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1. Podstawa formalno-prawna 
 

Zgodnie z art. 46 pkt 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 (Dz.U. 2021 poz. 2373), zwanej dalej OOŚ, przeprowadzenie strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko wymagają projekty studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy oraz planu zagospodarowania przestrzennego, wyznaczający 

ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a także 

koncepcji rozwoju kraju, strategii rozwoju, programu, polityki publicznej i dokumentu programowego, 

z zakresu polityki rozwoju, wyznaczający ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko. 

Celem prognozy jest ustalenie, czy zapisy projektowanej Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn 

na lata 2021-2030 (dalej Strategia Rozwoju Gminy Stawiszyn) nie naruszają zasad prawidłowego 

funkcjonowania środowiska przyrodniczego. Prognoza ma również ułatwić identyfikację możliwych do 

określenia skutków środowiskowych spowodowanych realizacją w przyszłości postanowień 

ocenianego dokumentu oraz określić, czy istnieje prawdopodobieństwo powstawania w przyszłości 

konfliktów i zagrożeń w środowisku. 

 

Prognoza została opracowana zgodnie z art. 51 ust.2 i art.52 ust.1.i 2 ustawy OOŚ i zawiera:  

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. 

f) oświadczenie autora, a w przypadku gdy wykonawcą prognozy jest zespół autorów – 

kierującego tym zespołem, o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 2, 

stanowiące załącznik do prognozy, 

g) datę sporządzenia prognozy, imię, nazwisko i podpis autora, a w przypadku gdy wykonawcą 

prognozy jest zespół autorów – imię, nazwisko i podpis kierującego tym zespołem oraz imiona, 

nazwiska i podpisy członków zespołu autorów. 

 

Prognoza określa i analizuje: 

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 dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne 

problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu, 
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e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, 

wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe 

i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz 

integralność tego obszaru, a także na środowisko, 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. 

 

Prognoza przedstawia również: 

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. 

 

Informacje zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, zostały opracowane stosownie do 

stanu współczesnej wiedzy i metod oceny oraz dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości 

projektowanego dokumentu oraz etapu przyjęcia tego dokumentu. 

 

W prognozie oddziaływania na środowisko uwzględniono informacje zawarte w prognozach 

oddziaływania na środowisko sporządzonych dla innych, przyjętych już, dokumentów powiązanych 

z projektem dokumentu będącego przedmiotem postępowania. 

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 5 listopada 2021 roku (WOO-

III.410.632.2021.AM.2) uzgodnił dodatkowo zakres Prognozy. 

W prognozie proszę określić aktualny stan środowiska obszaru opracowania oraz jego potencjalne 
zmiany w wyniku realizacji ustaleń projektowanego dokumentu, tzn. ocenić wpływ planowanych 
działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych na stan środowiska, w szczególności w zakresie emisji pyłów 
i gazów do powietrza, emisji hałasu, emisji pól elektromagnetycznych, emisji substancji do wód, gleby 
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i ziemi. Analizę potencjalnych oddziaływań, które mogą być skutkiem realizacji ustaleń projektowanego 
dokumentu proszę przedstawić w formie opisowej wraz z merytorycznym uzasadnieniem 
i odpowiednimi wnioskami wynikającymi z tej analizy. Również w przypadku stwierdzenia braku 
znaczących oddziaływań na wybrane komponenty środowiska prognoza winna zawierać taką 
informację wraz z odpowiednim uzasadnieniem. W przypadkach gdy organ opracowujący projekt 
dokumentu nie posiada szczegółowych informacji na temat parametrów technicznych i rozwiązań 
technologicznych planowanych na danym obszarze przedsięwzięć, ocena oddziaływania na 
środowisko powinna mieć charakter prognostyczny, wskazywać możliwe do wystąpienia 
oddziaływania, uwzględniając różne warianty realizacji przedsięwzięcia, przede wszystkim 
najbardziej niekorzystne dla środowiska. Pomocne w takiej sytuacji może być korzystanie z informacji 
dotyczących inwestycji o podobnym charakterze i skali [R. Bednarek (red.), Strategiczna ocena 
oddziaływania na środowisko w planowaniu przestrzennym, Poznań 2012, s. 50]. W prognozie proszę 
także przedstawić rozwiązania mające na celu zapobieganie i ograniczanie negatywnych oddziaływań 
na środowisko, mogących być rezultatem realizacji ustaleń projektowanego dokumentu. 

W prognozie proszę określić aktualny stan powietrza w strefie, do której należy gmina 
Stawiszyn zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, 
w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. z 2012 r. poz. 914). Informuję, że na stronie 
internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska została opublikowana „Roczna ocena 
jakości powietrza w województwie wielkopolskim. Raport wojewódzki za rok 2020”. Sporządzając 
prognozę i projekt dokumentu proszę uwzględnić działania naprawcze zawarte w „Programie ochrony 
powietrza dla strefy wielkopolskiej”, przyjętym uchwałą Nr XXI/391/20 Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy 
wielkopolskiej (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2020 r. poz. 5954), w szczególności dotyczące 
ograniczenia emisji z ogrzewania indywidualnego w komunalnym zasobie mieszkaniowym i budynkach 
użyteczności publicznej, zachęt finansowych na modernizację budynków mieszkalnych oraz na 
wymianę kotłów, pieców i palenisk, inwentaryzacji źródeł ogrzewania indywidualnego na terenie 
gminy, kontroli realizacji uchwały ograniczającej stosowanie paliw stałych, termomodernizacji 
budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. W przypadku stosowania indywidualnych systemów 
grzewczych opalanych paliwami stałymi wskazane jest stosowanie wysokosprawnych kotłów. Ponadto 
zaleca się, rozwój sieci gazowych, rozbudowę i modernizację sieci ciepłowniczych zapewniających 
podłączenie nowych użytkowników, projektowanie linii zabudowy uwzględniając zapewnienie 
„przewietrzania” terenów ze szczególnym uwzględnieniem terenów o gęstej zabudowie oraz 
zwiększenie powierzchni terenów zielonych (nasadzenia drzew i krzewów), a także rozwój komunikacji 
publicznej oraz wdrożenie energooszczędnych i niskoemisyjnych rozwiązań w transporcie publicznym. 
W prognozie proszę określić, przeanalizować i ocenić problemy w zakresie jakości powietrza na 
obszarze objętym projektowanym dokumentem oraz przewidywane znaczące oddziaływania na stan 
powietrza. Ponadto, prognoza powinna przedstawiać rozwiązania mające na celu zapobieganie 
i ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji ustaleń 
projektowanego dokumentu. W prognozie proszę wskazać działania na rzecz poprawy jakości 
powietrza lub na rzecz utrzymania tej jakości. 

W prognozie proszę określić, przeanalizować i ocenić wpływ realizacji ustaleń projektowanego 
dokumentu na klimat (w tym mikroklimat), w szczególności na kształtowanie się warunków 
termicznych, anemometrycznych, wilgotnościowych. W prognozie proszę również przeanalizować 
w jaki sposób przewidywana zmiana klimatu (mikroklimatu) wpłynie na pozostałe komponenty 
środowiska. Określając wpływ realizacji ustaleń projektowanego dokumentu na klimat wskazane 
jest uwzględnienie zaleceń zawartych w opracowaniu „Strategiczny plan adaptacji dla sektorów 
i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” (SPA2020), 
opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska. 
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W prognozie proszę również określić, przeanalizować i ocenić wpływ realizacji ustaleń 
projektowanego dokumentu na krajobraz, mając na uwadze potrzebę ochrony krajobrazu oraz 
konieczność prowadzenia działań na rzecz zachowania i utrzymywania ważnych lub 
charakterystycznych cech krajobrazu tak, aby ukierunkować i harmonizować zmiany, które wynikają 
z procesów społecznych, gospodarczych i środowiskowych, w myśl Europejskiej Konwencji 
Krajobrazowej sporządzonej we Florencji dnia 20 października 2000 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 14, poz. 
98). 

W prognozie proszę określić aktualny stan środowiska gruntowo – wodnego na obszarze objętym 
projektowanym dokumentem, ze szczególnym wskazaniem obszarów zanieczyszczonych. Przy 
określaniu istniejącego stanu wód podziemnych i powierzchniowych oraz stanu gleby i ziemi wskazane 
jest uwzględnienie m.in. informacji dostępnych na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska w Poznaniu i Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, a także określenie 
czynników wpływających na ww. komponenty środowiska. W prognozie proszę wskazać jednolite części 
wód (JCW), w granicach których położony jest obszar objęty projektowanym dokumentem, określić ich 
stan oraz wyznaczone dla nich cele środowiskowe. Ponadto, w prognozie proszę określić, 
przeanalizować i ocenić przewidywane znaczące oddziaływania realizacji ustaleń projektowanego 
dokumentu na jakość gleby i ziemi, a także na jednolite części wód. W prognozie proszę wskazać (wraz 
z uzasadnieniem), czy realizacja ustaleń projektowanego dokumentu może spowodować 
nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze 
dorzecza Odry” przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie 
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967). 

W prognozie proszę wskazać, czy obszar objęty projektowanym dokumentem położony jest w strefie 
ochronnej ujęcia wód podziemnych. Jeżeli tak, w projektowanym dokumencie proszę zawrzeć 
odpowiednie zapisy w tym zakresie. W prognozie proszę ponadto przeanalizować zgodność ustaleń 
projektowanego dokumentu z przepisami dotyczącymi strefy ochronnej, ze szczególnym 
uwzględnieniem nakazów obowiązujących na terenie ochrony bezpośredniej oraz zakazów, ograniczeń 
i nakazów obowiązujących na terenie ochrony pośredniej. 

Prognoza powinna określać, analizować i oceniać istniejące problemy ochrony środowiska istotne 
z punktu widzenia realizacji ustaleń projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów 
podlegających ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody. 

W prognozie proszę określić, przeanalizować i ocenić skumulowane oddziaływanie istniejących 
i planowanych funkcji terenów, wynikające z realizacji ustaleń projektu dokumentu oraz terenów 
sąsiednich, na poszczególne komponenty środowiska, w szczególności na powietrze i wodę oraz klimat 
akustyczny istniejących i projektowanych terenów podlegających ochronie akustycznej 
zlokalizowanych w sąsiedztwie obszaru opracowania. 

W prognozie proszę ocenić walory przyrodnicze przedmiotowego obszaru, w szczególności proszę 
wskazać, czy w jego granicach występują gatunki roślin, grzybów i zwierząt objęte ochroną 
gatunkową wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. 
w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409), w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 
2183, z późn. zm.), w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie 
ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1408), gatunki z załącznika IV Dyrektywy Rady 
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny 
i flory (Dz. U. L 206 z 22.7.1992, str. 7) – tzw. Dyrektywy Siedliskowej, a także gatunki zagrożone 
wyginięciem (np. znajdujące się na krajowej bądź regionalnej czerwonej liście) lub rzadkie. 

W prognozie proszę określić, przeanalizować i ocenić wpływ realizacji ustaleń projektowanego 

dokumentu na rośliny, zwierzęta i grzyby (w tym na gatunki chronione) oraz na różnorodność 
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biologiczną. W prognozie proszę również przeanalizować wpływ realizacji ustaleń projektowanego 

dokumentu na główne tendencje w zakresie zmian klimatu i różnorodności biologicznej oraz 

wpływające na nie czynniki. W prognozie proszę także zaproponować rozwiązania mające na celu 

zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na rośliny, 

zwierzęta i grzyby (w tym na gatunki chronione) oraz na różnorodność biologiczną, mogących być 

rezultatem realizacji ustaleń projektowanego dokumentu. 

