminy Komprachcice występują następujące typy gleb: 

- rędziny – należące do działu gleb litogenicznych, występują w bardzo nieznacznym udziale 
na wychodniach podłoża górnokredowego.  

- brunatne właściwe – należące do działu gleb autogenicznych, występują na dużych 
obszarach w centralnej części gminy, 

- brunatne kwaśne – należące do działu gleb autogenicznych, występują pospolicie, m.in. 
w okolicach Domecka, 

- płowe – należące do działu gleb autogenicznych, występują lokalnie w centralnej i północnej 
części badanego obszaru, 

- rdzawe i bielicowe – należące do działu gleb autogenicznych, występują pospolicie na 
południu w obrębie Borów Niemodlińskich. 

- czarne ziemie – należące do działu gleb semihydrogenicznych, występują głównie w pobliżu 
obniżeń dolinnych, 

- murszowe i murszowate – należące do działu gleb hydrogenicznych, występują na 
niewielkich powierzchniach w dolinie Prószkowskiego Potoku i Ochodzanki. 

- aluwialne mad rzecznych – należące do działu gleb napływowych, występują pospolicie na 
terasach dennych Prószkowskiego Potoku, Krzywuły, Olszanki, Bródka, Ochodzanki. 

- industrio i urbanoziemne – należące do działu gleb antropogenicznych, zajmują duże 
obszary na terenach osadniczych wzdłuż dróg Opole – Niemodlin i Chmielowice – Domecko 
– Nowa Kuźnia. Są to gleby przekształcone przez zabudowę mieszkaniową, zwałowiska i 
ciągi infrastruktury technicznej.  

 
Zasoby kopalin 
Na terenie gminy Komprachcice udokumentowane są trzy złoża kopalin: 
- Domecko - złoże piasków o pow. 4.68 ha 
- Komprachcice – glina i ił, piasek schudzający oraz surowce ilaste o pow. 27.4 ha – obecnie 
eksploatacja zaniechana 
- Polska Nowa Wieś – węgiel brunatny o pow. 20.54 ha – złoże rozpoznane nie eksploatowane. 
 
5.3. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji 
projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 
Istotnym elementem oceny, na ile przewidywane działalności wpłyną na poszczególne aspekty 
środowiska, jest także tzw. „opcja zerowa”, czyli prognoza w jakim kierunku zmieniałoby się 
środowisko w przypadku braku realizacji planowanych zadań. Jak pokazuje praktyka, często bardzo 
mylnie przyjmuje się, że nie podejmowanie działań, ma charakter prośrodowiskowy. Tymczasem 
częste są sytuacje, gdy planowane działania pozwalają na porządkowanie struktur i procesów, a 
osiągane efekty pośrednio niosą korzyści środowiskowe. 
W przypadku braku realizacji wytyczonych celów potencjalne zmiany stanu środowiska będą przede 
wszystkim związane z utrzymaniem obecnego lub pogorszeniem stanu powietrza atmosferycznego 
na terenie gminy. Brak działań m.in. w zabudowie jednorodzinnej, która jest najbardziej 
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odpowiedzialna za powstawanie emisji zanieczyszczeń ze źródeł tzw. emisji niskiej spowoduje 
pogorszenie lub stagnację w jakości powietrza. 
Jakość powietrza w dużej mierze wpływa na stan zdrowia mieszkańców zanieczyszczonych 
terenów. Należy podejmować więc starania, co do minimalizowania wpływu działalności człowieka 
na środowisko. Odstąpienie od realizacji Planu wpłynie na zdrowie obywateli.  
Skutki zanieczyszczenia nie są łatwe do oszacowania, jednak wiele prac naukowych powstałych w 
tej tematyce, wskazuje na wzrost częstości zachorowań (m.in. na choroby układu oddechowego, 
astmę, alergie, zawały serca) i przedwczesne zgony. 
Zwracana jest również uwaga wpływu zanieczyszczeń na podwyższone koszty leczenia oraz koszty 
społeczne (np. niezdolność do pracy). 
Niedotrzymanie norm jakości powietrza może także spowodować nałożenie kar finansowych za 
przekroczenie określonych w pozwoleniach ilości lub rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do 
powietrza. Nie zwalnia to jednak z obowiązku podjęcia działań naprawczych. 
 
6. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA STANU ŚRODOWISKA NA 
OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM 
ODDZIAŁYWANIEM 

Znaczące oddziaływania związane z realizacją zapisów projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 
dla Gminy Komprachcice” mogą wystąpić w przypadku przedsięwzięć wymienionych w 
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 roku zmieniające rozporządzenie w 
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2013, poz. 817). 
Potencjalne oddziaływania mogą mieć charakter liniowy, punktowy lub rozproszony i mogą wystąpić 
na obszarach, gdzie prowadzona będzie realizacja zadań inwestycyjnych. Należy jednak podkreślić, 
że zasięg oddziaływań jest trudny do określenia i wymaga indywidualnego podejścia dla każdej 
inwestycji.  
W związku z brakiem szczegółowych analiz środowiskowych dla terenów na których przewiduje się 
wystąpienie oddziaływań stan środowiska określa się dla obszaru gminy. 

6.1. Wody powierzchniowe i podziemne 

6.1.1. Wody powierzchniowe 
Obecnie klasyfikację wód powierzchniowych określa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 
powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. nr 257, 
poz. 1545). 
Rozporządzenie to definiuje 5 klas stanu ekologicznego: 

- klasa I – stan bardzo dobry – dla wód o niezmienionych warunkach przyrodniczych lub 
zmienionych tylko w bardzo niewielkim stopniu, 

- klasa II – stan dobry – gdy zmiany warunków przyrodniczych w porównaniu do warunków 
niezakłóconych działalnością człowieka są niewielkie, 

- klasa III – stan umiarkowany – obejmujący wody przekształcone w średnim stopniu, 
- klasa IV – stan słaby – wody o znacznie zmienionych warunkach przyrodniczych 

(biologicznych, fizyko-chemicznych, morfologicznych), gdzie gatunki roślin i zwierząt 
znacznie różnią się od tych, które zwykle towarzyszą danemu typowi jednolitej części wód, 

- klasa V – stan zły – wody o poważnie zmienionych warunkach przyrodniczych, w których nie 
występują typowe dla danego rodzaju wód gatunki. 

Stan chemiczny określa się na podstawie badań substancji z grupy wskaźników chemicznych 
charakteryzujących występowanie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Na 
podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu 
klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla 
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substancji priorytetowych (Dz. U. nr 257, poz. 1545) oceniane są substancje priorytetowe oraz 
wskaźniki innych substancji zanieczyszczających, zgodnie z wnioskiem Komisji Europejskiej KOM 
2006/0129 (COD) dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie norm jakości 
środowiska w dziedzinie polityki wodnej oraz zmieniająca dyrektywę 2000/60/WE. Ocena stanu 
chemicznego polega na porównaniu wyników badań do wartości granicznych chemicznych 
wskaźników jakości wód dla danego typu jednolitych części wód przedstawionych w załączniku nr 8 
wyżej cytowanego rozporządzenia. Przekroczenie tych wartości powoduje przyjęcie złego stanu 
chemicznego. 
Ocenę jakości wód powierzchniowych na i w najbliższym sąsiedztwie Gminy Komprachcice 
przeprowadza WIOŚ w Opolu. W 2011 roku przeprowadzone zostały badania jakości w punkcie 
pomiarowo – kontrolnych w ramach monitoringu operacyjnego na rzece Prószkowski Potok. 
Ocena wód powierzchniowych poprzez określenie ich stanu ekologicznego jest nowym podejściem 
zgodnym z założeniami Dyrektywy 2000/60/WE, zwanej Ramową Dyrektywą Wodną. Stan 
ekologiczny wód określany jest na podstawie elementów biologicznych (fitoplankton, fitobentos, 
makrolity, makrobezkręgowce bentosowe i ryby) oraz parametrów wspomagających (elementy 
fizykochemiczne). 
Badane wody posiadały stan/potencjał ekologiczny określany dobry i powyżej dobrego oraz stan 
ogólny wód – zły. 
 
Tabela 1. Wyniki oceny wód powierzchniowych wykonanych na terenie Gminy Komprachcice. 

Nazwa 
JCWP 

Klasa 
elementów 

biologicznych 

Klasa 
elementów 

hydromorfolo
gicznych 

Klasa 
elementów 

fizyko-
chemicznych 

Stan/potencjał 
ekologiczny 

Stan 
chemiczny 

Stan 
ogólny 

Prószkowski 
Potok II klasa II klasa II klasa 

dobry i 
powyżej 
dobrego 

dobry dobry 

Źródło: Ocena jakości  wód powierzchniowych i podziemnych województwa opolskiego, WIOŚ Opole 
 

6.1.2. Wody podziemne 

Na terenie Gminy Komprachcice nie występują punkty pomiarowo-kontrolne wchodzące w sieć 
monitoringu operacyjnego i diagnostycznego prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Opolu.  

Na terenie gminy brak jest stacji uzdatniania wody. Woda pobierana na ujęciu w Prószkowie 
wprowadzana jest bezpośrednio do sieci wodociągowej.  

6.2. Powietrze atmosferyczne 
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska przygotowanie i zrealizowanie Programu ochrony 
powietrza wymagane jest dla stref, w których stwierdzono przekroczenia poziomów dopuszczalnych 
lub docelowych, powiększonych w stosownych przypadkach o margines tolerancji, choćby jednej 
substancji spośród określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w 
sprawie poziomu niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031). Oceny jakości 
powietrza w danej strefie dokonuje, zgodnie z art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska, 
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w oparciu o prowadzony monitoring stanu powietrza. 
Stanowi to podstawę do klasyfikacji stref. 
Na obszarze województwa opolskiego, do przygotowania Programu ochrony powietrza, 
zakwalifikowano strefę miasto Opole ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu 
zawieszonego PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu i strefę opolską, ze względu na 
przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz poziomu 
docelowego benzo(a)pirenu. 
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Klasyfikację stref za rok 2013 wykonano w oparciu o następujące założenia: 
- klasa A - poziom stężeń nie przekracza wartości dopuszczalnej/docelowej; nie jest 

wymagane prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza; 
- klasa B - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną, lecz nie przekracza wartości 

dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji; należy określić obszary przekroczeń 
wartości dopuszczalnych, a także przyczyny ich występowania (dotyczy wyłącznie pyłu 
PM2,5); 

- klasa C - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną/docelową lub wartość 
dopuszczalną powiększoną o margines tolerancji; należy określić obszary przekroczeń oraz 
dążyć do osiągnięcia wartości kryterialnych, niezbędne jest opracowanie programu ochrony 
powietrza POP; 

- klasa D1 - poziom stężeń ozonu nie przekracza poziomu celu długoterminowego; nie jest 
wymagane prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza; 

- klasa D2 - poziom stężeń ozonu przekracza poziom celu długoterminowego; należy dążyć 
do osiągnięcia poziomi celu długoterminowego do roku 2020. 