W przypadku planowania lokalizacji elektrowni wiatrowych prognoza winna zawierać analizę 

i ocenę wpływu realizacji tego typu inwestycji na ptaki i nietoperze, stosownie do stanu współczesnej 

wiedzy i metod oceny. W ocenie i analizie proszę uwzględnić w szczególności wpływ elektrowni 

wiatrowych na szlaki migracyjne zwierząt, głównie ptaków i nietoperzy, miejsca ich odpoczynku 

i żerowania w trakcie sezonowych wędrówek, a także na korytarze ekologiczne, uwzględniając trasy 

przelotowe ptaków i nietoperzy. Proszę również zaproponować rozwiązania mające na celu 

zapobieganie i ograniczanie ewentualnych negatywnych oddziaływań na ornitofaunę 

i chiropterofaunę mogących być rezultatem realizacji ustaleń projektowanego dokumentu. 

Pomocnymi dokumentami podczas sporządzania projektowanego dokumentu i prognozy w odniesieniu 

do ptaków mogą być następujące opracowania: „Wytyczne w zakresie oceny oddziaływania elektrowni 

wiatrowych na ptaki” (Chylarecki P., Pasławska A., Szczecin 2008) oraz „Obszary ważne dla ptaków 

w okresie gniazdowania oraz migracji na terenie województwa wielkopolskiego” (Wylegała P., Kuźniak 

S., Dolata P., Poznań 2008), natomiast w odniesieniu do nietoperzy „Tymczasowe wytyczne dotyczące 

oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze” (wersja II, grudzień 2009) przygotowane 

przez Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” oraz Porozumienie dla Ochrony Nietoperzy. 

Ponadto, przy sporządzaniu prognozy proszę uwzględnić „Wytyczne w zakresie prognozowania 

oddziaływań na środowisko farm wiatrowych” (Stryjecki M., Mielniczuk K., GDOŚ, Warszawa 2011) 

oraz „Zalecenia w zakresie uwzględnienia wpływu farm wiatrowych na krajobraz w procedurach ocen 

oddziaływania na środowisko” (Badora K., GDOŚ, Warszawa 2017). 

W odniesieniu do inwestycji polegających na budowie instalacji fotowoltaicznych, w prognozie 

proszę określić, przeanalizować i ocenić przewidywane oddziaływanie tych inwestycji na środowisko 

przyrodnicze. Szczególnie należy wziąć pod uwagę oddziaływanie na florę (kwestia zajęcia dużej 

powierzchni, fragmentacji siedliska) oraz na faunę, w tym oddziaływanie na ptaki (efekt „tafli wody”, 

zajęcie potencjalnych siedlisk i żerowisk) i inne zwierzęta lądowe (przeszkoda migracyjna, zajęcie 

potencjalnych siedlisk i żerowisk). Ponadto, w prognozie proszę przedstawić rozwiązania mające na 

celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na 

środowisko przyrodnicze, mogących być skutkiem realizacji ww. inwestycji. 

W przypadku planowanych prac związanych z remontami/modernizacjami i termomodernizacją 

budynków oraz usuwaniem azbestu należy uwzględnić ich potencjalny wpływ na siedliska 

chronionych gatunków ptaków, w tym m. in. jerzyka (Apus apus) i wróbla (Passer domesticus) oraz 

nietoperzy. Należy także zaproponować działania minimalizujące i kompensujące negatywny wpływ 

na zwierzęta. Zaleca się przed podjęciem prac przeprowadzenie inwentaryzacji budynków pod kątem 

występowania chronionych gatunków ptaków i nietoperzy. W razie stwierdzenia występowania 

chronionych gatunków ptaków i nietoperzy, termin i sposób wykonania prac należy dostosować do ich 

okresów lęgowych, rozrodczych i hibernacji. 

W przypadku inwestycji związanych z lokalizacją liniowych elementów infrastruktury technicznej 

w prognozie proszę ocenić wpływ realizacji tego typu inwestycji na środowisko, ze szczególnym 

uwzględnieniem oddziaływania na chronione gatunki roślin, grzybów i zwierząt i ich siedliska, tereny 



8 
 

zieleni, zadrzewienia przydrożne itp., a także zaproponować działania minimalizujące ewentualne 

negatywne oddziaływania. 

W przypadku prowadzenia prac związanych z obszarem zasobów wodnych proszę uwzględnić wpływ 

realizacji tego typu inwestycji na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania na 

chronione gatunki roślin, grzybów i zwierząt i ich siedliska oraz zadrzewienia nadwodne itp., a także 

zaproponować działania minimalizujące ewentualne negatywne oddziaływania.  

Z uwagi na to, iż wśród zadań wymienionych do realizacji wskazano m.in. budowę i przebudowę 

dróg, zwracam uwagę, że drzewa oraz krzewy wymagają szczególnej uwagi podczas wszystkich 

etapów procesu inwestycyjnego. Najgroźniejszymi dla życia drzew są wszystkie te czynniki, które 

negatywnie wpływają na rozwój ich korzeni. Nie wolno dopuścić, aby wokół drzew sąsiadujących 

z planowaną inwestycją doszło do zmiany poziomu gruntu ani zagęszczenia gleby, wskutek 

składowania materiałów budowlanych pod drzewami. Należy również pamiętać, aby zabezpieczyć 

drzewa przed zmianą właściwości chemicznych gleby przez zanieczyszczenie wodą używaną na 

budowie np. z wapnem i cementem. Podczas prac inwestycyjnych sąsiadujących z drzewami należy 

pamiętać o zastosowaniu rozwiązań zapewniających ochronę drzew i gleby tj. zastosowanie 

ogrodzenia tymczasowego strefy ochrony drzew (SOD) - wyznaczonej przez inspektora nadzoru 

dendrologicznego, zastosowanie murków oporowych na granicy SOD w celu zachowania oryginalnego 

poziomu gruntu, zabezpieczenie konarów i pni (nie należy wycinać całych konarów, ogławiać ani 

podkrzesywać koron drzew). W przypadku konieczności pozostawienia otwartej ściany wykopu w SOD, 

na czas robót budowlanych, konieczne jest zamontowanie ekranu korzeniowego w celu ochrony przed 

przesuszeniem i przemarznięciem korzeni żywicielskich. Należy pamiętać, że ochrona systemu 

korzeniowego jest konieczna dla przyszłego stanu zdrowia, wzrostu i bezpieczeństwa drzew. (Suchocka 

M., 2016, Organizacja prac budowlanych na terenach zadrzewionych, Warszawa). Inwestor 

zobowiązany jest do przestrzegania art. 75 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska z 27 kwietnia 2001 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973), tj. uwzględnienia ochrony środowiska 

w trakcie prac budowlanych. Zapisy ustawy Prawo ochrony środowiska zobowiązują inwestora do 

oszczędnego korzystania z terenu w trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji oraz ochrony gleby, 

zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych. Zgodnie z art. 75 ust. 2 ww. ustawy 

wykorzystywanie i przekształcanie elementów przyrodniczych przy prowadzeniu prac budowlanych 

dopuszcza się wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją inwestycji. 

Powyższe informacje proszę uwzględnić w prognozie. 
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2. Informacje o zawartości, głównych celach projektowanego 

dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami 
 

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2021-2030 jest kluczowym dokumentem z punktu 

widzenia rozwoju Gminy. Jest to dokument o charakterze strategicznym, nadrzędnym dla szeregu 

polityki szczebla lokalnego, stanowiący uzupełnienie dokumentów o charakterze planistycznym, 

w szczególności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

i Miasta Stawiszyn.   

Strategia to długookresowy plan działania, określający strategiczne cele rozwoju, które są niezbędne 

dla realizacji przyjętych zamierzeń rozwojowych. 

Ustalenia zawarte w Strategii stanowią podstawę do prowadzenia przez władze Gminy długookresowej 

polityki rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego. Wokół nich koncentrować się będą 

działania zmierzające do zapewnienia jak najlepszych warunków życia mieszkańcom Gminy oraz 

tworzenia sprzyjających warunków dla dalszego rozwoju. 

Struktura postulatywna dokumentu Strategia Rozwoju Gminy Stawiszyn opiera się na wizji, misji, 

celach strategicznych i celach operacyjnych.  

CEL STRATEGICZNY I. PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW ORAZ ZWIĘKSZENIE 

ATRAKCYJNOŚCI OSIEDLEŃCZEJ GMINY 

Cel operacyjny 1.1. Stworzenie warunków dobrego poziomu życia dla rodzin 

Cel operacyjny 1.2. Dostęp do dobrej jakości opieki zdrowotnej na terenie gminy 

Cel operacyjny 1.3. Poszerzenie infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej celem podniesienia jakości 

życia mieszkańców 

Cel operacyjny 1.4. Tworzenie przyjaznych miejsc pobytu dla Seniorów 

Cel operacyjny 1.5. Wspieranie aktywności osób starszych poprzez zwiększenie dostępności do usług, 

kulturalnych, rozwojowych i innych 

Cel operacyjny 1.6. Zapewnienie seniorom opieki środowiskowej i pozostawienie ich w środowisku 

naturalnym wraz ze wsparciem ich rodzin 

CEL STRATEGICZNY II. KONKURENCYJNY ROZWÓJ GOSPODARCZY GMINY 

Cel operacyjny 2.1. Wsparcie przedsiębiorców, rolników i stwarzanie warunków do powstawania 

nowych miejsc pracy 

Cel operacyjny 2.2. Kompleksowe tworzenie stref aktywności gospodarczej poprzez przygotowanie 

terenów pod inwestycje 

Cel operacyjny 2.3. Utworzenie i promowanie lokalnych produktów-marek 

CEL STRATEGICZNY III. ROZWÓJ OPARTY O POSZANOWANIE ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 

Cel operacyjny 3.1. Ochrona przed zmianami klimatu 

Cel operacyjny 3.2. Dbałość o środowisko przyrodnicze gminy 
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Cel operacyjny 3.3. Dostosowywanie produkcji, usług i produkcji rolniczej oraz przetwórstwa do 

funkcjonowania w standardach ekologicznych 

Cel operacyjny 3.4. Kształtowanie świadomości i postaw proekologicznych wśród mieszkańców gminy 

CEL STRATEGICZNY IV. ZARZĄDZANIE GMINĄ I POLITYKĄ PRZESTRZENNĄ Z POSZANOWANIEM 

ROLNICZEJ FUNKCJI GMINY I ZWARTEJ ZABUDOWY 

Cel operacyjny 4.1. Efektywne zarządzanie gminą 

Cel operacyjny 4.2. Prowadzenie polityki przestrzennej w gminie w oparciu o aktualne dokumenty 

planistyczne 

Cel operacyjny 4.3. Dobre praktyki w zakresie ładu przestrzennego i estetyki miejsc publicznych 

Rozwinięciem celów operacyjnych są kierunki działań, w których faktycznie przedstawiono zakres 

realizacji zamierzeń rozwojowych gminy w perspektywie 2030 roku. Oznacza to, że analiza ram, jakie 

przenoszą za sobą ustalenia Strategii opierać się będzie na analizie treści zapisów odnoszących się 

do kierunków działań. 