 
Tabela 2. Wyniki bieżącej oceny jakości powietrza za rok 2013 

Strefa 
Ochrona zdrowia Ochrona roślin 

SO2 NO2 C6H6 CO O3 

(1) 
O3 

(2) 
PM10 Pb As Cd Ni B(a)P PM 2,5 SO2 NOx 

O3 

(1) 
O3 

(2) 

Strefa 
opolska A A A A A D2 C A A A A C C A A C D2 

Źródło: Ocena jakości powietrza za 2013 rok, WIOŚ Opole 
 
1) wg poziomu docelowego  
2) wg poziomu celu długoterminowego 
 
Na podstawie „Oceny jakości powietrza za 2013 rok” w województwie opolskim i klasyfikacji stref 
województwa opolskiego w 2013 r.” obszar Gminy Komprachcice w ramach „strefy opolskiej” został 
zakwalifikowany: 

- wg kryterium ochrony zdrowia do klasy A ze względu na poziom SO2, NO2, C6H6, CO, O3
(1), Pb, 

As, Cd, Ni, do klasy C z powodu przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji PM10, 
B(a)P, PM2,5 oraz do  klasy D2 ze względu na poziom O3

(2), 
- wg kryterium ochrony roślin  do klasy A pod względem poziomu SO2, NO2, do klasy C ze 
względu poziom O3

(1)
 oraz klasę D2 ze względu na poziom O3

(2. 
Dla zanieczyszczeń zaklasyfikowanych do klasy C wymagane jest opracowanie „Programu Ochrony 
Powietrza” dla obszarów przekroczeń poziomów dopuszczalnych. 

 
Zgodnie z art. 91 ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. Nr 25 z 2008 roku, poz. 
150 z późn. zm.) dla stref, dla których poziom substancji w powietrzu przekracza poziom 
dopuszczalny marszałek województwa ma obowiązek przygotować projekt programu ochrony 
powietrza . 
Celem takiego programu jest opracowanie harmonogramu rzeczowo – finansowo - czasowego, 
którego wdrożenie pozwoli na realizację ustalonych zadań prowadzących do zmniejszenia poziomu 
w/w substancji do poziomu dopuszczalnego. 
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6.3. Hałas 
Hałas przemysłowy 
Hałas przemysłowy w Gminie Komprachcice stanowi zagrożenie o charakterze lokalnym, występuje 
głównie na terenach sąsiadujących z zakładami przemysłowymi.  
Uciążliwość hałasu przemysłowego sukcesywnie spada, gdyż ze względu na coraz większą 
dostępność nowoczesnych technologii w przemyśle ograniczających natężenie hałasu, podczas 
modernizacji zakładów stosowane są coraz sprawniejsze urządzenia, charakteryzujące się obniżoną 
emisją hałasu. 
Na terenie Gminy Komprachcice hałas przemysłowy nie ma zasadniczego znaczenia, ze względu 
na brak dużych zakładów przemysłowych. W przypadku mniejszych zakładów istotna jest coraz 
większą dostępność nowoczesnych technologii ograniczających natężenie hałasu, podczas 
modernizacji zakładów stosowane są coraz sprawniejsze urządzenia, charakteryzujące się obniżoną 
emisją hałasu.  
Na terenie Gminy Komprachcice nie były prowadzone pomiary emisji hałasu przemysłowego.  
Pomiary hałasu wykonywane są na obszarze województwa opolskiego przez Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska w razie ewentualnych skarg mieszkańców lub zgodnie z przyjętym 
planem kontroli zakładów. Na terenie Gminy Komprachcice decyzję ustalającą dopuszczalną emisję 
hałasu posiada firma STOLTRAK w Polskiej Nowej Wsi, ul. Lipowa. 
Z uwagi na lokalny charakter źródeł hałasu przemysłowego oraz na brak dużych zakładów 
przemysłowych na terenie gminy, źródła te mają charakter marginalny. 
 
Hałas komunikacyjny 
Przez teren Gminy Komprachcice przebiegają będące źródłami hałasu drogowego autostrada A4, 
drogi wojewódzkie, oraz szereg dróg powiatowych i gminnych, łączących Gminę Komprachcice 
z innymi ośrodkami. Występuje nakładanie się ruchu tranzytowego z ruchem lokalnym, co stwarza 
znaczne utrudnienia dla uczestników ruchu drogowego i uciążliwości dla terenów otaczających. 
Ocenia się, że przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu komunikacyjnego mogą 
występować na terenach zabudowanych położonych wzdłuż dróg.  

Źródłem uciążliwości akustycznej – jest w szczególności odcinek autostrady A4 oraz odcinki dróg 
wojewódzkich.  
Autostrada A4, która stwarza największe zagrożenie, przebiega przez tereny niezamieszkałe, a tam 
gdzie budynki są w bliskiej odległości, są wybudowane ekrany, dlatego też jej wpływ nie jest tak 
duży. Większym problemem na terenie gminy okazują się być drogi wojewódzkie i powiatowe, gdzie 
natężenie ruchu jest duże i które znajdują się bezpośrednio przy zabudowaniach, przebiegając 
przez centra miejscowości. Na terenie gminy nie były w ostatnich latach prowadzone badania 
natężenia ruchu i wywołanego przez niego hałasu komunikacyjnego. Wyniki Generalnego Pomiaru 
Ruchu prowadzonego na terenie województwa opolskiego przez Generalną Dyrekcję Dróg 
Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu corocznie wykazują, że dla tego typu dróg - SDR wykazuje 
wartość systematycznie rosnącą. Czynnikami wpływającymi na wzrost poziomu hałasu na drogach 
jest głównie natężenie ruchu samochodowego, stan techniczny pojazdów, stan nawierzchni dróg, 
organizacja ruchu drogowego, oraz sposób eksploatacji pojazdów.  

Na terenie gminy źródłem hałasu komunikacyjnego kolejowego są  przebiegające przez teren gminy 
dwie linie kolejowe: 

- nr 132 Bytom - Wrocław 
- nr 287 Opole – Nysa. 

Brak pomiarów kolejowego hałasu komunikacyjnego nie pozwala na jednoznaczne określenie 
wielkości i zasięgu przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu. Badania, wykonane na tego 
typu liniach, wykazują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu (tj. 50 dB dla pory nocy) 
w odległości 150 m od skrajnego toru (udokumentowano 55 dB - stanowiący dopuszczalny poziom 
hałasu dla pory dnia, dla zabudowy mieszkaniowej). 
Pełna ocena zagrożenia środowiska hałasem kolejowym nie jest możliwa ze względu na brak 
prowadzonego monitoringu. W otoczeniu linii kolejowej nie były wykonywane pomiary hałasu 
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kolejowego. Zagrożenie hałasem wynikające z eksploatacji przedmiotowych szlaków 
komunikacyjnych ma charakter liniowy i jest znacząco odczuwalne w najbliższym otoczeniu 
torowisk.  
Ogólnie rzecz ujmując, zagrożenie hałasem kolejowym w skali kraju jest znacznie niższe od hałasu 
drogowego i od szeregu lat utrzymuje się w zasadzie na tym samym poziomie, z niekorzystnymi 
lokalnymi zmianami związanymi z pogarszającym się stanem infrastruktury. Na obecną sytuację ma 
również wpływ zła sytuacja ekonomiczna kolei państwowych, która doprowadziła do znacznego 
ograniczenia liczby połączeń w obsłudze ruchu pasażerskiego. Aktualne trendy rozwoju kolejnictwa 
w kraju, związane z koniecznością osiągnięcia standardów międzynarodowych w tym zakresie 
wskazują, iż możliwe jest ograniczenie emisji hałasu z tych źródeł poprzez realizację programów 
modernizacji linii kolejowych. Jak wynika z badań, po modernizacji torowiska w rejonie linii kolejowej 
obserwuje się zmniejszenie poziomów hałasu średnio o 4-6 dB; wymiana taboru kolejowego i 
właściwe utrzymanie torowisk to kolejne ograniczenia emisji, nawet o około 10 dB. 

6.6. Pole elektromagnetyczne 
Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady ochrony środowiska przed polami  
elektromagnetycznymi jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst 
jednolity - Dz. U. 2013, poz. 1232 z późn. zm. – dział VI Ochrona przed polami 
elektromagnetycznymi – art. 121 i 122). Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w 
środowisku określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 
roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 
sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883).  
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu został ustawowo zobowiązany do wykonywania 
w ramach PMŚ zadań związanych z okresowymi badaniami kontrolnymi poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku. 

Na terenie gminy powstało wiele stacji bazowych i przekaźników GSM największych polskich 
operatorów ERA GSM i Plus GSM, ORANGE GSM (wpływ stacji bazowych i przekaźników sieci 
GSM na stan środowiska przyrodniczego według wyników badań wykonywanych na potrzeby 
inwestorów określany jest jako nieistotny).  

6.5. Zasoby przyrodnicze 
Na terenie Gminy Komprachcice ustanowiono następujące formy ochrony przyrody: 
- obszar chronionego krajobrazu – Bory Niemodlińskie. 
Na obszarze gminy zgodnie z przeprowadzoną w 2006 r. inwentaryzacją przyrodniczą stwierdzono 
występowanie 15 gatunków zwierząt objętych ochroną (według Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt), w tym 4 gatunki 
wymagające ochrony czynnej. 

W wyniku prowadzonych badań terenowych stwierdzono tu wiele interesujących gatunków roślin. 
Grupa roślin chronionych obejmuje 20 gatunków, 12 spośród nich objętych jest ochroną ścisłą, a 8 
częściową. Odnaleziono 20 gatunków rzadkich i ginących w skali województwa, regionu i całego 
kraju. Na terenie Gminy Komprachcice stwierdzono również występowanie 7 siedlisk chronionych na 
podstawie dyrektywy habitatowej UE.  
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Rysunek 3. Lokalizacja istniejących form ochrony przyrody na terenie Gminy Komprachcice. 

 

 

Tabela 3. Gatunki roślin i zwierząt objęte ochroną występujące na terenie Gminy Komprachcice 
Rośliny 
Ochrona ścisła 
Rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia L. 
Śniedek baldaszkowaty Ornithogalum umbellatum L. 

 Barwinek pospolity Vinca minor L. 

Ochrona częściowa 
Konwalia majowa Convallaria majalis L. Kopytnik pospolity (Asarum europaeum L 
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Kruszyna pospolita Frangula alnus Mill. Przytulia wonna, marzanka wonna (Galium odoratum 
Gatunki rzadkie i ginące w skali regionu, województwa i kraju umieszczone w Czerwonej 
liście roślin i grzybów Polski 
Jaskier wielki Ranunculus lingua  Pływacz drobny Utricularia minor L. 
Zwierzęta 
Ochrona częściowa 
Włochatka zwyczajna Aegolius funereus  
Objęte ochroną gatunkową ścisłą. 
Derkacz zwyczajny Crex crex 
Bielik zwyczajny Haliaeetus albicilla 
Kania czarna Milvus migrans  
Kania rudaMilvus milvus 

Bąk zwyczajny Botaurus stellaris 
Bączek zwyczajny Ixobrychus minutus 
Zielonka Zapornia parva 

Gatunki zagrożone w Polska i wymienione w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt 
Podgorzałka zwyczajna Aythya nyroca   

6.7. Gospodarka odpadami 
Gmina zobowiązana jest do wypełniania zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 
wynikającymi m.in. z ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 
rozporządzeń wykonawczych. 
Głównym celem wynikającym z „Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2014” (KPGO 2014) oraz 
„Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017” (PGOWO 2012-
2017) jest stworzenie takiego systemu gospodarki odpadami, który będzie zgodny z zasadą 
zrównoważonego rozwoju i Polityką Ekologiczną Państwa. 
W świetle nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t. jedn. Dz. U. z 2012 poz. 391 z późn. zm.) - Gmina zobowiązana była 
do wprowadzenia od 1 lipca 2013 r. nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnego 
z zapisami ustawy oraz z uwarunkowaniami miejscowymi. 
W związku z powyższym Rada Gminy w Komprachcicach podjęła stosowne uchwały, które stały się 
podstawą wspomnianego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym m.in.: 

 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Komprachcice 
 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w 
zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi,  

 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o 
określonej pojemności, 

 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki takiej opłaty. 
 

Gospodarka odpadami na terenie Gminy Komprachcice jest obecnie realizowana przez firmę 
Remondis Opole Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu. Zbieranie zmieszanych odpadów komunalnych oraz 
segregowanych surowców wtórnych (tworzywa sztuczne, szkło) prowadzone jest w systemie 
pojemnikowo-workowym. 
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7. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCYCH 
PROBLEMÓW OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNYCH Z 
PUNKTU WIDZENIA PROJEKTU STRATEGII, W 
SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH OBSZARÓW 
PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE 

7.1. Wody powierzchniowe i podziemne 
Wśród zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych pojawiają się zanieczyszczenia 
wnoszone ze źródeł punktowych, zarówno komunalnych jak i przemysłowych, a także 
zanieczyszczenia ze źródeł obszarowych. Na ich charakter składają zanieczyszczenia wymywane z 
terenów zabudowanych, łąk, pastwisk i pól uprawnych przez wody opadowe. 
Zanieczyszczenia wynoszone ze źródeł obszarowych jak i punktowych wpływają na obniżenie 
jakości wód. Jakość wód powierzchniowych na terenie gminy Komprachcice nie jest najgorsza, 
jednak zdarzają się miejsca gdzie występują wody bardzo słabej jakości. Odnotowano 
przekroczenia substancji organicznej w wodach powierzchniowych. 
Zanieczyszczenia, które spływają z terenów zabudowanych, jak również z pól uprawnych 
przyczyniają się do eutrofizacji wód.  

Na terenach użytkowanych przez człowieka obserwuje się zanieczyszczenie wód głębinowych 
związkami: azotu (azotany i azotyny). Wielkość oddziaływania zanieczyszczeń na środowisko 
wodne jest bezpośrednio związana z poziomem intensywności użytkowania gleb i stopniem 
koncentracji produkcji zwierzęcej. Do środowiska wodnego mogą przenikać m.in. substancje 
zawarte w nawozach mineralnych i naturalnych stosowanych w produkcji rolniczej.  

Zagrożenia powodziowe 
Żadna z rzek w gminie nie powoduje zagrożenia powodziowego mimo bardzo zmiennych 
przepływów. Na terenie gminy licznie występują stawy, które są tworami sztucznymi. 
Okresy występowania wezbrań dla rzek terenu badań przypadają na wiosnę (marzec, maj) i lato 
(lipiec). Wystąpienie wezbrań najczęściej związane jest z intensywnymi opadami atmosferycznymi. 
Okres występowania niżówek dla rzek gminy przypada na lato (czerwiec-lipiec).  

7.2. Powietrze atmosferyczne 
Jak wynika z zebranych informacji stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego związany jest 
przede wszystkim z emisją zanieczyszczeń pochodzących z emitorów zlokalizowanych na terenie 
gminy Komprachcice.  

Podstawowym źródłem emisji jest spalanie energetyczne, głównie paliw stałych: węgla, koksu, 
stanowiących podstawowe paliwo dla zakładów przemysłowych, większości lokalnych kotłowni 
grzewczych, obiektów obsługi rolnictwa, warsztatów rzemieślniczych, zakładów usługowych oraz 
indywidualnej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.  

Zanieczyszczenie atmosfery odnotowywane na terenie badań, w większości z niskich lokalnych 
emitorów, ma znaczenie dla kształtowania warunków sanitarnych powietrza w obrębie emitora lub 
ich grup. Dotyczy to zwłaszcza terenów wiejskich. 

7.3. Powierzchnia ziemi 
Do głównych czynników powodujących degradację chemiczną gleb zalicza się: 

 nadmierną zawartość metali ciężkich takich jak: kadm, miedź, nikiel oraz innych substancji 
chemicznych, np. ropopochodnych, 

 zasolenie, 
 nadmierną alkalizację, 
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 zakwaszenie przez związki siarki i azotu, 
 skażenie radioaktywne.  

Jedną z przyczyn zakwaszenia gleb są kwaśne opady, wprowadzające do gleby jony siarczanowe, 
azotanowe, chlorkowe i hydronowe oraz inne zanieczyszczenia wymywane z atmosfery. 
Degradujące działanie kwaśnych opadów na podłoże oraz zwiększonego zakwaszenia gleby polega 
na rozkładzie minerałów pierwotnych i wtórnych, uwalnianiu z glinokrzemianów glinu, który w formie 
jonowej ma właściwości toksyczne, wymywaniu składników mineralnych z kompleksu sorpcyjnego 
oraz na znacznym zmniejszaniu aktywności mikroorganizmów.  
 
Na terenie gminy nie ma rozwiniętego przemysłu w związku z powyższym nie należy przewidywać 
wprowadzania zanieczyszczeń do gleb z terenu gminy. Gospodarka rolna prowadzona jest na 
terenie gminy w sposób prawidłowy z "dużą kulturą rolną". Pola nawożone są w sposób prawidłowy i 
nie stwierdzono znacznej degradacji terenów rolnych.  
Zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi mogą wystąpić wzdłuż dróg, zwłaszcza tych po których 
przemieszczają się największe ilości pojazdów (drogi krajowe i wojewódzkie).  
Występowanie w glebach podwyższonych zawartości metali ciężkich będące następstwem 
działalności ludzkiej poprzez: emisje przemysłowe, motoryzację, nadmierną chemizację rolnictwa, 
powoduje degradację biologicznych właściwości gleb, skażenie wód gruntowych oraz przechodzenie 
zanieczyszczeń do łańcucha żywieniowego. 
 
Nadmierna zawartość metali ciężkich degraduje biologiczne właściwości gleb, powoduje 
zanieczyszczenie łańcucha żywieniowego i wód gruntowych. Szczególne zagrożenie stwarzają one 
w glebach kwaśnych, przechodzą bowiem w formy łatwo dostępne dla roślin. 

7.4. Zasoby przyrodnicze 
Zagrożenia dla środowiska przyrodniczego to wprowadzanie do zbiorowisk grądów i łęgów 
gatunków niezgodnych siedliskowo np. świerków, osuszanie łęgów i grądów oraz łąk, regulacja 
koryta rzecznego, odwadnianie starorzeczy, przekształcanie łąk na pola uprawne, inwazja obcych 
gatunków wzdłuż koryta rzecznego. 
Lasy narażone sa na uszkodzenia przez czynniki pochodzenia biotycznego, abiotycznego i 
antropogenicznego.  
Większość lasów gminy zaliczona jest do II lub I strefy uszkodzeń przemysłowych. Przyczyna tego 
stanu jest zanieczyszczenie powietrza związkami siarki, azotu, fosforu. Ponadto osłabione 
drzewostany podatne są na różnego rodzaju choroby grzybowe oraz żery szkodliwych owadów. Do 
rozprzestrzeniania się chorób przyczynia się również jednolity skład gatunkowy lasów (w większości 
są to monokultury sosnowe). 
Poważnym zagrożeniem są również pożary. Głównymi ich przyczynami są: wypalanie nieużytków 
przez rolników i nieostrożność turystów. 

7.5. Hałas 
Z uwagi na słabo rozwinięty przemysł na terenie gminy, skutki hałasu przemysłowego nie są 
w szerokim zakresie uciążliwe dla mieszkańców. 
Pewną uciążliwość powodują zakłady rzemieślnicze i usługowe zlokalizowane blisko zabudowy 
o charakterze mieszkalnym. Ich wpływ na ogólny klimat akustyczny gminy Komprachcice nie jest 
znaczący, jednak są one przyczyną lokalnych negatywnych skutków odczuwalnych przez 
okolicznych mieszkańców. Do zakładów takich należą najczęściej: warsztaty mechaniki pojazdowej, 
blacharskie, ślusarskie, stolarskie.  
 