Założenia Strategii Rozwoju Gminy Stawiszyn wskazują na kontynuowanie procesów rozwoju. Dotyczą 

one integracji m. in. przestrzennej, społecznej i wykorzystania atutów lokalizacyjnych dla rozwoju 

aktywności gospodarczej. Szczególnym, przekrojowym wyzwaniem jest sytuacja także sytuacja 

demograficzna.   

Strategia jest spójna z zapisami dokumentów odnoszących się do zagospodarowania przestrzennego. 

Na szczeblu lokalnym najważniejszym dokumentem kształtowania zagospodarowania przestrzennego 

jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Stawiszyn 

(Uchwała nr XXXX/126/2010 Rady Miejskiej Stawiszyna z dn. 30.09.2010 r.). W roku 2020 miała miejsce 

aktualizacja tego dokumentu. 

Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Stawiszyn 

pozwala częściowo umiejscowić i wskazać lokalizację założeń Strategii Rozwoju Gminy Stawiszyn. 

W gminie Stawiszyn wymienić następujące główne rodzaje użytkowania terenu występujące na terenie 

gminy:  

• Miasto Stawiszyn – w jego granicach administracyjnych - wyodrębniona koncentracja 

zabudowy zwartej, uwarunkowana historycznie, z otoczeniem położonym stycznie do granic 

miasta na terenach poszczególnych wsi, ale o cechach porównywalnych z terenem miejskim. 

• Tereny zwartej zabudowy poszczególnych wsi gminy Stawiszyn.  

• Powstające tereny działalności gospodarczej, skoncentrowane w rejonie drogi krajowej nr 25, 

jak i rozproszone w poszczególnych miejscowościach.  

• Strefa upraw z pojedynczym pojawiającymi się zabudowaniami najczęściej o charakterze 

zabudowy zagrodowej.  

• Tereny dużych kompleksów leśnych. 

Strategia Rozwoju Gminy Stawiszyn wpisuje się w założenia dokumentów ponadlokalnych 

i regionalnych.  

Strategia ta jest elementem systemu programowania przygotowywanego na różnych poziomach. Jej 

treść uwzględnia ustalenia dokumentów wyższego rzędu, w szczególności zapisy projektów 

dokumentów wspólnotowych dotyczących polityki spójności po 2020 roku czy strategii krajowych. 
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Wśród takich dokumentów można wymienić: Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) do 

roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR) czy 

Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK). 

Wyznaczone w ramach strategii cele strategiczne i operacyjne będące odpowiedzią na problemy gminy 

Stawiszyn są spójne z celami Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku. 

Jednym z założeń Strategii jest wzmacnianie rozwoju regionu przy równoczesnym rozwoju wszystkich 

części Wielkopolski zarówno biegunów wzrostu, jak i obszarów problemowych. Duży nacisk kładzie się 

na wzmacnianie wzajemnie korzystnych relacji między wymienionymi obszarami. Strategia 

Wielkopolska 2030 wspiera kluczowe potencjały kreowania wzrostu gospodarczo-społecznego nie 

rezygnując z odpowiedzi na problemy regionu. Strategia stanowi punkt odniesienia dla wszystkich 

działań rozwojowych na terenie Wielkopolski, w tym dla polityki przestrzennej województwa. 

W dokumencie wojewódzkim wyznaczono następujące cele strategiczne:  

1. Wzrost gospodarczy Wielkopolski bazujący na wiedzy swoich mieszkańców.  

2. Rozwój społeczny Wielkopolski oparty na zasobach materialnych i niematerialnych regionu.  

3. Rozwój infrastruktury z poszanowaniem środowiska przyrodniczego Wielkopolski.  

4. Wzrost skuteczności wielkopolskich instytucji i sprawności zarządzania regionem. 
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3. Informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu 

prognozy 
 

Zgodnie z artykułem 52 ust. 1 ustawy OOŚ informacje zawarte w prognozie oddziaływania na 

środowisko powinny być opracowane stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny oraz 

dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu oraz etapu przyjęcia 

tego dokumentu w procesie opracowywania projektów dokumentów powiązanych z tym 

dokumentem. 

Strategia Rozwoju Gminy Stawiszyn obejmuje zestaw celów oraz podporządkowane im kierunki 

działań. Analizując oddziaływania na środowisko dokonano przeglądu kierunków działań, czyli 

najbardziej szczegółowych zapisów. Należy przy tym podkreślić, że przedmiotowa Strategia co do 

zasady jest dokumentem ogólnym, analizującym uwarunkowania i szanse rozwoju w odniesieniu do 

przestrzeni miasta i gminy Stawiszyn, wytyczającym główne ramy i kluczowe kierunki działań 

o pewnym stopniu ogólności.  

Ocenę oddziaływania przeprowadzono zgodnie z artykułem 51 ust. 2 ustawy OOŚ. W prognozie 

zawarto wszystkie elementy, jakie powinna zawierać wg Ustawodawcy.  

Kluczowym elementem Prognozy jest odpowiedź na pytanie: czy projektowany dokument wyznacza 

ramy dla późniejszych realizacji mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz czy realizacja 

postanowień tego dokumentu może spowodować znaczące oddziaływania na środowisko?  

Poszczególne kierunki działań Strategii przeanalizowano w szczególny sposób pod kątem wpływu 

i oddziaływania na poszczególne „ustawowe” elementy środowiska: 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. 

Dokonano analizy prawdopodobieństwa występowania oddziaływań na środowisko, czas trwania, 

zasięg, częstotliwości, odwracalność, a także prawdopodobieństwo występowania oddziaływań 

skumulowanych lub transgranicznych i prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub 

zagrożenia dla środowiska. 

Oceniono stopień, w jakim dokument ustala ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć,  

w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć, a także powiązania z działaniami 

przewidzianymi w innych dokumentach. Dokonano analizy przydatności w uwzględnieniu aspektów 

środowiskowych, w szczególności w celu wspierania zrównoważonego rozwoju, oraz we wdrażaniu 

prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska. Oceniono powiązania z problemami 

dotyczącymi ochrony środowiska.  

Każde z zadań oceniane było pod kątem występowania oddziaływań bezpośrednich, np. wynikających  

z charakteru prac inwestycyjnych, jak również oddziaływań pośrednich – długoterminowych, 

wynikających z charakteru danego przedsięwzięcia. 
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4. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy 

skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu 

oraz częstotliwości jej przeprowadzania 
 

System monitoringu postanowień Strategii Rozwoju Gminy Stawiszyn zaprezentowany został 

w rozdziale pod tytułem „4.1. SYSTEM REALIZACJI STRATEGII, W TYM WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA 

DOKUMENTÓW WYKONAWCZYCH”. Zaproponowano w nim, że efekty wdrażania Strategii opisywane 

będą w corocznym Raporcie o stanie gminy, który jest obowiązkowym dokumentem zgodnie z art. 28aa 

ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z powyższą ustawą Raport podsumowuje działalności 

burmistrza w roku poprzednim, zwracając szczególną uwagę na realizację m.in. programów i strategii. 

Pomocnym narzędziem stanie się tabela ewaluacyjna stanowiąca Załącznik nr 3 do Strategii. W tabeli 

znajduje się miejsce na wprowadzenie jednostki odpowiedzialnej za realizację celów, a także kolumny 

z planowaną datą wykonania zadania oraz datą faktyczną. Zawiera także praktyczne informacje 

o stanie realizacji działania. Pozwoli ona na dokładne sprawdzenie realizacji założonych celów 

strategicznych i operacyjnych. 

Proponuje się uzupełnić system monitoringu postanowień Strategii o dane odnoszące się do 

środowiska. Proponuje się prowadzenie analizy i oceny stanu poszczególnych komponentów 

środowiska w oparciu o wyniki pomiarów uzyskanych w ramach państwowego monitoringu 

środowiska oraz w przypadku zadań, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko w ramach 

indywidualnych zamówień. Wyniki pomiarów muszą odnosić się do obszaru objętego Strategią. 

Proponuje się, aby monitoring skutków realizacji postanowień Programu na środowisko prowadzony 

był w cyklu rocznym, podobnie jak to przyjęto przy monitoringu całości Strategii. 

TABELA 1. PROPOZYCJA POMIARU STANU ŚRODOWISKOWA NA TERENIE GMINY STAWISZYN  

Rezultat Oczekiwany trend Wskaźniki lub sposoby oceny 

Ochrona środowiska Poprawa lub 

zachowanie 

dobrego stanu 

środowiska  

▪ Dane nt. stanu środowiska 

prezentowane w rocznych ocenach 

stanu środowiska w województwie 

wielkopolskim (PIOŚ), w 

szczególności w odniesieniu do 

stanu wód powierzchniowych 

i podziemnych, stanu powietrza.  

▪ Wzrost odsetka osób 

korzystających z sieci kanalizacyjnej 

i gazowej (GUS).  

Zachowanie ładu przestrzennego Zachowanie 

walorów 

przestrzennych i 

środowiskowych  

▪ Odsetek powierzchni gmin 

objętych miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego 

(GUS).  

Zwiększenie zdolności 

retencjonowania wody 

Wzrost  ▪ Ocena jakościowa (wywiady/ 

rozmowy z ekspertami) nt. 

potencjału retencyjnego na terenie 

Gminy Stawiszyn (np. informacja z 

Referatu ochrony środowiska, 
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Rezultat Oczekiwany trend Wskaźniki lub sposoby oceny 

gospodarki przestrzennej i 

nieruchomości Urzędu Gminy i 

Miasta w Stawiszynie).   

Rozwój odnawialnych źródeł energii Wzrost  ▪ Liczba zrealizowanych inwestycji z 

zakresu OZE (dane pozyskane od 

inwestorów z terenu gminy).  

Wzrost świadomości ekologicznej 

mieszkańców 

Wzrost  ▪ Ocena jakościowa (wywiady/ 

rozmowy z ekspertami) nt. stanu 

świadomości ekologicznej i działań 

z zakresu edukacji ekologicznej na 

terenie gminy (np. informacja z 

Referatu ochrony środowiska, 

gospodarki przestrzennej i 

nieruchomości Urzędu Gminy i 

Miasta w Stawiszynie).  
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5. Analiza oddziaływania na środowisko 
 

5.1 Istniejący stan środowiska  
 

5.1.1. Położenie, sieć osadnicza, struktura funkcjonalno-przestrzenna  
 

Miasto i Gmina Stawiszyn położone są w południowo-wschodniej części Województwa 

Wielkopolskiego. Około 30 kilometrów dzieli ją od granic Województwa Łódzkiego (gmina Goszczanów 

w powiecie sieradzkim). Od stolicy województwa – Poznania – dzieli ją dystans ca 110 km. 

Miasto i Gmina Stawiszyn położone są w północnej części powiatu kaliskiego. Jest to jedyna gmina 

miejsko-wiejska Powiatu Kaliskiego. Miasto Stawiszyn położone jest w środku gminy - centralnie 

w stosunku do pozostałych miejscowości gminy Stawiszyn i granic gminy. Jej powierzchnia wynosi 

78,3km2 , co plasuje ją na przedostatnim miejscu w powiecie kaliskim. 

Powierzchnia gminy obejmuje 78,3 km2 . W skład gminy Stawiszyn - administracyjnie – wchodzi miasto 

Stawiszyn i czternaście sołectw. Siedzibą władz jest miasto Stawiszyn. Należy ono do najmniejszych 

miast w kraju, bowiem rozlokowane jest na niespełna 1km2 . 