Większość hałasów w środowisku (w tym hałas drogowy) charakteryzuje się zmiennymi poziomami 
w czasie. Pod pojęciem hałasu drogowego rozumie się hałas pochodzący od środków transportu 
poruszających się po wszelkiego rodzaju drogach nie będących drogami kolejowymi. Jest to hałas 
typu liniowego. Układ drogowy stanowi o rozwoju danego regionu i powiązaniach z innymi 
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ośrodkami. Przez teren gminy przebiegają będące źródłami hałasu drogowego droga wojewódzka, 
oraz szereg dróg powiatowych i gminnych, łączących gminę Komprachcice z innymi ośrodkami. 
Występuje nakładanie się ruchu tranzytowego z ruchem lokalnym, co stwarza znaczne utrudnienia 
dla uczestników ruchu drogowego i uciążliwości dla terenów otaczających.  

7.6. Pole elektromagnetyczne 
Na terenie gminy powstało wiele stacji bazowych i przekaźników GSM największych polskich 
operatorów ERA GSM i Plus GSM (wpływ stacji bazowych i przekaźników sieci GSM na stan 
środowiska przyrodniczego według wyników badań wykonywanych na potrzeby inwestorów 
określany jest jako nieistotny).  

7.7. Gospodarka odpadami 
Na terenie gminy Komprachcice nie funkcjonują instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych.  
Cele w gospodarce odpadami komunalnymi 

 udoskonalenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi (w związku 
z wprowadzeniem tzw. podatku śmieciowego), co będzie miało bezpośredni wpływ na 
osiągnięcie poniższych celów, 

 objęcie  zorganizowanym  systemem  odbierania  odpadów  komunalnych 100% mieszkańców 
oraz zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania 
odpadów najpóźniej do 2015 r., 

 zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych 
na składowiska odpadów, aby w 2020 r. nie było składowanych więcej niż 35% masy tych 
odpadów wytworzonych w 1995 r., 

 zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do końca 2014 r., do maks. 60% 
wytworzonych odpadów, 

 przygotowanie do ponownego użycia i recyklingu na poziomie min. 50%, przynajmniej takich 
odpadów jak papier, tworzywa sztuczne, szkło i metale pochodzące z gospodarstw domowych 
(oraz w miarę możliwości odpadów innego pochodzenia, które  ze względu na swój charakter 
lub skład są podobne do odpadów pochodzących z gospodarstw domowych) do 2020 r. 

 
8. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA CELÓW OCHRONY 
ŚRODOWISKA USTANOWIONYCH NA SZCZEBLU 
MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM, 
ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTU PLANU 
GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ, ORAZ SPOSOBY, W JAKICH 
TE CELE I INNE PROBLEMY ŚRODOWISKA ZOSTAŁY 
UWZGLĘDNIONE PODCZAS OPRACOWYWANIA DOKUMENTU 
Projekt „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Komprachcice” wskazuje podstawowe kierunki 
rozwoju jednostki samorządu terytorialnego. Wśród podstawowych problemów, z jakimi gmina musi 
się zmierzyć w okresie realizacji projektu Planu wysuwa się kwestia rozwoju społeczno - 
gospodarczego obszaru gminy poprzez konieczność poprawy stanu infrastruktury technicznej i 
społecznej. Wdrożenie zaproponowanych w projekcie Planu działań przyczyni się do poprawy 
sytuacji społeczno – gospodarczej na terenie gminy przy minimalnym wpływie na środowisko.  
Analizując cele sformułowane w projekcie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 
Komprachcice”, oprócz analizy ich wpływu na środowisko, należy dokonać odniesienia tych celów 
do kierunków działań określonych w dokumentach nadrzędnych (krajowym i wojewódzkim) oraz 
równoległych, określonych na szczeblu regionu. Od komplementarności i zharmonizowania tych 
celów w znacznym stopniu zależy możliwość osiągnięcia sukcesu polityki ekologicznej gminy. 
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Wszystkie cele, kierunki działań oraz cele wskazane w: 
- Ramowej Konwencji Klimatycznej UNFCCC 
- Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015  
- Polityce Energetycznej Polski do 2030 roku 
- Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do roku 2020 
- Programie Ochrony Powietrza dla Strefy Opolskiej 
- Strategii Rozwoju Gminy Komprachcice na lata 2002-2015 
- Program Ochrony Środowiska dla Gminy Komprachcice na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 
2013-2016 
w pełni są spełnione projekcie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Komprachcice. 
Wszystkie zadania jakie będą realizowane w tym zakresie umieszczone zostały w harmonogramie 
realizacji przedsięwzięć w latach 2014-2017. Tabela umieszczona jest w Rozdziale nr 9 niniejszego 
opracowania. 

8.1. Kontekst międzynarodowy - polityka UE oraz świata  
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza zostały zawarte w Ramowej Konwencji 
Klimatycznej UNFCCC i są przedmiotem porozumień międzynarodowych zwłaszcza w kontekście 
emisji gazów cieplarnianych. Ramowa Konwencja Klimatyczna UNFCCC została podpisana na 
Międzynarodowej Konferencji ONZ Dotyczącej Środowiska i Rozwoju w Rio de Janeiro w 1992 roku.  
Konwencja podkreśla, że globalne ocieplenie stanowi realne zagrożenie. Problemy związane z tym 
faktem nie były tak oczywiste w 1994 r. kiedy to brakowało naukowych dowodów. Nawet w dniu 
dzisiejszym, wiele osób wciąż nie jest przekonanych o istnieniu globalnego ocieplenia i jego 
poważnych konsekwencjach, które mogą mieć wpływ na środowisko w kolejnych dekadach a nawet 
wiekach. Konwencja dostrzega problem ocieplenia klimatu i stara się go rozwiązać. 
Głównym założeniem Konwencji jest ustabilizowanie koncentracji gazów cieplarnianych na 
poziomie, który zapobiegnie niebezpiecznej, antropogenicznej (wywołanej przez człowieka) 
ingerencji w system klimatyczny. Taka ingerencja może spowodować poważne zakłócenia 
w funkcjonowaniu tego systemu. Poziom stabilizacji powinien być osiągnięty w określonym czasie, 
który umożliwi ekosystemom przystosowanie się do zmian klimatu w naturalny sposób. Zapewni to 
bezpieczeństwo i stabilność produkcji żywności oraz umożliwi zrównoważony rozwój gospodarczy. 
Do głównych zadań konwencji należy: 

 wspieranie działań, na szczeblach globalnym, regionalnym i krajowym, prowadzonych 
w ramach zrównoważonego rozwoju i mających na celu ograniczanie skutków zmian klimatu 
oraz przystosowanie się do nich;  

 wspieranie procesów międzynarodowych dotyczących skutecznej i efektywnej implementacji 
Protokołu z Kioto;  

 udostępnianie i rozpowszechnianie przystępnie przedstawianych oraz wiarygodnych 
informacji i danych dotyczących zmian klimatu;  

 promowanie zaangażowania organizacji pozarządowych, sektorów biznesu i przemysłu oraz 
środowisk naukowych w kwestie związane z przeciwdziałaniem zmianom klimatu. 
Promowanie skutecznego komunikowania się oraz wymiany informacji i doświadczeń 
pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami. 

8.2. Kontekst krajowy  
STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007-2015  
„Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015” (SRK) jest podstawowym dokumentem strategicznym, 
określającym cele i priorytety polityki rozwoju w perspektywie najbliższych lat oraz warunki, które 
powinny ten rozwój zapewnić. Strategia Rozwoju Kraju jest nadrzędnym, wieloletnim dokumentem 
strategicznym rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, stanowiącym punkt odniesienia zarówno dla 
innych strategii i programów rządowych, jak i opracowywanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego. 
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W Strategii Rozwoju Kraju jest wyznaczony strategiczny Cel 6 Bezpieczeństwo energetyczne 
i środowisko. W ramach tego celu wyznaczono m.in. działania 

- modernizacja regionalnej i lokalnej infrastruktury przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej 
(w tym umożliwiająca wykorzystanie energii z OZE) oraz rozwój energetyki rozproszonej poza 
istniejącą siecią energetyczną z wykorzystaniem lokalnych odnawialnych źródeł, 
- wsparcie termomodernizacji budynków i modernizacji istniejących systemów ciepłowniczych 
z zastosowaniem dostępnych i sprawdzonych technologii. 

 
POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2030 ROKU 
Dokument odnosi się do najistotniejszych zagadnień energetyki polskiej, a realizacja wskazanych w 
strategii działań umożliwi rozwiązanie takich kwestii jak rosnące zapotrzebowania na energię, 
problemy dotyczące infrastruktury wytwórczej i transportowej, ochrona środowiska i zobowiązania 
względem UE.  
W Polityce energetycznej Polski wyznaczono m.in. następujące kierunki rozwoju: 

- wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE), zgodnie z celami zawartymi 
w pakiecie klimatycznym. Do 2020 roku planuje się 15 proc. udział OZE w zużyciu energii 
finalnej oraz 10 proc. udział biopaliw, zwłaszcza II generacji, w rynku paliw transportowych. 
Ministerstwo będzie wspierać rozwój biogazowi rolniczych oraz farm wiatrowych na lądzie 
i morzu, także poprzez system dofinansowania z funduszy europejskich i ochrony środowiska.  
- ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko. Wskazano metody ograniczenia emisji 
CO2, SO2, NOX, dzięki którym możliwe będzie wypełnienie międzynarodowych zobowiązań, 
ograniczając jednocześnie konieczność wprowadzania znaczących zmian w strukturze 
wytwarzania. Planuje się stworzenie systemu zarządzania krajowymi pułapami emisji gazów 
cieplarnianych i innych substancji, wprowadzone zostaną dopuszczalne produktowe wskaźniki 
emisji.  

8.3. Kontekst regionalny   
STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO DO ROKU 2020 
Strategia rozwoju województwa opolskiego do roku 2020 jako główny cel stawia zapobieganie 
i przeciwdziałanie procesom depopulacji.   
W Strategii wyznaczono Cel strategiczny 7 – Wysoka jakość środowiska wśród których znalazły się 
m.in. następujące cele operacyjne: 
 Poprawa stanu środowiska poprzez rozwój infrastruktury technicznej oraz związana z tym 

budowa, rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci elektroenergetycznej, ciepłowniczej 
i gazowniczej, 

 Wspieranie niskoemisyjnej gospodarki i łączący się z tym: 
 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 (zgodnie z BAT87), 
 poprawa jakości powietrza – wdrażanie programów ochrony powietrza. 

 
PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY OPOLSKIEJ 
Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze względu na przekroczenia poziomów 
dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)piranu wraz z planem 
działań krótkoterminowych” jest dokumentem przygotowawczym w celu określenia działań, których 
realizacja ma doprowadzić do osiągnięcia wymaganej jakości powietrza. Konieczne jest 
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zidentyfikowanie przyczyn występowania ponadnormatywnych stężeń poszczególnych 
zanieczyszczeń oraz rozważenie możliwych sposobów ograniczenia emisji ze źródeł mających 
największy wpływ na jakość powietrza. Warunkiem realizacji działań naprawczych są możliwości 
techniczne, organizacyjne i finansowe ich przeprowadzenia. 
Na obszarze województwa opolskiego, do przygotowania Programu ochrony powietrza, 
zakwalifikowano strefę miasto Opole i strefę opolską, ze względu na przekroczenia poziomu 
dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)piranu.  
 

8.4. Kontekst lokalny   
STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOMPRACHCICE NA LATA 2002-2015 
Strategia rozwoju gminy jest kluczowym elementem planowania rozwoju lokalnego. Jest to 
dokument, którego celem jest wskazanie wizji oraz strategicznych kierunków rozwoju gminy. 
Strategia jest podstawowym instrumentem długofalowego zarządzania gminą. Pozwala na 
zapewnienie ciągłości i trwałości w poczynaniach władz gminy, niezależnie od zmieniających się 
uwarunkowań politycznych. Strategia umożliwia również efektywne gospodarowanie własnymi, 
zwykle ograniczonymi zasobami gminy, takimi jak: zasoby ludzkie, infrastruktura czy też środki 
finansowe. 
W Strategii zostały przedstawione wyzwania przed którymi stoi Gmina Komprachcice. 
Przedstawiono opis zidentyfikowanych celów rozwojowych i przyporządkowanych im zadań. Jednym 
z postawionych wyzwań horyzontalnych jest poprawienie warunków życia w gminie, a w nim 
Dbałość o środowisko naturalne. 
Dbałość o środowisko naturalne jest nieodzownym elementem koncepcji trwałego 
i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Składniki środowiska naturalnego, a wśród 
nich rzeźba terenu, klimat, gleba, czy występowanie określonych gatunków roślin i zwierząt mogą 
stanowić o przewadze lub słabości danego miejsca, a tym samym kształtować właściwą jakość dla 
rozwoju (potencjał konkurencyjny). 
Aby sprostać temu wyzwaniu wytypowano następujący priorytet: Stworzenie warunków przyjaznych 
człowiekowi i środowisku naturalnemu. 
Ograniczenie niskiej emisji związane jest z podejmowaniem działań na rzecz zmniejszenia emisji 
substancji szkodliwych do atmosfery. Możliwe jest to jedynie poprzez zmniejszenie lub całkowitą 
likwidację nieefektywnych źródeł ciepła i zastąpienie ich ekologicznymi, energooszczędnymi 
urządzeniami grzewczymi, czy odnawialnymi źródłami energii. 
 
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KOMPRACHCICE NA LATA 2009-2012 Z 
PERSPEKTYWĄ NA LATA 2013-2016 
Program ochrony środowiska przedstawia aktualny stan środowiska, określa hierarchię niezbędnych 
działań zmierzających do poprawy tego stanu, umożliwia koordynację decyzji administracyjnych 
oraz wybór decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez różne podmioty i instytucje. Sam program 
nie jest dokumentem stanowiącym, ingerującym w uprawnienia poszczególnych jednostek 
administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotów użytkujących środowisko. Należy jednak 
oczekiwać, że poszczególne jego wytyczne i postanowienia będą respektowane i uwzględniane 
w planach szczegółowych i działaniach inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska. 

Nadrzędny cel Programu ochrony środowiska Został określony, jako Osiągnięcie jakości powietrza 
w zakresie dotrzymywania dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu oraz 
utrzymanie jakości powietrza atmosferycznego zgodnie z obowiązującymi standardami jakości 
środowiska. 

W programie określono że: w najbliższych latach niezbędne jest ograniczanie niskiej emisji ze źródeł 
komunalnych, która jest istotnym źródeł przyczyniającym się do występowania przekroczeń 
poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10. Za przekraczanie dopuszczalnych norm jakości 
powietrza w dużej mierze odpowiedzialna jest także komunikacja. Należy promować rozwiązania 
ograniczające emisję z transportu, takie jak kompleksowe i zintegrowane planowanie rozwoju 
systemu transportu w gminie, budowa obwodnic oraz zintegrowany system kierowania ruchem 
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ulicznym (upłynnienie ruchu), wprowadzanie środków transportu, które są mniej emisyjne (transport 
publiczny, kolej, rower), jak i działań edukacyjnych. 
W programie wyznaczono m.in. kierunki działań: 

 Wymiana starych niskosprawnych kotłowni na kotły nowszej generacji 
 Termomodernizacja budynków 
 Budowa lub modernizacja sieci cieplnych i podłączenie do nich odbiorców indywidualnych 
 Wspieranie rozwiązań pozwalających na unikanie lub zmniejszanie wielkości emisji 

z transportu oraz mających na celu wdrożenie europejskich standardów emisji ze środków 
transportu i zapewnienie wysokiej jakości paliw 

 Zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb i możliwości ochrony powietrza, 
w tym oszczędności energii, 

 modernizacji ogrzewania i stosowania odnawialnych źródeł energii. 
 
9. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA PRZEWIDYWANYCH 
ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, W TYM 
ODDZIAŁYWANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, 
SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE, ŚREDNIOTERMINOWE 
I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ORAZ POZYTYWNE 
I NEGATYWNE 
Ocenie możliwych oddziaływań na środowisko poddano zadania ujęte do realizacji w ramach 
projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Komprachcice”.  
Stopień i zakres oddziaływania zależeć będzie przede wszystkim od lokalizacji danego 
przedsięwzięcia, czy będzie ono realizowane na terenach zurbanizowanych, przekształconych 
antropogenicznie czy obszarach użytkowanych rolniczo lub też na obszarach cennych przyrodniczo 
i chronionych, gdzie negatywny zakres oddziaływania może być największy.  
Określenie zmian stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 
oddziaływaniem w odniesieniu do zadań zaplanowanych w projekcie Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Komprachcice  przy braku informacji o sposobie i dokładnych miejscach 
realizacji poszczególnych przedsięwzięć jest bardzo trudne. Biorąc jednak pod uwagę, że większość 
z zamierzeń inwestycyjnych przewidywanych do realizacji w ramach projektu Planu wymagać 
będzie przeprowadzenia postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu 
do konkretnych warunków środowiskowych przyjęto, że na tym etapie wystarczające będzie 
omówienie typowych oddziaływań i ich potencjalnych skutków środowiskowych. W niektórych 
przypadkach oddziaływanie, w zależności od aspektu jaki się rozważa, może mieć jednocześnie 
negatywny lub pozytywny wpływ na dany element środowiska.  
Przy tak przeprowadzonej ocenie możliwe było generalne określenie potencjalnych niekorzystnych 
skutków środowiskowych związanych z realizacją poszczególnych zadań. Ponadto oceny tej 
dokonano przede wszystkim pod kątem oddziaływania na środowisko w fazie eksploatacji inwestycji, 
zakładając, że uciążliwości występujące w fazie budowy z reguły mają charakter przejściowy. 
 
Oznaczenia: 
(+) - realizacja celu spowoduje pozytywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego 

zagadnienia  
(-) - realizacja celu spowoduje negatywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego 

zagadnienia  
(0) - realizacja celu nie wpływa w sposób zauważalny na analizowane zagadnienie 
(+/-) - realizacja celu może spowodować zarówno pozytywne, jak i negatywne oddziaływania i skutki 

w zakresie analizowanego zagadnienia 
(N) – brak możliwości jednoznacznego określenia spodziewanego oddziaływania i skutków – są one 

zależne od wyboru szczegółowych rozwiązań lub innych niemożliwych obecnie do przewidzenia 
i uwzględnienia w symulacji, uwarunkowań  
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Tabela 4. Harmonogram realizacji przedsięwzięć w latach 2015-2018 na terenie Gminy Komprachcice 
 

Kierunek działań 

Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie, 
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i 
długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na następujące 
zagadnienia i aspekty środowiska: 
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Redukcja emisji powierzchniowej 
Określenie możliwości dofinansowań dla mieszkańców do paneli 
fotowoltaicznych; + + + + + 0 + 0 + + 0 + + 

Dokonywanie podłączeń obiektów do sieci gazowej  + + + + + 0 + 0 + + 0 + + 
Wymiana starych kotłów węglowych na kotły zasilane gazem propan-
butan, peletem, olejowe lub elektryczne. + + + + + 0 + 0 + + 0 + + 

Upowszechnienie informacji o wpływie posiadania aktualnego 
świadectwa na „znak bezpieczeństwa ekologicznego” przyznawanego 
przez uprawnione do tego instytuty, dla wszystkich instalowanych 
urządzeń zasilanych paliwami stałymi 

+ + + + + 0 + 0 + + 0 + + 

PSP Komprachcice – termomodernizacja, wymiana dachu i instalacji 
wewnętrznej + + + + + 0 + 0 + + 0 + + 

PSP Chmielowice – termomodernizacja i wymiana dachu + + + + + 0 + 0 + + 0 + + 
Sukcesywna termomodernizacja pozostałych jednostek oświatowych – 
7 szt. + + + + + 0 + 0 + + 0 + + 

Ośrodek Zdrowia - termomodernizacja + + + + + 0 + 0 + + 0 + + 
Samorządowy Ośrodek Kultury - termomodernizacja + + + + + 0 + 0 + + 0 + + 
Zmiana systemu ogrzewania w SOK, Ośrodku Zdrowia, Przedszkolu 
Publicznym i Bibliotece w Komprachcicach z olejowego na gazowe + + + + + 0 + 0 + + 0 + + 

Redukcja emisji punktowej 
Zachęcanie przedsiębiorców z terenu Gminy do wykorzystania gazu 0 0 + 0 0 0 + 0 0 + 0 0 0 
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Kierunek działań 

Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie, 
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i 
długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na następujące 
zagadnienia i aspekty środowiska: 
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sieciowego do zasilania kotłów i urządzeń. 
Redukcja emisji liniowej 

Budowa ciągu pieszo – rowerowego w Ochodzach, w Wawelnie + + + + + 0 + +/- + + 0 + + 
Modernizacja dróg gminnych. + + + + + 0 + 0 + + 0 + + 
Wprowadzenie zachęt do korzystania z transportu publicznego (np. w 
ramach aglomeracji opolskiej - z dopłatami do biletów) 0 0 + 0 0 0 + 0 0 + 0 0 + 

Promowanie zachowań energooszczędnych w transporcie - 
ECODRIVING - program szkoleniowy dla mieszkańców – Eco – Driving 
(szkolenie, broszury, publikacje). 