Gmina Stawiszyn to gmina miejsko-wiejska, z dwoma dużymi ośrodkami osadniczymi o funkcjach, tj. 

Stawiszyn i Zbiersk Cukrownia (poza podstawową jaką jest mieszkalnictwo) również ogólnogminnych, 

zaspakajających podstawowe potrzeby mieszkańców gminy. Pozostałe miejscowości gminy Stawiszyn 

to wsie o funkcjach rolniczych, z tendencją (narastającą od 1990 roku) do lokowania tam również 

innych rodzajów działalności. Wsie te stanowią miejsce zamieszkania oraz w zdecydowanej większości 

przypadków miejsce pracy mieszkańców gminy Stawiszyn. 

Analizując powiązania przestrzenne nie zaobserwowano tendencji do rozwoju przestrzennego gminy 

(rozwoju zabudowy) w zbiegu z zabudową rozlokowaną na terytorium sąsiednich jednostek 

administracyjnych. Strefy graniczne to przede wszystkim tereny upraw polowych i lasów. 

O powiązaniach przestrzennych można mówić zatem w odniesieniu do sfery środowiskowej, w której 

dominującą rolę odgrywają duże kompleksy leśne, położone w części północnej i wschodniej gminy, 

rozciągające się na terytorium kilku jednostek administracyjnych. Drugą grupę stanowić będą tereny 

rolniczej przestrzeni produkcyjnej, które nie są delimitowane przez granice administracyjne gmin. 

Kolejnym elementem struktury przestrzennej, który należy wymienić w ramach prowadzonej analizy 

powiązań zewnętrznych, są wody płynące. Ostatnią grupę stanowią obiekty liniowe drogownictwa 

(drogi) i infrastruktury technicznej (sieci infrastruktury technicznej). 

Na terenie gminy i miasta Stawiszyn droga krajowa przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie dziewięciu 

jednostek osadniczych. Dwie z nich to ważne ośrodki urbanistyczne gminy, a mianowicie Zbiersk oraz 

główny ośrodek administracyjny gminy, tj. miasto Stawiszyn. Po wybudowaniu obwodnicy Stawiszyna, 

droga krajowa omija jego śródmieście od wschodu w odległości zaledwie ca 350 m. 

Na długości ca 13 km, w granicach gminy i miasta Stawiszyn, droga nr 25 posiada 7 skrzyżowań ze 

szlakami rangi powiatowej zlokalizowanymi w Zbiersku Cukrowni i Zbiersku (3), Starym Kiączynie, 
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Wyrowie, Piątku Małym i Piątku Małym-Kolonii, których wzajemne rozmieszczenie względem siebie 

waha się w granicach od ca 0,14 km do ca 3,9 km. 

Przebiegająca przez teren gminy Stawiszyn droga krajowa nr 25 ma duże znaczenie dla regionu 

kaliskiego z uwagi na to, że ten korytarz komunikacyjny stanowi najkrótsze połączenie miasta Kalisza 

z autostradą A-2 Warszawa-Poznań-Berlin. Przez teren gminy i miasta Stawiszyn nie przebiega żadna 

droga wojewódzka, stąd następne w kolejności - co do hierarchii ustalonej ustawą o drogach 

publicznych - są drogi powiatowe. Łączą one teren gminy ze wszystkimi gminami ościennymi. 

Przez tereny gminy przebiega, funkcjonująca na terenie gminy od 1914r., linia kolei wąskotorowych 

Opatówek - Turek. Łączy ona teren gminy Stawiszyn z Opatówkiem na południu i gminą Mycielin czy 

Turek na północnym-wschodzie. 

Transport kolejowy linią wąskotorową (z przystankami w Zbiersku Cukrowni i Petrykach) funkcjonuje 

obecnie marginalnie. Incydentalnie kolej ta wykorzystywana jest jako atrakcja turystyczna. 

System komunikacji zbiorowej na terenie gminy i miasta Stawiszyn funkcjonuje w oparciu o usługi 

świadczone przez Kaliskie Linie Autobusowe Spółkę z o.o. oraz dawne Przedsiębiorstwo Państwowej 

Komunikacji Samochodowej, a obecnie – po przekształceniu - Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Kaliszu Spółkę z o.o.1 

MAPA 1. UKŁAD PRZESTRZENNY GMINY STAWISZYN  

 

ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE  

 
1 Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Stawiszyn 
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Rzeźba terenu teren miasta i gminy Stawiszyn wg podziału B. Krygowskiego na jednostki fizyczno-

geograficzne znajduje się w części w obrębie Wysoczyzny Kaliskiej i jej subregionie Równiny Kaliskiej. 

Jest to wysoczyzna morenowa wzniesiona na wysokość 115 – 115,5 m npm, o spadkach poniżej 2%, 

lokalnie 2%–5%. Posiada ona cechy silnego przeobrażania spowodowanego akumulacją fluwioglacjalną 

i procesami peryglacjalnymi. W wyniku tych procesów powierzchnia wysoczyzny została wyrównana, 

a zbocza są długie i bardzo łagodne, przecięte lokalnie słabo zarysowującymi się dolinkami okresowego 

odpływu wód powierzchniowych. Wysoczyzna zajmuje południową część gminy. Wyjątkiem jest 

fragment wysoczyzny wyrastającej z dna doliny Bawół w postaci kopulastego ostańca morenowego, na 

którym położone jest stare miasto Stawiszyn. Przeważają tu większe spadki, miejscami do 10% a nawet 

powyżej 10%. 

Północną część gminy zajmuje Równina Rychnowska. Kotlina Rychwalska na terenie gminy występuje 

jako terasa środkowa wydmowa (wg B. Krygowskiego) wchodząc od północy na teren gminy 

i obrzeżając północny fragment wysoczyzny. Jest to forma morfologiczna płaska, o spadkach rzadko 

przekraczających 5% (wg Rotnickiego są to pola sandrowe strefy marginalnej zlodowacenia 

bałtyckiego). 

Pod koniec plejstocenu piaski budujące terasę poddane zostały procesom eolicznym i utworzyły się 

wały wydmowe o wysokościach względnych dochodzących do 10 m. Obszary podmokłe występują 

głównie przy wałach wydmowych. Świadczą one o płytkim zaleganiu gliny morenowej zamaskowanej 

różnej miąższości piaskami. 

Wysoczyznę morenową i terasę wydmową rozcina z południowego wschodu na północny zachód 

dolina rzeki Bawół. Jest to forma dolinna o dość zróżnicowanej szerokości od ca 100 m do ca 1500 m. 

Dno stanowi terasę zalewową płaską, o spadkach nie przekraczających 2%. 

Na terenie gminy występują także formy antropogeniczne powstałe w wyniku działalności człowieka. 

Są to formy wklęsłe powstałe po eksploatacji surowców (Długa Wieś - po eksploatacji piasków i Nowy 

Kiączyn - po wydobyciu piasku, niezrekultywowane, wypełnione wodą do głębokości 2/3). Obecnie 

nastąpiło zamulenie tych wyrobisk i obserwuje się sukcesję roślinności wilgociolubnej oraz drzew 

samosiejek. 

Na terenie miasta Stawiszyna występują grunty nasypowe o miąższości 0,7 – 2,7 m jako przejaw 

antropizacji środowiska.2 

Gmina ma charakter rolniczy. Grunty użytkowane przez gospodarstwa rolne stanowią 4785,75 ha (tj. 

ok. 61% ogólnej powierzchni całej gminy), w tym: użytki rolne – 4364,79 ha (w dobrej kulturze – 

4342,38 ha, pozostałe użytki rolne – 22,41 ha). Zatem istnieją dogodne warunki do rozwoju rolnictwa, 

tym bardziej, że ukształtowanie terenu, występujący klimat, długość okresu wegetacyjnego roślin 

czynią obszary rolnicze atrakcyjnymi pod względem ich rolniczego wykorzystania. Dużą część 

powierzchni zajmują lasy i grunty leśne – 199,59 ha, łąki trwałe – 506,67 ha (ok. 6,5%) oraz pozostałe 

grunty – 221,39 ha. Natomiast stosunkowo małą powierzchnię obejmują sady (ok. 0,63%) i pastwiska 

trwałe (ok. 0,31%).3 

 
2 Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Stawiszyn 
3 Źródło: Program Ochrony Środowiska Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2017-2020 z uwzględnieniem 
perspektywy do 2024 roku 
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5.1.2. Klimat  
 

teren miasta i gminy Stawiszyn, wg regionalizacji klimatycznej A. Wosia (A. Woś, 1994 – Klimat Niziny 

Wielkopolskiej) zaliczony został do regionu Klimatycznego XV – Środkowowielkopolskiego. Znajduje się 

w zasięgu trzech mas powietrza: polarnej, arktycznej i zwrotnikowej. 

Masa powietrza polarnego dominuje w ciągu całego roku. Napływa jako powietrze polarno – morskie 

lub polarno – kontynentalne. Powietrze polarno – morskie napływa znad północnej części Atlantyku, 

cechuje się znaczną wilgotnością i przynosi wzrost zachmurzenia nieba. W zimie napływowi tej masy 

powietrza towarzyszy ocieplenie i odwilże oraz opady atmosferyczne (śnieg, deszcz), natomiast latem 

ochłodzenie oraz opady atmosferyczne i burze atmosferyczne. Powietrze polarno–kontynentalne 

napływa z rejonów umiarkowanych szerokości geograficznych Azji i Europy Wschodniej. 

Charakteryzuje się stosunkowo małą wilgotnością, małym zachmurzeniem oraz brakiem opadów 

atmosferycznych. W zimie tej masie powietrza towarzyszą znaczne spadki temperatury, natomiast 

latem przynosi ona pogodę słoneczną, gorącą i suchą z zachmurzeniem o charakterze konwekcyjnym. 

Nad Wielkopolską, średnio masa powietrza polarnego występuje przez około 82% dni w roku, 

najczęściej w lipcu (92,6%) i sierpniu, najrzadziej w kwietniu (71,0%), listopadzie i grudniu. 

Powietrze arktyczne napływające z północy charakteryzuje się stosunkowo niewielką wilgotnością oraz 

dużą przeźroczystością. Towarzyszą mu znaczne spadki temperatury będące przyczyną bardzo późnych 

przymrozków wiosennych i wczesnych przymrozków jesiennych. Masy powietrza arktycznego zalegają 

przeciętnie przez około 16% dni w roku, najczęściej w kwietniu (28%) oraz listopadzie, najrzadziej w 

sierpniu (2,9%) oraz lipcu. Rzadko, bo przez około 2% dni w roku, zalegają nad Wielkopolską masy 

powietrza zwrotnikowego. Towarzyszą im gwałtowne ocieplenia zimą i okresy bardzo gorącej pogody 

latem. Powietrze zwrotnikowe napływa od strony Azorów jako morskie, albo od strony Afryki i Bliskiego 

Wschodu jako suche kontynentalne. Masy powietrza zwrotnikowego najczęściej napływają w okresie 

od sierpnia (5,5%) do października oraz w czerwcu i maju, a najrzadziej – raz na kilka lat - w listopadzie 

oraz w styczniu i lutym. 

Przeważające kierunki wiatrów nawiązują do kierunku napływu mas powietrza. Stąd najczęściej 

obserwowane wiatry pochodzą z sektora zachodniego i południowo– zachodniego. Wysoki udział 

stanowią również wiatry z sektora południowego i wschodniego. 

 

Średnia roczna temperatura powietrza będącą kompleksowym wskaźnikiem klimatu dla stacji Kalisz, 

wykazuje tendencję wzrostową na przestrzeni ostatnich 35 lat. 