0 0 + 0 0 0 + 0 0 + 0 0 + 

Promocja transportu publicznego (np. platforma internetowa służąca do 
planowania podróży rozkłady jazdy komunikacji publicznej na na stronie 
UG,.) 

0 0 + 0 0 0 + 0 0 + 0 0 + 

Redukcja emisji niezorganizowanej i wtórnej 
Sukcesywna wymiana taboru będącego w posiadaniu gminny na 
pojazdy spełniające obecnie obowiązujące normy EURO  0 0 + 0 0 0 + 0 0 + 0 0 + 

Egzekwowanie zakazu wypalania traw i ściernisk + + + + + 0 + + + + 0 0 + 
Działania edukacyjne i prewencyjne 

Kontynuacja programu edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych. + + + + + + + + + + 0 0 0 
Wydruk i kolportaż ulotek propagujących ograniczanie niskiej emisji, 
uświadamianie zagrożeń wynikających ze spalania odpadów w paleniskach 
domowych. 

0 0 0 0 0 0 + 0 0 + 0 0 0 

Przeprowadzanie prelekcji, wykładów w czasie spotkań na terenie Gminy 
(zebrania wiejskie) 0 0 0 0 0 0 + 0 0 + 0 0 0 

Propagowanie idei wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy 0 0 0 0 0 0 + 0 0 + 0 0 0 
Wykonanie audytów energetycznych dla budynków gminnych przewidzianych 0 0 + 0 0 0 + 0 0 + 0 0 0 
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Kierunek działań 

Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie, 
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i 
długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na następujące 
zagadnienia i aspekty środowiska: 
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do remontu i modernizacji 
Wymiana liczników energii elektrycznej w obiektach komunalnych i 
oświetleniu ulicznym na liczniki zdalne - monitoring zużycia energii 0 0 + 0 0 0 + 0 0 + 0 0 + 

Edukacja użytkowników obiektów komunalnych w zakresie 
poszanowania energii i możliwości jej oszczędzania 0 0 + 0 0 0 + 0 0 + 0 0 0 

Promocja energooszczędnych rozwiązań w budownictwie oraz 
odnawialnych źródeł energii 0 0 + 0 0 0 + 0 0 + 0 0 0 
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9.1. Podsumowanie przewidywanych oddziaływań wynikających z 
realizacji projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 
Komprachcice” na poszczególne aspekty środowiska 
Z punktu widzenia ocenianego dokumentu do najważniejszych problemów wymagających 
rozwiązania należy ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w celu dotrzymania norm jakości 
powietrza.  
Obszar Gminy Komprachcice  w ramach „strefy opolskiej” został zakwalifikowany: 

- wg kryterium ochrony zdrowia do klasy A ze względu na poziom SO2, NO2, C6H6, CO, O3
(1), Pb, 

As, Cd, Ni, do klasy C z powodu przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji PM10, 
B(a)P, PM2,5 oraz do  klasy D2 ze względu na poziom O3

(2), 
- wg kryterium ochrony roślin  do klasy A pod względem poziomu SO2, NO2, do klasy C ze 
względu poziom O3

(1)
 oraz klasę D2 ze względu na poziom O3

(2. 
Przekroczenie dopuszczalnych poziomów substancji PM10, B(a)P oraz PM2,5 związane jest to 
głównie z: 
- emisją pyłu ze źródeł powierzchniowych związanych ze zużyciem paliw na cele komunalne i 
bytowe, 
- emisją liniową związaną z ruchem samochodowym (w tym wtórny unos pyłu), 
- emisją ze źródeł punktowych (w tym również ze scentralizowanych systemów grzewczych). 
 
Na wielkość stężenia zanieczyszczeń w powietrzu wpływ ma również komunikacja. Wielkość emisji 
z komunikacji zależna jest od ilości i rodzaju samochodów oraz od rodzaju stosowanego paliwa. 
Należy również uwzględnić wpływ zanieczyszczeń pochodzących z procesów zużycia opon, 
hamulców, a także ścierania nawierzchni dróg. Istotne znaczenie ma również emisja wtórna która 
zależna jest od stanu technicznego dróg oraz stopnia utwardzenia pobocza. 
 
9.1.1. Oddziaływania na Obszary Chronione 
Na etapie opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Planu nie przewiduje się 
negatywnych oddziaływań na obszary chronione.   
Proce modernizacyjne obiektów oraz dróg, które zostaną nieodpowiednio przeprowadzone mogą 
przyczynić się do niszczenia chronionych gatunków zwierząt, ich lęgów oraz miejsc gniazdowania 
jednak realizacja Planu w tym zakresie będzie miała ograniczone oddziaływanie ponieważ działania 
zaplanowane w dokumencie dotyczą terenów zabudowanych położonymi poza Obszarem 
Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie. 

9.1.2. Oddziaływanie na różnorodność biologiczną, zwierzęta i rośliny 
Działania wyznaczone w projekcie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Komprachcice w 
większości mają charakter neutralny, odnoszą się do działań ogólnorozwojowych w sferze 
społeczno-gospodarczej. Pozytywne oddziaływanie w sferze gospodarczej widoczne będzie m.in. 
poprzez zmniejszenie niskiej emisji oraz emisji liniowej pochodzącej z komunikacji. 
Przewidzianymi w Planie działaniami inwestycyjnymi mogącymi mieć negatywny wpływ na 
różnorodność biologiczną, zwierzęta i rośny jest gazyfikacja gminy. Będzie to jednak oddziaływanie 
o krótkoterminowym charakterze, który powstanie w wyniku prowadzenia prac budowlanych. 
 
Realizacja analizowanego dokumentu nie będzie miała negatywnego wpływu na większość 
gatunków zwierząt, gdyż na terenach zurbanizowanych i wokół zabudowań występują one w 
ograniczonej ilości i zakresie (szczególnie w odniesieniu do zwierząt dziko żyjących).  
Specyficzna sytuacja występuje w odniesieniu do gatunków (często rzadkich i chronionych), które 
wykorzystują istniejące budynki jako miejsca rozrodu bądź odpoczynku. Dotyczy to w szczególności 
ptaków, które zakładają gniazda w obrębie budynków (jaskółki, jerzyki, rudziki, szpaki), a także 
nietoperzy, które bardzo często wykorzystują nieużytkowane części obiektów budowlanych jako 
miejsce odpoczynku i których wszystkie gatunki są chronione.  
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Negatywne oddziaływanie można zminimalizować, najczęściej wybierając odpowiedni okres 
przeprowadzenia termomodernizacji oraz przez stosowanie rozwiązań sprzyjających zakładaniu 
gniazd (np. budki lęgowe w odniesieniu do jerzyków). W pewnym stopniu pozytywnie wpływać 
będzie na to również fakt, że z reguły właściciele/ zarządcy obiektów, posiadają informacje na temat 
wykorzystywania określonych budynków jako miejsc gniazdowania lub też odpoczynku przez 
chronione gatunki ptaków, dzięki czemu można z wyprzedzeniem zastosować odpowiednie tryby 
postępowania.  

9.1.3. Oddziaływanie na ludzi 
Zmiana nawierzchni dróg wiąże się z szeregiem utrudnień dla mieszkańców, jak również z 
potencjalnym oddziaływaniem na ich zdrowie jednak w decydujący sposób wpływa na poprawę 
jakości szlaków komunikacyjnych. 
Potencjalne oddziaływanie może wystąpić podczas prac związanych przebudową dróg oraz 
gazyfikacją gminy. Wspomniane prace mogą stanowić zagrożenie dla ruchu pieszego i kołowego, w 
związku z powyższym istotne jest odpowiednio wczesne poinformowanie lokalnej ludności o 
prowadzonych pracach budowlanych i ziemnych, które umożliwi przygotowanie się do ewentualnych 
utrudnień. 
 
Pozytywny wpływ na ludzi będzie miała wymiana starych, nieefektywnych pieców na nowe oraz 
termomodernizacje, które spowodują zmniejszenie emisji pyłów zawieszonych do powietrza, a co za 
tym idzie poprawę jakości powietrza i zdrowie ludzi.  
 
Tabela 5. Efekty wybranych usprawnień termomodernizacyjnych 

L.p. Sposób uzyskania oszczędności 
Obniżenie zużycia 

ciepła w stosunku do 
stanu poprzedniego  

w [%] 

1. Ocieplenie zewnętrznych przegród budowlanych 
(ścian, dachu, stropodachu) – bez wymiany okien.  15 – 25  

2. Wymiana okien na okna szczelne, o niższej wartości 
współczynnika przenikania ciepła  10 – 15 

3. Wprowadzenie usprawnienia w węźle cieplnym lub 
kotłowni, w tym automatyka pogodowa i regulacyjna  5 - 15 

4. 
Kompleksowa modernizacja wewnętrznej instalacji 
c.o., w tym hermetyzacja instalacji, izolowanie 
przewodów, regulacja hydrauliczna i montaż zaworów 
termostatycznych we wszystkich pomieszczeniach  

10 – 25 

5. Wprowadzenie podzielników kosztów  5 – 10 
 
Pozytywnie na zdrowie ludzi będzie także wpływała działalność edukacyjna przewidziana w ramach 
realizacji Planu, która będzie promowała ogrzewanie zmniejszające emisję zanieczyszczeń do 
powietrza i uświadamiała, jaki jest wpływ nadmiernych zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzi. 

9.1.4. Oddziaływanie na wody 
Wiele działań wyznaczonych w projekcie Planu ma charakter neutralny, nie przewiduje się 
wystąpienia negatywnego wpływu na wody powierzchniowe i podziemne.  
Działania związane z uzbrojeniem terenu w sieć gazową, modernizacją dróg i innych podobnych 
przedsięwzięć wiązać się będą z użyciem sprzętu ciężkiego. W trakcie realizacji przedsięwzięcia 
może wystąpić emisja zanieczyszczeń ropopochodnych do gruntu z nieszczelnych układów 
paliwowych i smarowniczych urządzeń wykorzystywanych przy pracach z wykorzystaniem ciężkiego 
sprzętu, co może mieć wpływ na zanieczyszczenie płytko zalegających poziomów wód 
podziemnych. Będzie to oddziaływanie chwilowe i krótkotrwałe, ustąpi wraz z zakończeniem prac 
budowlanych. Zanieczyszczenie wód gruntowych może nastąpić na skutek wymywania z gleby 
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zanieczyszczeń z materiałów używanych do przebudowy dróg, w tym żużli oraz substancji 
bitumicznych.  
Modernizacja dróg związana z wymianą nawierzchni gruntowych na asfaltowe czy betonowe wiązać 
się będzie z tym, że wody opadowe, spływające po powierzchniach utwardzonych będą nieść 
pewne ładunki zanieczyszczeń, nie zebrane w system kanalizacji deszczowej będą zanieczyszczać 
gleby i wody powierzchniowe. Charakter tego oddziaływania może być długotrwały i nieodwracalny.  

9.1.5. Oddziaływanie na powietrze 
Działaniami wypływający korzystnie na jakość powietrza są wszelkie działania związane z 
ograniczeniem emisji zanieczyszczeń z transportu, przemysłu oraz zanieczyszczeń ze źródeł 
komunalnych.  
Negatywne krótkoterminowe oddziaływanie na powietrze atmosferyczne może wystąpić na etapie 
realizacji inwestycji związanych z przeprowadzeniem robót remontowo – budowlanych. Do zadań, 
które będą miały wpływ na stan powietrza należą: modernizacja dróg, uzbrojenie terenu w sieć 
gazową. Oddziaływanie to ustąpi z chwilą zakończenia robót budowlanych.  
W celu zmniejszenia emisji do powietrza wynikającego z większego zużycia ciepła prowadzone 
będą prace termomodernizacyjne. Ponadto realizowane będą działania związane z ograniczaniem 
emisji pyłu zawieszonego, którego źródłem jest niska emisja. Realizacja zadań polegających na 
ograniczaniu niskiej emisji do atmosfery pozwoli na wyeliminowanie zagrożenia dla zdrowia ludzi i 
ograniczy niszczenie fasad budynków, w tym także zabytkowych, co związane jest 
z zanieczyszczeniem powietrza. 
Swój wkład w poprawę jakości powietrza atmosferycznego będą miały również rzetelnie 
przeprowadzone działania edukacyjne na temat zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza ze 
źródeł niskiej emisji oraz szkodliwości spalania odpadów w piecach domowych, zachęcanie do 
korzystania z rowerów i komunikacji zbiorowej.  

9.1.6. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi i krajobraz 
Budowa nowych elementów infrastruktury oddziałuje w sposób znaczący na powierzchnię ziemi, 
ponieważ następuje zmiana ukształtowania terenu oraz zmniejsza się powierzchnia biologicznie 
czynna. Zadania inwestycyjne związane z prowadzeniem prac budowlanych oraz ziemnych na 
obszarach niezabudowanych mogą stanowić źródło potencjalnego oddziaływania na powierzchnię 
ziemi i krajobraz. Przy czym modernizacja (przebudowa) dróg, budowa sieci gazowej będą 
prowadzone na terenach zurbanizowanych gdzie pokrywa glebowa jest już przekształcona.  
Przy realizacji inwestycji mogących oddziaływać na środowisko ich wpływ określany będzie poprzez 
procedurę oceny oddziaływania na środowisko. 
Na polepszenie krajobrazu antropogenicznego wpłyną wszelkie prace związane z modernizacją 
starych struktur (dróg, budynków). Założone prace mają na celu poprawę ekologicznych warunków 
życia ludzi poprzez uzyskanie korzystnego stanu czystości środowiska. 
Pozytywny pośredni wpływ na powierzchnię ziemi i krajobraz mają również rozbudowa ścieżek 
rowerowych. Przekonanie mieszkańców do korzystania z tej infrastruktury przyczyni się do 
zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, a tym samym mniejszej ilości tych substancji 
deponowanych w glebie.  

9.1.7. Oddziaływanie na klimat 
Zmiany klimatyczne mają charakter globalny i nie odnoszą się wyłącznie do emisji z obszaru gminy.  
Na terenie gminy będą podjęte działania, które wpłyną pozytywnie na stan powietrza 
atmosferycznego.  

9.1.8.Oddziaływanie na zasoby naturalne 
Projekt Planu zawiera działania dotyczące tworzenia nowej infrastruktury lub modernizacji już 
istniejącej. Oddziaływania na zasoby naturalne jest trudne do określenia w związku z czym przy 
realizacji inwestycji mogących oddziaływać na środowisko ich wpływ określany będzie poprzez 
procedurę oceny oddziaływania na środowisko. 
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9.1.9. Oddziaływanie na zabytki i dobra materialne 
Zanieczyszczenia w powietrzu, których źródłem jest transport drogowy i sektor komunalny mają 
wpływ na stan obiektów budowlanych, również tych o charakterze zabytkowym, co wymusza 
częstsze zabiegi renowacyjne i konserwatorskie. Wszelkie działania polegające na ograniczeniu 
emisji zanieczyszczeń do atmosfery pozwolą na ograniczenie niszczenia fasad budynków, w tym 
także zabytkowych.  
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zawiera działania prowadzące do podniesienia wartości i jakości 
dóbr materialnych. Realizacja ustaleń Planu będzie się wiązała z poprawą jakości i wartości 
przestrzeni publicznych (estetyzacja, modernizacja). 
 
10. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, 
OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ 
NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, 
MOGĄCYCH BYĆ REZULTATEM REALIZACJI PROJEKTU 
„PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ” 
Zgodnie z Ustawą Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) 
kompensacja przyrodnicza to zespół działań prowadzących do przywrócenia równowagi 
przyrodniczej na danym terenie, wyrównania szkód dokonanych w środowisku przez realizację 
przedsięwzięcia i zachowanie walorów krajobrazowych. Warianty kompensacji przyrodniczej 
powinny być określone w ramach wydawanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
poszczególnych przedsięwzięć. Zgodnie z art. 71 ust. 1 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 (tekst jednolity - Dz. U. 2013 r., poz.1235) 
decyzje te określają środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięć, a w szczególności 
warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze 
szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów 
naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich a także w przypadku, 
gdy z oceny przedsięwzięcia na środowisko wynika potrzeba wykonania kompensacji przyrodniczej, 
stwierdza się konieczność jej wykonania. 
 
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2013 r., poz. 817) 
uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych 
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć 
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Tego typu przedsięwzięcia zostały 
wyznaczone w projekcie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Komprachcice”. 

Ważne jest wybranie właściwego projektu uwzględniającego potrzeby ochrony środowiska zarówno 
na etapie budowy jak również na etapie eksploatacji każdej inwestycji. 

Wśród działań mających na celu ograniczenie oddziaływania planowanych inwestycji wyróżniono: 
 prawidłowe zabezpieczenie sprzętu technicznego oraz miejsc wykonywania prac 

budowlanych – remontowych, w trakcie realizacji inwestycji, ze zwróceniem szczególnej 
uwagi na miejsca wrażliwe na zamiany warunków siedliskowych, 

 wykorzystywanie możliwie najlepszych dostępnych technologii, materiałów i rozwiązań 
konstrukcyjnych, 

 dostosowanie terminów prac do terminów rozrodu zwierząt. Zgodnie z art. 52 ust.1 pkt 4 
Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2009 r. (tekst jednolity Dz.U. 2013, poz. 627) 
w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową 
obowiązuje zakaz niszczenia ich siedlisk i ostoi. W związku powyższym przed wykonaniem 
prac związanych m.in. z termomodernizacją budynków, należy przeprowadzić ich 
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inwentaryzację pod kątem występowania ptaków, w szczególności jerzyka (Apus apus) i 
wróbla (Passer domesticus); w razie stwierdzenia występowania ww. gatunków, termin i 
sposób wykonania prac należy dostosować do ich okresów lęgowych). 

 

11. ODDZIAŁYWANIA TRANSGRANICZNE 
Realizacja ustaleń projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Komprachcice” nie będzie 
powodować znaczących oddziaływań transgranicznych. Jednakże, ze względu na fakt podpisania 
przez Polskę i ratyfikowania Konwencji o ocenach oddziaływania w kontekście transgranicznym 
należy podkreślić obowiązek informowania państw w przypadku podejmowania działań mogących 
znacząco oddziaływać na ich terytorium.  