Średnia temperatura z wielolecia wynosi 8,3oC, średnia najzimniejszego miesiąca stycznia wynosiła -

1,5oC, a najcieplejszego miesiąca lipca 18,1oC. 

Średnia roczna wilgotność powietrza przekracza na terenie gminy 80%. W okresie zimowym powietrze 

atmosferyczne nasycone jest parą wodną w 88% – 89%, latem wartości te są znacznie niższe i wynoszą 

73% – 77%.  

Średnie sumy opadów z wielolecia 1971 – 2000 kształtują się na poziomie 508 mm. W poszczególnych 

porach roku średnie wartości opadów różnicują się dochodząc zimą do 85 mm (XII – II), do 198 mm 

latem (VI – VIII), a w okresie wegetacyjnym do 359 mm (IV – X). 



19 
 

Zasoby wodne uzupełnia pokrywa śnieżna zalegająca na terenie gminy średnio 50 dni w roku. Dane te 

w poszczególnych latach mogą ulegać różnicowaniu. Wg map zamieszczonych w Atlasie klimatu 

Województwa Wielkopolskiego średnia roczna suma opadów atmosferycznych kształtuje się na 

poziomie 550–600 mm w północno - wschodniej części gminy i poniżej 550 mm w południowo–

zachodniej części gminy. Średnia grubość pokrywy śnieżnej wynosiła 5–6 cm, a średnia trwałość 

pokrywy śnieżnej wynosiła 40 - 45 dni. Średnia dni z mrozem z 10-lecia wynosiła 35–35 dni. Średnia 

liczba z burzą (Kalisz) wynosiła 26 dni. Średnia roczna wilgotność względna powietrza wynosiła 80% – 

82%. Długość okresu wegetacyjnego wynosi 226–228 dni. Mgły, które wywierają znaczny wpływ na 

kształtowanie warunków klimatyczno – zdrowotnych występują średnio w roku 43 dni. 

Warunki topoklimatyczne są zróżnicowane. Najkorzystniejsze warunki klimatyczne, głównie solarne i 

wilgotnościowe posiadają obszary wysoczyznowe. Obszary dolinne mają warunki niekorzystne, 

podatne na tworzenie się mgieł przeważnie radiacyjnych. Dno doliny Bawół nie stanowi jednak 

typowego zbiornika chłonnego powietrza i mimo dużego udziału cisz jest na ogół dobrze 

przewietrzane. 

Doliny rzeczne są z reguły terenami niekorzystnymi dla stałego pobytu ludzi. Zjawiska podwyższonej 

wilgotności powietrza oraz większej częstotliwości występowania mgieł i zamgleń towarzyszą również 

płytko występującym wodom gruntowym i podmokłościom. Na poprawę warunków klimatycznych 

wpływają istniejące w sąsiedztwie lasy. Swoisty mikroklimat tworzą kompleksy leśne usytuowane w 

północnej części gminy. Cechuje je większa wilgotność powietrza, zaciszność, zmniejszenie prędkości 

wiatru. Wpływają łagodząco na dobowe i roczne wahania temperatur. Kompleksy leśne modyfikują 

klimat terenów bezpośrednio przyległych. Są głównym regulatorem klimatu i wilgotności. Zmniejszają 

wahania temperatur, wyhamowują silne wiatry, zwiększają zdolność retencji, podnoszą walory 

zdrowotne poprzez wzbogacony skład fizyko–chemiczny powietrza w tlen, ozon, olejki eteryczne 

(fitocydy) i inne substancje śladowe podnoszące komfort bioklimatyczny.4 

 

5.1.3 Gleby i surowce mineralne  
 

Na terenie gminy występują dobre i bardzo dobre gleby. Związane są obszarem wysoczyzny, utworzone 

na podłożu zbudowanym z piasków o różnej gliniastości podścielone glinami. 

Najlepsze z nich to gleby w typie czarnych ziem o składzie mechanicznym piasków gliniastych mocnych, 

często pylastch. Są to gleby IIIa - IIIb, a miejscami II klasy gruntów ornych kompleksu przydatności 

rolniczej pszennego dobrego. Są bardzo żyzne prawidłowo, uwilgotnione i mają poziom próchniczny 

o dużej miąższości. Są odpowiednie dla wszelkich upraw polowych. W ich obrębie, w postaci 

niewielkich płatów, występują gleby brunatne wytworzone z piasków gliniastych mocnych lub lekkich 

naglinowych. Są to gleby IIIb - IVa klasy gruntów ornych i należą do kompleksu żytniego bardzo dobrego 

i są odpowiednie dla upraw polowych, sadownictwa i warzywnictwa. Gleby brunatne lub bielicowe 

wytworzone na piaskach gliniastych lekkich i słabogliniastych, podścielonych głęboko glinami lekkimi 

i średnimi, należą do kompleksu żytniego. Przydatne do upraw polowych czy też sadownictwa. Można 

uprawiać: żyto, owies, kukurydzę, ziemniaki, len, tytonie lekkie, łubin, rośliny motylkowe pastewne. 

Do gleb o małej przydatności rolniczej należą gleby brunatne zbielicowane wytworzone na piaskach 

 
4 Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Stawiszyn 
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różnej gliniastości na piaskach luźnych. Użytkowane są jako grunty orne oraz czarne ziemie właściwe 

i zdegradowane. Ponadto występują gleby murszowate i mursze użytkowane jako użytki zielone. Gleby 

bielicowe i murszowate są ubogie i zawodne, wymagają nawożenia i zabiegów agrotechnicznych. 

Na podstawie analizy struktury klas bonitacji gruntów rolnych można stwierdzić, iż gmina Stawiszyn 

jest zasobna w grunty rolne (a także i leśne) objęte szczególną ochroną z mocy przepisów ustawy 

o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 

Na terenie gminy Stawiszyn nie występują grunty orne I klasy bonitacji gleb. Występują natomiast 

grunty klasy II (5,9%). Ich udział nie jest duży, niemniej jednak stanowią one cenny element rolniczej 

przestrzeni produkcyjnej gminy Stawiszyn. Największy udział (blisko 60%) mają jednak grunty klas III 

(44,2%) i IV (13,7%), a więc grunty o dużej przydatności rolniczej. Łącznie gleby o wysokich klasach 

bonitacyjnych (kl. II, III i IV) stanowią ca 63,8% ogólnej powierzchni gruntów ornych, które zajmują 

ponad 58% powierzchni ogólnej gminy. 

Łąki i pastwiska zajmują obecnie powierzchnię ok. 7%, obszaru gminy. Użytki zielone kl. III stanowią 

ponad 50% ogółu wszystkich użytków zielonych. 

RYSUNEK 1. STRUKTURA KLAS BONITACJI GRUNTÓW ORNYCH NA TERENIE GMINY STAWISZYN 

 

ŹRÓDŁO: STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA 

STAWISZYN 

Największe zwarte kompleksy gleb o wysokiej bonitacji z dominującymi kompleksami uprawowymi 

pszennymi dobrymi występują w centralnej części gminy, ograniczonej od północy dolinką rzeki Bawół. 

Występują one na terenach wsi: Długa Wieś Pierwsza, Długa Wieś Druga i Długa Wieś Trzecia, Piątek 

Kolonia, Piątek Mały, Piątek Wielki, Łyczyn, Petryki, Werginki. Drugą co do wielkości powierzchnię 

zajmują kompleksy uprawowe żytnie bardzo dobre. Następnie mniejsze kompleksy uprawowe to żytni 

dobry i pszenny bardzo dobry. Kompleksy żytnie zajmują północną część gminy. Kompleksy uprawowe 

o małej przydatności dla rolnictwa znajdują się w części środkowej rozciągającej się w kierunkach WE. 

Znaczna część użytków zielonych jest pochodzenia organicznego. Występują one w rozległej dolinie 

rzeki Bawół i na terenie miasta Stawiszyna oraz fragmentarycznie wzdłuż kilku dopływów tej rzeki i przy 
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dalej położonych rowach. Wymagają uregulowania stosunków gruntowo-wodnych, innych zabiegów 

agrotechnicznych i ochronnych.5 

Na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn nie występują udokumentowane złoża kruszywa naturalnego. 

Gmina Stawiszyn należy do ubogich w surowce mineralne. W północnej części analizowanej gminy 

występują piaski i mułki jeziorne zlodowacenia północno - polskiego. Są to jednak piaski drobne i 

średnioziarniste, często pylaste przechodzące w pył. Stropowa część mogłaby być wykorzystana dla 

celów budowlanych, ale eksploatacja jest nieopłacalna ze względu na małą miąższość i wysoki poziom 

wód gruntowych (1,5 - 3,0 m p.p.t.) oraz pokrycie terenu lasami. 

Obecnie pewne znaczenie gospodarcze mają jedynie nielegalnie eksploatowane złoża kruszywa 

naturalnego w postaci piasków wydmowych (drobnych i średnioziarnistych) powstałych w okresie 

postglacjalnym w wyniku zachodzących procesów eolicznych. Ponadto, pewne znaczenie mają piaski i 

mułki jeziorne zlodowacenia północno - polskiego. Jednak ich eksploatacja jest nieopłacalna. Ze 

względu na niespełnianie kryteriów surowca opałowego torfów holoceńskich, występujących w 

północno-zachodniej stronie miasta Stawiszyna, nie nadają się one do eksploatacji.6 

 

5.1.4. Wody powierzchniowe i podziemne  
 

Gmina Stawiszyn pod względem hydrograficznym położona jest w zlewni rzeki Warty, jedynie 

południowy niewielki fragment należy do zlewni Prosny. Między nimi przebiega dział wodny III rzędu. 

Oś hydrograficzną obszaru stanowi rzeka Bawół (Baweł) uchodząca do rzeki Czarnej Strugi (Defet), 

która z kolei uchodzi do Warty stanowiąc jej lewy dopływ. Bawół wypływa spod Podzborowa na 

wysokości około 119 – 120 m n.p.m i przepływa przez gminę z południowego wschodu na północny 

zachód. 

Średni spadek całej rzeki wynosi 0,3%. Koryto rzeki Bawół wcina się w dno doliny na około 1 – 2 m. 

Szerokość koryta wynosi około 2 m. Brzeg rzeki jest sztucznie uregulowany. Działy wodne IV rzędu 

wyznaczają zlewnie dopływów Bawołu i Czarnej Strugi. Poza główną rzeką występują liczne rowy 

melioracyjne (70,8 km) stale bądź okresowo wypełnione wodą. 

Na terenie gminy działa Spółka Wodna Zbiersk obejmująca 1250 ha gruntów wsi Zbiersk Kolonia, 

Zbiersk Cukrownia i Zbiersk oraz Łyczyn i Kiączyn. Grunty orne zdrenowane są prawie w całości. Część 

drenów ma jednak wiele lat i ich efektywność jest ograniczona. Niemal wszystkie lasy i łąki pocięte są 

rowami odwadniającymi. Rzadko, co kilka lat, wyłącznie podczas wysokich wiosennych wezbrań, 

zalewane są fragmenty doliny Bawół. 

Regulację odpływu wód i ich retencjonowanie zapewniają jazy zlokalizowane na rzece Bawół. 

Gmina położona jest w obszarze bezjeziornym. Wody stojące to przede wszystkim niewielkie zbiorniki 

wód powierzchniowych (rejon Zbierska i Petryk - o ogólnej pow. ca 8,5 ha), stawy hodowlane, 

przyzagrodowe sadzawki i zbiorniki przeciwpowodziowe. 

 
5 Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Stawiszyn 
6 Źródło: Tamże  
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Obszary podmokłe występują głównie w obniżeniach śródwydmowych: Trzęsawka i w strefie na 

zachód od Tartaku Zbiersk i w okolicy Kolonii Zbiersk. 

W północno–zachodniej części gminy występuje zagłębienie ewapotranspiracyjne ze zbiornikiem 

Trzęsawka na północ od Miedzy. Ze względu na brak posterunków pomiarowych IMiGW, 

charakterystykę hydrologiczną przeprowadzono na podstawie danych posterunków znajdujących się 

poza granicą gminy – na Czarnej Strudze (Trąbczyn). Cieki na terenie gminy charakteryzują się śnieżno 

– deszczowym reżimem zasilania z jednym maksimum i jednym minimum w ciągu roku 

hydrologicznego. Wysokie przepływy i stany występują najczęściej w lutym i w marcu w okresie 

roztopów. Fale wezbrań roztopowych trwają przeciętnie od 16 do 25 dni i osiągają trzykrotnie wyższe 

kulminacje od fal opadowych. Wezbrania opadowe występują rzadziej, najczęściej w lipcu i sierpniu i 

trwają krócej poniżej 20 dni. 

Rzeki charakteryzują się znaczną nieregularnością przepływów średnio miesięcznych i rocznych. Jest to 

charakterystyczne dla rzek nizinnych i świadczy o małej retencji tego obszaru, a tym samym o małej 

zasobności wodnej zlewni. 

Na terenie gminy głównymi przyczynami zanieczyszczenia wód są: -  

• nieuporządkowana gospodarka wodno-ściekowa,  

• nadmierna chemizacja rolnictwa,  

• obiekty zagrażające środowisku (stacje paliw, składowiska odpadów, zakłady produkcyjne, 

punkty eksploatacji kopalin).7 

Celem ochrony wód jest osiągnięcie celów środowiskowych dla jednolitych części wód 

powierzchniowych, jednolitych części wód podziemnych oraz obszarów chronionych, a także poprawa 

jakości wód oraz biologicznych stosunków w środowisku wodnym i na terenach podmokłych. 

W odniesieniu do wód powierzchniowych cele te są następujące:  

• niepogarszanie stanu wód, osiągnięcie lub utrzymanie dobrego stanu wód,  

• stopniowe redukowanie zanieczyszczenia substancjami priorytetowymi oraz substancjami 

szczególnie szkodliwymi dla środowiska wodnego,  

• zaprzestanie, stopniowe eliminowanie lub ograniczanie emisji substancji priorytetowych oraz 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego,  

• spełnienie wymagań szczególnych w odniesieniu do obszarów chronionych (np. obszary 

chronione przyrody, kąpieliska), tj. jest osiągnięcia norm i celów ustanowionych dla obszarów 

chronionych. 

Zgodnie z obowiązującym Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2016 r., 

poz. 1967), na terenie gminy Stawiszyn położone są zlewnie jednolitych części wód powierzchniowych 

rzecznych (PLRW) i podziemnych (PLGW). 

Stan jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych (JCWP) na terenie gminy Stawiszyn 

charakteryzował się złą oceną. Część z badanych JCWP zagrożona była nieosiągnięciem celu 

środowiskowego (dot. JCWP Bawół do Czarnej Strugi).  

Plan gospodarowania wodami na obszarze Dorzecza Odry ustala następujące cele środowiskowe:  

 
7 Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Stawiszyn 
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• Dla jednolitych części wód – będących w dobrym stanie/potencjalne ekologicznym – 

utrzymanie tego stanu/potencjału.  

• Dla naturalnych części wód (NAT) – osiągnięcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego, 

utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego.   

• Dla silnie zmienionych i sztucznych części wód  (SCZW) – osiągnięcie co najmniej dobrego 

potencjału ekologicznego, utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego.8    

TABELA 2. OCENA STANU WÓD POWIERZCHNIOWYCH WG JCWP NA TERENIE GMINY STAWISZYN   

Nazwa Kod Stan wód 

Zagrożenie 
nieosiągnięciem 

celu 
środowiskowego 

Odstępstwo 
czasowe od 

osiągania celu 

Bawół do 
Czarnej Strugi 

PLRW6000231835669 Zły Tak Do 2021 roku 

Dopływ z Piątka 
Małego 

PLRW6000161849349 Zły Nie - 

ŹRÓDŁO: 
HTTPS://WWW.GIOS.GOV.PL/IMAGES/DOKUMENTY/PMS/MONITORING_WOD/KLASYFIKACJA_I_OCENA_STANU_R
W_2014-2019_MONITORING_2.XLSX ORAZ NAD PODSTAWIE HTTPS://WODY.ISOK.GOV.PL/  

 

Dla terenu gminy Stawiszyn nie opracowano map szczególnego zagrożenia powodzią. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 Za: Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry 

https://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/pms/monitoring_wod/Klasyfikacja_i_ocena_stanu_RW_2014-2019_monitoring_2.xlsx
https://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/pms/monitoring_wod/Klasyfikacja_i_ocena_stanu_RW_2014-2019_monitoring_2.xlsx
https://wody.isok.gov.pl/
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MAPA 2. MAPA JCWP BAWÓŁ DO CZARNEJ STRUGI  

 

ŹRÓDŁO: HTTP://POZNAN.RZGW.GOV.PL/ 

MAPA 3. MAPA JCWP DOPŁYW Z PIĄTKA MAŁEGO  

 

ŹRÓDŁO: HTTP://POZNAN.RZGW.GOV.PL/ 

http://poznan.rzgw.gov.pl/
http://poznan.rzgw.gov.pl/
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Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP) to wydzielone, szczególnie cenne i zasobne struktury 

wodonośne, wytypowane jako obszary wymagające ochrony, spełniające określone wymagania 

ilościowe i jakościowe oraz stanowiące istotne w skali kraju rezerwuary dla zaopatrzenia ludności 

w wodę. Gmina Stawiszyn położona jest w zasięgu są dwóch Głównych Zbiorników Wód Podziemnych: 

czwartorzędowy oznaczony nr 311 Zbiornik rzeki Prosna oraz górno-kredowy oznaczony nr 151 

Zbiornik Turek – Konin – Koło: 

• GZWP nr 311 obejmuje zachodnią część powiatu kaliskiego i jest on źródłem zaopatrzenia 

w wodę mieszkańców m. Kalisz (ujęcie „Lis”) oraz gminy Brzeziny. Na obszarze 

udokumentowanym dla ujęcia miejscowego Lis – Zadowice zbiornik ten podlega najwyższej 

ochronie (ONO) – teren na południe od zbiornika Pokrzywnica. GZWP nr 311 Zbiornik rzeki 

Prosna, będący zbiornikiem czwartorzędowym, narażony jest na zanieczyszczenie 

antropogeniczne wodami infiltrującymi z powierzchni. W celu jego ochrony, w strefach 

zasilania zbiornika oraz w obszarze jego rozprzestrzeniania należy dążyć do powstrzymania 

postępującej degradacji środowiska, a także do eliminowania najbardziej typowych ognisk 

zanieczyszczeń mogących zagrażać jego wodom. 

• Północno-wschodnia i wschodnia część powiatu kaliskiego znajduje się w zasięgu kredowego 

GZWP nr 151 Turek – Konin – Koło objętego ochroną, jako struktura hydrologiczna wysokiej 

ochrony (OWO). Zbiornik znajduje się w prowincji hydrologicznej górno-wyżynnej w niecce 

kredowej bełchatowsko-konińskiej (wg Regionalizacji Słodkich Wód Podziemnych Polski A. S. 

Kleczkowskiego).9 

TABELA 3. GŁÓWNE ZBIORNIKI WÓD PODZIEMNYCH W ZASIĘGU GMINY STAWISZYN  

Nazwa Lokalizacja (powiaty) Charakterystyka 

GZWP nr 311 

Wrzesiński, jarociński, 

pleszewski, kaliski, m. Kalisz, 

ostrowski, ostrzeszowski, 

kępiński, wieruszowski, 

wieluński, kluczborski, oleski 

Zbiornik rzeki Prosna udokumentowano w 

granicach czwartorzędowych poziomów 

wodonośnych w dolinie rzeki Prosny. W części 

północnej, od miasta Kalisz do Pradoliny 

Warszawsko-Berlińskiej (do granicy GZWP nr 

150), wydzielono go w obrębie zasięgu 

połączonych struktur dolin: holoceńskiej i 

eemskiej oraz doliny interglacjału mazowieckiego 

– odcinki A i B. 

Wody podziemne poziomu gruntowego w 

rejonach A i B opisywanego zbiornika są wodami 

średnio twardymi i twardymi, o twardości ogólnej 

najczęściej w przedziale 5–9 mval/dm3 , które w 

większości zaliczono do klasy II wód o dobrej 

jakości i klasy III o zadowalającej jakości. Wody o 

złym stanie – IV klasa jakości (z uwagi na wysoką 

zawartość żelaza oraz manganu), występują w 

południowej części rejonu B w obrębie zatorfionej 

doliny holoceńskiej. Wody podziemne poziomu 

międzymorenowego rejonu C zbiornika są 

najczęściej wodami średnio twardymi, a tylko 

lokalnie twardymi. Wody tego poziomu 

 
9 Źródło: Prognoza oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska Gminy i Miasta Stawiszyn 
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Nazwa Lokalizacja (powiaty) Charakterystyka 

najczęściej można zaliczyć do II i III klasy jakości 

wód podziemnych (wód o dobrym stanie 

chemicznym). 

W celu ochrony zbiornika wydzielono trzy 

projektowane obszary ochronne zbiornika w 

nawiązaniu do wydzielonych jego rejonów: A – 

52,51 km2 , B – 51,34 km2 , C – 266,55 km2 , 

łącznie 370,4 km2 . Proponowane dla obszarów 

ochronnych zbiornika zakazy, nakazy i zalecenia w 

zakresie użytkowania i korzystania z wód mają za 

zadanie zapobieganie jakościowej degradacji wód 

oraz zapewnienie ich ochrony ilościowej. Na 

obszarach tych należy dążyć do utrzymania 

sposobu zagospodarowania nie stwarzającego 

zagrożenia dla wód podziemnych. 

GZWP nr 151 

Koniński, kolski, turecki, kaliski, 

poddębicki, sieradzki 

 

 

GZWP nr 151 jest zlokalizowany w zasięgu 

oddziaływania odkrywek węgla brunatnego Konin, 

Adamów, Drzewce, Koźmin i Władysławów 

wyłączonych z interpretacji terenu zbiornika. 

Na terenie GZWP nr 151 dominują wody 

podziemne słodkie, dobrej jakości (klasa II) 

charakteryzujące się stabilnym stanem 

chemicznym. Sporadycznie (rej. Tarnowca, 

Tarnowa) występują wody bardzo dobrej jakości 

(klasa I) i zadowalającej jakości (III). 

Lista proponowanych zakazów, nakazów i zaleceń 

dotyczy ochrony wód podziemnych na terenach 

podatnych i bardzo podatnych GZWP, gdzie czas 

dopływu zanieczyszczeń do zbiornika wynosi 

mniej niż 5 lat. Wód podziemnych zbiornika do tej 

pory nie zanieczyszczono, lecz lokalnie w rejonach 

miast jest zauważalny wpływ antropopresji. 