12. ANALIZA ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH DO ROZWIĄZAŃ 
ZAPROPONOWANYCH W PROJEKCIE PLANU GOSPODARKI 
NISKOEMISYJNEJ  

Kwestie rozwiązań alternatywnych w odniesieniu do analizowanego Planu można rozpatrywać na 
dwóch poziomach:  
I. analizy prawidłowości sformułowania celów i ich ewentualnych modyfikacji,  
II. analizy doboru sposobów i środków osiągania tak określonych celów.  
Przeprowadzona w ramach Prognozy analiza celów Planu, a w szczególności jego spójności z 
innymi dokumentami programowymi w zakresie ochrony powietrza wskazuje, że są one w pełni 
zgodne z postanowieniami tych dokumentów, a także wynikają wprost z postanowień wynikających 
z tych dokumentów oraz obowiązującego w Polsce prawa.  
W szczególności cel główny, jakim jest zaplanowanie osiągnięcia poziomów dopuszczalnych pyłu 
zawieszonego PM10 na obszarze gminy Komprachcice oraz likwidacja szkodliwego wpływu 
przekroczonych norm stężeń zanieczyszczeń PM10 na zdrowie ludzi, należy uznać za 
bezalternatywne w świetle wiedzy o zagrożeniach zdrowotnych oraz w odniesieniu do przyjętych w 
Polsce rozwiązań prawnych.  
Alternatywą byłoby jedynie uznanie, że pozostawienie starych pieców w miejscach ich obecnego 
wykorzystywania powoduje mniejsze konsekwencje środowiskowe, niż ich wymiana, co w świetle 
zgromadzonych informacji nie znajduje uzasadnienia, ani potwierdzenia, jak również nie byłoby 
zgodne z założeniami przyjętymi w dokumentach strategicznych wyższego rzędu.  
Jako dodatkowy argument potwierdzający brak potrzeby przedstawiania rozwiązań alternatywnych 
w ramach niniejszej Prognozy są wyniki przeprowadzonych analiz, które pozwalają stwierdzić, że 
realizacja zamieszczonych w Planie rozwiązań ma zdecydowanie pozytywny wpływ na środowisko i 
zdrowie ludzi, oraz że realizacja jego postanowień nie powoduje występowania znaczących 
negatywnych oddziaływań na środowisko (w tym na Obszar Chronionego Krajobrazu Bory 
Niemodlińskie).  
 
13. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD 
ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTU 
„PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ” ORAZ 
CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA 
Aby w przyszłości istniała możliwość obiektywnej weryfikacji i modyfikacji celów i zadań 
proponowanych w ramach projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Komprachcice”, 
konieczne jest prowadzenie monitoringu, który dostarczy danych niezbędnych do realizacji tych 
działań.  
System oceny skutków realizacji projektu Planu powinien być oparty na odpowiednio dobranych 
wskaźnikach presji, stanu i reakcji. Monitoring, powinien być prowadzony w cyklu rocznym, a 
sprawozdania z jego realizacji powinny być udostępniane, zgodnie z wymogami ustawy Prawo 
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Ochrony Środowiska, co najmniej w cyklu dwuletnim. Monitoring ten obejmuje dwa podstawowe 
rodzaje kontrolowania zmian, które najogólniej można określić jako: 
- monitoring ilościowy, 
- monitoring jakościowy. 

Ujęcie ilościowe – obrazuje prognozę zmian konkretnych wielkości (wskaźników). Nie do wszystkich 
elementów środowiska da się przypisać wskaźniki (nie wszystkie dane są dostępne), aby dokonać 
prognozy ilościowej w niektórych elementach środowiska. Do prognozowania zmian wskaźników w 
przyszłości wykorzystano informacje o dynamice zmian tych wskaźników w przeszłości, nakładów w 
okresach poprzednich i planowanych do poniesienia (uwzględniono fakt, iż część zaplanowanych 
nakładów w poprzednim okresie nie została zrealizowana), oraz wymogi UE. 
Ujęcie jakościowe – dla elementów środowiska, dla których nie można prognozować określonych 
wskaźników lub jest to utrudnione, wykorzystano ocenę jakościową, która stanowi jednocześnie 
uzupełnienie do oceny ilościowej. 

W związku z realizacją celów określonych w projekcie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” proponuje 
się prowadzenie monitoringu: 

 jakości powietrza - w przypadku realizacji inwestycji drogowych i innych czynności 
związanych z emisją hałasu, pyłu i gazu do otoczenia; 

System oceny skutków realizowania celów strategicznych może być prowadzony na podstawie 
badań monitoringowych wykonywanych na poziomie lokalnych programów operacyjnych (lokalny 
program rozwoju, lokalny program rewitalizacji, itp.). Uzupełnieniem monitoringu wskazanego w 
niniejszej Prognozie może być monitoring prowadzony przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Opolu. 
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14. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
W niniejszej „Prognozie” dokonano wieloaspektowej analizy projektu „Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Komprachcice” w kontekście zagadnień środowiskowych.  
Przyjęto następujący porządek prac: 

1. dokonano rozpoznania zasobów środowiskowych gminy – rodzajów i charakteru 
poszczególnych zasobów środowiska, ich waloryzacji (oceny ich wartości – zarówno 
obiektywnej, jak i subiektywnej) oraz oceny ich odporności/podatności na antropopresję i 
innego rodzaju czynniki degradujące, 

2. dokonano rozpoznania stanu środowiska – zwłaszcza charakteru, rodzajów i skali 
zanieczyszczeń, 

3. dokonano analizy w jaki sposób w projekcie Planu postrzegana jest ogólna koncepcja 
(„wizja”) działań gminy w kolejnych latach, 

4. dokonano szczegółowej analizy wyznaczonych zadań w Planie pod kątem oceny wpływu 
potencjalnych skutków ich realizacji na środowisko przyrodnicze. 

Przeprowadzone analizy prowadzą do wniosków dotyczących sposobu uwzględnienia zagadnień 
przyrodniczych w projekcie Planu oraz wpływu realizacji celów na stan środowiska: 

1. wyznaczone zadania bezpośrednio nawiązują do najważniejszych problemów rozwoju gminy, 
jakimi są: przebudowa układu komunikacyjnego gminy (drogi, ścieżki rowerowe), rozwój 
społeczny (w zakresie edukacji), rozwój gospodarczy (gazyfikacja gminy)   

2 wyznaczone zadania powodować będą stosunkowo niewielkie oddziaływania w aspekcie 
negatywnym. W zdecydowanej większości oceniono, iż realizacja zamierzonych zadań 
wpłynie w sposób pozytywny na środowisko. 

 
Podsumowując, należy stwierdzić, że w analizowanym projekcie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 
dla Gminy Komprachcice” nie ma ustaleń, które dyskwalifikowałyby ją ze względu na skalę i 
charakter oddziaływań na środowisko. Aczkolwiek niektóre z planowanych działań mogą mieć 
negatywny wpływ na środowisko, to: 
- ich realizacja jest uzasadniona znacznymi spodziewanymi korzyściami społecznymi i 

gospodarczymi, co jest bardzo istotne ze względu na sytuację społeczno-gospodarczą gminy, 
- nie podejmowanie tych działań może skutkować wyższymi kosztami środowiskowymi 

(pozostawienie pewnych procesów w ich obecnym stanie prowadziłoby do dalszej degradacji 
pewnych aspektów środowiska). 
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15. STRESZCZENIE  
Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 
Komprachcice” została sporządzona zgodnie z Ustawą z dnia 03 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity - Dz. U. 2013 r., poz. 
1235).  
Zgodnie z w/w ustawą Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu „Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Komprachcice”: 
- zawiera informacje o zawartości projektu Planu, głównych celach dokumentu oraz powiązaniach 

projektu z dokumentami wyższego rzędu, 
- określa, analizuje i ocenia: stan środowiska w gminie, istniejące problemy ochrony środowiska 

istotne z punktu widzenia projektu Planu oraz przewidywane potencjalne oddziaływanie na 
środowisko (na ludzi, zwierzęta, rośliny, powietrze, wodę, powierzchnię ziemi, krajobraz, itd.) 
wynikające z realizacji zapisów znajdujących się w projekcie Planu, 

- przedstawia rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację 
przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko wynikających z realizacji zapisów 
znajdujących się w projekcie Planu. 

 
Podsumowując należy stwierdzić, że realizacja przedmiotowego Planu będzie miała pozytywny 
wpływ na stan środowiska, w szczególności na zdrowie człowieka. Stwierdzone w ramach 
opracowywania Prognozy negatywne oddziaływania są nieliczne i w większości mają charakter 
lokalny. Istnieje także bardzo duża szansa wyeliminowania negatywnych oddziaływań poprzez 
stosowanie odpowiednich standardów wykonywania prac polegających na wymianie starych pieców 
na nowe oraz prowadzeniu prac termomodernizacyjnych. Należy jednocześnie zauważyć, że 
obowiązki te wynikają wprost z obowiązujących przepisów.  
 
Ponadto można założyć, że zalecane/wskazywane w ramach Planu:  

 działania w zakresie edukacji oraz popularyzacji wiedzy w zakresie szkodliwości i możliwości 
osiągania dopuszczalnych poziomów pyłu PM10 w powietrzu i dopuszczalnych częstości 
przekraczania tych poziomów,  

 możliwe sposoby finansowania tych działań polegających na wymianie starych pieców na 
nowe oraz termomodernizacji budynków,  

pozwolą na osiągnięcie dopuszczalnych poziomów pyłu PM10 w powietrzu.  
 
Realizację Planu należy pozytywnie ocenić w odniesieniu do kwestii związanych z ochroną 
zabytków oraz wzrostu walorów krajobrazowych gminy Komprachcice. Dodatkowo należy 
podkreślić, że przeprowadzenie prac polegających na wymianie pieców (a przez to wymuszenie 
prac remontowych) nie tylko będzie powodowało podnoszenie wartości modernizowanych 
budynków, ale także w wielu przypadkach poprawiony zostanie ich stan techniczny jak również 
podwyższone zostaną ich standardy termoizolacyjne, co pozwoli ograniczyć wydatki energetyczne 
niezbędne do ich ogrzewania.  
Zakładać należy, że realizowana zgodnie z założeniami Planu działalność edukacyjna będzie 
promowała ogrzewanie zmniejszające emisję zanieczyszczeń do powietrza i uświadamiała, jaki jest 
wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzi.  
Ze względu na negatywny wpływ, na środowisko i zdrowie, zanieczyszczeń powietrza, dotrzymanie 
określonych norm obwarowane jest sankcjami ze strony Unii Europejskiej. Wskazanie właściwych 
działań dla ich dotrzymania wymaga zidentyfikowania przyczyn ponadnormatywnych stężeń oraz 
rozważenia możliwych sposobów ich likwidacji.  
Na podstawie wykonanych analiz nie stwierdzono możliwości występowania oddziaływań 
transgranicznych związanych z realizacją Planu. Nie stwierdzono także możliwości występowania 
znaczących negatywnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze.  
Z uwagi na brak w chwili obecnej w Polsce innych metod osiągania dopuszczalnych poziomów pyłu 
PM10 niż wymiana starych pieców na nowe i wykonanie termomodernizacji, w Prognozie i Planie 
przyjęto, że w chwili obecnej nie ma innych alternatywnych metod ich osiągnięcia.  
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