Groźba zanieczyszczenia jest realna w rejonach 

obszarów zurbanizowanych i na terenach 

intensywnego rolnictwa. W tym celu 

postanowiono zaprojektować 10 obszarów 

ochronnych, w większości znajdujących się w 

rejonach czynnych odkrywek węgla brunatnego 

PAK KWB Konin, Adamów, Koźmin i Władysławów 

oraz w zasięgu ich odwodnień (obszary ochronne: 

1, 3, 8, 9). 

ŹRÓDŁO: GŁÓWNE ZBIORNIKI WÓD PODZIEMNYCH W POLSCE, PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY, PAŃSTWOWY 

INSTYTUT BADAWCZY, WARSZAWA 2017 ROK  

Wody podziemne w granicach gminy Stawiszyn należą do 2 jednostek – jednolitych części wód 

podziemnych, są to JCWPd nr 71 oraz 81. Stan ilościowy wód oraz jakościowy jest dobry. W przypadku 

JCWPd nr 71 wskazano na zagrożenie nieosiągnięcia celów środowiskowych.  

W odniesieniu do wód podziemnych cele te można syntetycznie przedstawić w następujący sposób:  
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• niepogorszanie stanu wód oraz zapobieganie lub ograniczanie dopływu zanieczyszczeń do wód 

podziemnych,  

• osiągnięcie (utrzymanie) dobrego stanu wód podziemnych oraz zapewnienie równowagi 

między poborami a zasilaniem,  

• odwrócenie każdej znaczącej i ciągłej tendencji wzrostu stężeń zanieczyszczeń 

antropogenicznych,  

• skład chemiczny i poziom wód podziemnych muszą zapewnić, że cele środowiskowe 

ekosystemów lądowych bezpośrednio zależnych od wód podziemnych zostaną osiągnięte. 

TABELA 4. JEDNOLITE CZĘŚCI WÓD PODZIEMNYCH NA TERENIE GMINY STAWISZYN  

Nazwa Lokalizacja Charakterystyka 

PLGW600071 

Powiaty: poddębicki, sieradzki, 

słupecki, koniński, M. Konin, 

kolski, pleszewski, turecki, 

kaliski   

Stan wód: dobry  

Zagrożona niesięgnięciem celów środowiskowych. 

Przyczyna: odwodnienia górnicze powodują 

zagrożenie według kryterium bilansowego, które 

uwzględnia pobór wód na potrzeby odwodnienia 

odkrywek kopalń węgla brunatnego, natomiast 

nie uwzględnia zwrotu pobranych wód do 

systemu hydrograficznego. Presje związane z 

przemysłem wydobywczym. 

PLGW600081 

Powiaty: sieradzki, wieluński, 

wieruszowski, kluczborski, 

oleski, kłobucki, jarociński, 

kaliski, kępiński, koniński,  

krotoszyński, ostrowski, 

ostrzeszowski, pleszewski, 

słupecki, turecki, 3030 

wrzesiński, Kalisz 

Stan wód: dobry  

Niezagrożona niesięgnięciem celów 

środowiskowych. 

 

ŹRÓDŁO: HTTPS://WWW.PGI.GOV.PL/ 

Opracowanie i aktualizacja (co 6 lat) Planów Gospodarowania Wodami na obszarach dorzeczy, stanowi 

wypełnienie wymagań przepisów unijnego prawa, tj. art. 14 RDW oraz art. 319 ust. 4 ustawy Prawo 

wodne. Obecnie trwają prace nad opracowaniem II aktualizacji PGW, w ramach której prowadzone są 

m.in. konsultacje społeczne. 

Jednym z obszarów problemowych w skali ogólnokrajowej przedstawionych w Przeglądzie istotnych 

problemów gospodarki wodnej w dorzeczu Odry jest ochrona stanu ilościowego wód 

powierzchniowych i podziemnych. Wśród czynników stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla 

zapewnienia pożądanej ilości wody o odpowiedniej jakości w danym miejscu i czasie jest susza, 

wynikająca ze zmian klimatu. W Polsce zidentyfikowano występowanie suszy rolniczej oraz ryzyka 

suszy hydrologicznej i hydrogeologicznej. Susza jest zjawiskiem o charakterze naturalnym, 

spowodowanym tymczasowym spadkiem dostępności wody związanym m.in. z brakiem opadów. 

Mówimy o suszy atmosferycznej w przypadku deficytu opadów. Susza rolnicza to deficyt wody dla 

roślin. Susza hydrologiczna, występuje kiedy mamy niski przepływ wody w rzece, a susza 

hydrogeologiczna, kiedy spada poziom wód podziemnych. 

Szczególnym wymiarem polityk rozwoju lokalnego oraz ponadlokalnego będzie przeciwdziałanie 

suszy. Plan Przeciwdziałania Skutkom Suszy (PPSS) na lata 2021-2027 – przyjęty został na mocy 

https://www.pgi.gov.pl/
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rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania 

skutkom suszy (Dz.U.2021 poz. 1615). 

Wg danych Planu przeciwdziałania skutkom suszy10, obszar miasta i gminy Stawiszyn należy do 

obszarów ekstremalnie zagrożonych suszą na terach rolnych i leśnych, do obszaru umiarkowanie 

zagrożonych suszą hydrologiczną (JCWPd 81) lub słabo (JCWPd 71) zagrożonych suszą hydrologiczną 

w przypadku wód podziemnych. Łączna ocena zagrożenia suszą wskazuje na umiarkowane zagrożenie.  

Prawidłowe zagospodarowanie i użytkowanie zlewni rzecznej jest ważnym elementem ochrony 

zasobów wodnych. Idea konieczności zwiększania zasobów dyspozycyjnych przez powiększanie,  

w tym przywracanie zdolności retencyjnych poszczególnych zlewni, zarówno jest wpisana w cele 

planowania w gospodarowaniu wodami, jak i jest stałym elementem zarządzania ryzykiem 

powodziowym. Stanowi także instrument planowania przestrzennego oraz ochrony ekosystemów 

wodnych i od wód zależnych. Rozwiązania służące zwiększaniu zasobów wodnych na drodze retencji 

opierają się na odbudowie utraconych zdolności retencyjnych dorzecza oraz na zachowaniu 

istniejących jeszcze, naturalnych możliwości zatrzymywania wody na danym obszarze. Na retencję 

powierzchniową składają się: retencja jeziorna, zbiornikowa, koryt i dolin rzecznych, śnieżna oraz 

retencja lasu, glebowo-gruntowa i krajobrazowa.11 

We wrześniu 2019 r. Rząd RP przyjął założenia do Programu rozwoju retencji na lata 2021-2027 z 

perspektywą do roku 2030 (PRR).  

Jednym z działań ujętych w aPGW jest opracowanie krajowego programu renaturyzacji wód 

powierzchniowych. Pod pojęciem renaturyzacji należy rozumieć działania dla cieków i zbiorników 

wodnych, w mniejszym lub większym stopniu przekształconych przez człowieka, przyczyniające się do 

przywrócenia stanu zbliżonego do naturalnego. Przedmiotem pracy jest sporządzenie krajowego 

programu renaturyzacji wód powierzchniowych, stanowiącego działanie ukierunkowane na 

rozpoznanie zagrożeń i przyczyn zmian hydromorfologicznych cieków i zbiorników wodnych oraz 

zaplanowanie działań naprawczych, które pozwolą na osiągnięcie celów środowiskowych dla tych 

części wód. Głównym celem programu jest zaproponowanie obszarów wraz z przypisanymi dla nich 

działaniami, które powinny zostać zrealizowane w pierwszej kolejności, biorąc pod uwagę 

uwarunkowania środowiskowe i ekonomiczne.12 

Obszar Gminy i Miasta Stawiszyn jest niemalże w całości zwodociągowany. W ostatnim okresie 

zauważa się, iż eksploatowane przez gminę miejsko-wiejską studnie głębinowe nie w pełni zaspokajają 

pełne zapotrzebowanie na wodę konsumpcyjną przez jej mieszkańców. W związku z tym coraz częściej 

lokalna społeczność z terenów deficytowych w wodę kopie własne studnie lub nawet wykonuje własne 

odwierty studni głębinowych, by czerpać z nich wodę na zaspokojenie własnych potrzeb lub na cele 

bytowo-gospodarcze. 

Gmina i Miasto Stawiszyn zaopatruje się w wodę z własnych ujęć kredowych (miąższość warstwy 

wodonośnej wynosi 100–200 m, a wydajność poszczególnych ujęć 8–50 m3 /h; wody tego poziomu są 

pod ciśnieniem i stabilizują się na głębokości 5–7 p.p.t.) i czwartorzędowych (miąższość wodonośnych 

osadów najczęściej mieści się w przedziale 5-15 m; wydajność poszczególnych ujęć do 90 m3 /h 

 
10 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania 
skutkom suszy 
11 Źródło: Plan przeciwdziałania skutkom suszy, Dz.U. Poz. 1615 
12 Za: Stan środowiska w województwie opolski, Raport 2020 
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przeważnie 30–60m3 /h; lustro wody stabilizuje się na głębokości od 1,5 m do 17 m, najczęściej 5–12 

m p.p.t.). System zaopatrzenia w wodę w gminie oparty jest na 4 ujęciach wód podziemnych (studnie 

wiercone) w miejscowościach Stawiszyn (2 studnie), Piątek Wielki, Zbiersk (2 studnie), Zbiersk Kolonia.  

Pomimo zwiększającej się długości sieci kanalizacji sanitarnej, gmina tylko w niewielkim stopniu 

zaspokaja swoje potrzeby. Stopień skanalizowania kształtuje się na poziomie 40%. Miejscowości 

skanalizowane to: Stawiszyn, Zbiersk, Zbiersk Cukrownia, Kiączyn Nowy i Długa Wieś Druga. 

Z pozostałych miejscowości na terenie gminy ścieki dowożone są wozami asenizacyjnymi do 

oczyszczalni. Zatem mieszkańcy z terenów nieskanalizowanych korzystają z indywidualnych zbiorników 

bezodpływowych lub też z przydomowych oczyszczalni.13 

 

5.1.5. Powietrze atmosferyczne 
 

Na obszarze województwa wielkopolskiego, ze względu na charakter gospodarki, duże znaczenie 

w ogólnej emisji posiadają zarówno emisja powierzchniowa, punktowa jak i liniowa. Jakość powietrza 

w województwie wielkopolskim zależy również od napływów zanieczyszczeń z pozostałego obszaru 

Polski oraz Europy. Emisję do powietrza powoduje eksploatacja zasobów naturalnych węgla 

brunatnego, gazu ziemnego i soli kamiennej, a także złóż piasków, żwirów i surowców ilastych ceramiki 

budowlanej. Wielkopolska jest województwem o dużym udziale rolnictwa w gospodarce, więc i ten 

sektor gospodarki wpływa znacząco na emisję z obszaru województwa. 

Z danych KOBiZE wynika, że największy udział źródeł emisji w poszczególnych zanieczyszczeniach 

powietrza należy przypisać emisji komunalno-bytowej w zakresie benzo(a)pirenu, pyłu zawieszonego 

PM2,5 i PM10. Znaczący udział w emisji tlenków siarki ma emisja punktowa, a tlenków azotu transport 

drogowy. Na terenie województwa wielkopolskiego, jak wcześniej wspomniano, znajdują się wyrobiska 

i hałdy, które są źródłem emisji pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5.  

W emisji punktowej znaczący udział mają instalacje do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 

50 MW, są to m.in.: elektrownie: Pątnów I, Pątnów II, Konin i Elektrociepłownia II Karolin w Poznaniu. 

Źródłem emisji liniowej są szlaki komunikacyjnych: autostrada A2, drogi ekspresowe S5 i S11, drogi 

krajowe oraz wojewódzkie.14 

Z uwagi, iż gmina Stawiszyn ma w głównej mierze rolniczy charakter, dominującymi źródłami 

zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego są zanieczyszczenia komunikacyjne – liniowe (emisja 

z transportu kolejowego, drogowego) oraz pochodzące ze źródeł niskiej emisji(przydomowe), 

a w mniejszym stopniu przemysłowe (tzw. emisja punktowa, która pochodzi głównie ze spalania paliw 

do celów energetycznych i procesów technologicznych prowadzonych w zakładach przemysłowych). 

Do największych emitorów przemysłowych na terenie gminy należą: VITPOL w Długiej Wsi Pierwszej, 

„ZIOŁOPEX” Sp. z o. o. w Piątku Małym, TARTAK ZBIERSK w Zbiersk Cukrownia oraz Stacja Obsługi 

Pojazdów S.C. w Stawiszynie.Natomiast źródłem emisji węglowodorów są stacje paliw funkcjonujące 

na obszarze gminy. Ponadto udział w zanieczyszczeniu atmosfery ma też fermadrobiu (Gospodarstwo 

Rolne, Ferma Drobiu – Marcin Kupijaj w m. Petryki) oraz chów trzody chlewnej (przede wszystkim są 

 
13 Źródło: Program Ochrony Środowiska Gminy i Miasta Stawiszyn  
14 Źródło: ocena jakości powietrza za 2020 rok na terenie województwa wielkopolskiego 
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one źródłem emisji odorów i siarkowodoru), a także niska emisja z kotłowni (węglowe-ogrodnicze) 

i środków transportu. Szczególnie uciążliwe są zanieczyszczenia gazowe powstające w trakcie spalania 

paliw przez pojazdy mechaniczne (w tym również związane z pracami rolniczymi).15 

Ocenę jakości powietrza za 2020 rok na terenie województwa wielkopolskiego wykonano przede 

wszystkim w oparciu o wyniki pomiarów intensywnych, prowadzonych w ramach rutynowych badań 

w sieci monitoringu jakości powietrza objętej system kontroli i zapewnienia jakości. Powiat koniński 

zaliczony został do tzw. strefy wielkopolskiej.16 

TABELA 5. WYNIKI JAKOŚCI POWIETRZA DLA STREFY WIELKOPOLSKIEJ  

Substancja/ składnik 
zanieczyszczeń 

Klasa strefy17 
Kasa strefy dla O3 
wg poziomu celu 

długoterminowego 

Główne źródło zanieczyszczeń/ 
dodatkowe informacje 

Wyniki klasyfikacji stref w 
ocenie rocznej dotyczącej 
SO2 - ochrona zdrowia 
ludzi 

A Nie dotyczy  - 

Wyniki klasyfikacji stref w 
ocenie rocznej dotyczącej 
NO2 - ochrona zdrowia 
ludzi  

A Nie dotyczy - 

Wyniki klasyfikacji stref w 
ocenie rocznej dotyczącej 
CO - ochrona zdrowia 
ludzi 

A Nie dotyczy - 

Wyniki klasyfikacji stref w 
ocenie rocznej dotyczącej 
C6H6 (benzen) - ochrona 
zdrowia ludzi  

A Nie dotyczy - 

Wyniki klasyfikacji stref w 
ocenie rocznej dotyczącej 
O3 (ozon) - ochrona 
zdrowia ludzi 

A D2 W oparciu o wyniki obiektywnego 
szacowania, wyznaczono na terenie 
województwa wielkopolskiego 
obszary przekroczeń obejmujące 
prawie całą powierzchnię strefy 
wielkopolskiej. 

Wyniki klasyfikacji stref w 
ocenie rocznej dotyczącej 
PM10 - ochrona zdrowia 
ludzi 

A Nie dotyczy  - 

Wyniki klasyfikacji stref w 
ocenie rocznej dotyczącej 
pyłu PM2,5, z 
uwzględnieniem poziomu 
dopuszczalnego II fazy - 
ochrona zdrowia ludzi 

C1 Nie dotyczy  W roku 2020 odnotowano 
przekroczenie poziomu 
normatywnego na jednym 
stanowisku (w Pleszewie), a 
uzyskane 

 
15 Źródło: Program Ochrony Środowiska Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2017-2020 z uwzględnieniem 
perspektywy do 2024 roku 
16 Za: ocena jakości powietrza za 2020 rok na terenie województwa wielkopolskiego 
17 Wyjaśnienie: 
Klasa A   -  poziom stężeń zanieczyszczenia nie przekracza poziomu dopuszczalnego/docelowego 
Klasa C   -  poziom stężeń zanieczyszczenia przekracza poziom dopuszczalny/docelowy 
Klasa D1 -  poziom stężeń zanieczyszczenia nie przekracza poziomu celu długoterminowego (dotyczy tylko ozonu) 
Klasa D2 -  poziom stężeń zanieczyszczenia przekracza poziomu celu długoterminowego (dotyczy tylko ozonu) 
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stężenie nieznacznie przekraczało 
poziom normatywny.  
Obszary przekroczeń nie dot. 
powiatu konińskiego. 

Wyniki klasyfikacji stref w 
ocenie rocznej dotyczącej 
pyłu PM2,5, z 
uwzględnieniem poziomu 
dopuszczalnego I fazy 

A Nie dotyczy  - 

Wyniki klasyfikacji stref w 
ocenie rocznej dotyczącej 
arsenu w pyle PM10 

A Nie dotyczy - 

Wyniki klasyfikacji stref w 
ocenie rocznej dotyczącej 
niklu w pyle PM10 - 
ochrona zdrowia ludzi 

A Nie dotyczy  - 

Wyniki klasyfikacji stref w 
ocenie rocznej dotyczącej 
benzo(a)pirenu w pyle 
PM10 - ochrona 
zdrowia ludzi 

C Nie dotyczy Suma obszarów przekroczeń w 
strefie wielkopolskiej to 4,5 % jej 
powierzchni. 

ŹRÓDŁO: OCENA JAKOŚCI POWIETRZA ZA 2020 ROK NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

Analiza danych przedstawionych w raporcie Ocena jakości powietrza za 2020 rok na terenie 

województwa wielkopolskiego pozwala wnioskować, że jakość powietrza w strefie wielkopolskim, 

obejmującej gminę Stawiszyn jest na ogół dobra. Zanieczyszczenia gazowe takie jak: SO2, NO2, Benzen 

i CO w szczególności charakteryzują się niskimi notowanymi wartościami stężeń w stosunku do 

poziomów dopuszczalnych. Wartości średnioroczne wspomnianych zanieczyszczeń od kilku lat są na 

podobnym poziomie i obecnie nie można mówić o zagrożeniu wystąpienia przekroczeń poziomów 

dopuszczalnych. Lokalnie mogą występować sytuacje niekorzystne dla zdrowia mieszańców, np. 

w miejscu o zwiększonej emisji spalin samochodowych, zanieczyszczeń przemysłowych, 

zanieczyszczeń powstających przy niepełnym spalaniu paliw stałych. Niekorzystną dla zdrowia jakość 

powietrza mogą potęgować ciasna zabudowa miejska oraz rzeźba terenu.  

Warto również dodać, iż w okresie 2018-2029 planowana jest realizacja programu priorytetowego 

„Czyste powietrze”.  

Program ten ma na celu poprawę efektywności energetycznej zmniejszenie/uniknięcie emisji 

zanieczyszczeń powietrza pochodzących z jednorodzinnych budynków mieszkalnych, należących do 

osób fizycznych. Program ten skierowany jest do właścicieli istniejących oraz nowopowstających już 

domów jednorodzinnych. Dotacje i pożyczki udzielane będą za pośrednictwem Wojewódzkich 

Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program przewiduje udzielanie dotacji i pożyczek 

m.in. na:  

• wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych 

źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,  

• docieplenie przegród budynku,  

• wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,  

• montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,  

• instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),  

• montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. 
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5.1.6. Klimat akustyczny 
 

Na obszarze Gminy i Miasta Stawiszyn największe i podstawowe zagrożenie hałasem występuje ze 

strony komunikacji, głównie wzdłuż największych szlaków drogowych (szczególnie na odcinku drogi 

krajowej DK 25). Zmienność hałasu wynika z natężenia ruchu oraz ustawionych barier ochronnych 

i ukształtowania terenu. Przyjmuje się, że przy natężeniu ruchu około 1 000 samochodów na dobę, 

strefa uciążliwości mieści się w granicach pasa drogowego. 

W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w rejonie gminy Stawiszyn w ostatnich latach nie 

prowadzono badań hałasów drogowych. 

Wyniki Generalnego Pomiar Ruchu 2020/21 wskazują, że dobowo przez obszar gminy w ciągu drogi 

krajowej nr 25 (Kalisz-Konin) przejeżdżało 9505 pojazdów. Na odcinku pomiarowym pomiędzy 

Stawiszynem a Kaliszem odnotowano 7083 samochodów osobowych, 998 lekkich pojazdów 

ciężarowych (dostawczych), 258 samochodów ciężarowych bez przyczepy oraz 1085 pojazdów 

ciężarowych z przyczepą.  

MAPA 4. MAPA PRZEDSTAWIAJĄCA ŚREDNI DOBOWY RUCH ROCZNY POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA DROGACH 

KRAJOWYCH W GPR 2020/21 – WYCINEK MAPY  

 

 

ŹRÓDŁO: HTTPS://WWW.GOV.PL/WEB/GDDKIA/GENERALNY-POMIAR-RUCHU-20202021 
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Oddziaływanie akustyczne linii kolejowej (kolejki wąskotorowej) nie stanowi na terenie omawianej 

gminy poważnego zagrożenia, przede wszystkim ze względu na to, iż przejazdy są w głównej mierze 

okazjonalne a przebieg trasy jest głównie poza terenami zwartej zabudowy. Natomiast hałas 

przemysłowy występuje lokalnie – brak większych zakładów związanych z emisją hałasu – i nie ma 

większego znaczenia. Istniejące zakłady nie przekraczają ustawowych norm na granicach działek. 

Oznacz to, że ma obszarze Gminy i Miasta Stawiszyn największy wzrost oddziaływania (zagrożenia) 

hałasem występuje ze strony komunikacji, głównie wzdłuż największych szlaków drogowych – w tym 

drogi krajowej nr 25. Droga ta przebiega przez zabudowę mieszkalną jednorodzinną, gdzie występuje 

również ruch tranzytowy pojazdów ciężarowych (ciężkich).18 

Największe oddziaływanie dotyczy obszarów przylegających do drogi i miejsc koncentracji zabudowy 

mieszkaniowej. W przypadku miejscowości Stawiszyn droga krajowa nr 25 przebiega w pewnym 

oddaleniu od głównej części zurbanizowanej miasta.  

MAPA 5. MAPA AKUSTYCZNA DLA ODCINKA DROGI KRAJOWEJ NR 25 W REJONIE MIEJSCOWOŚCI STAWISZYN 

 

ŹRÓDŁO: HTTPS://MAPY.GEOPORTAL.GOV.PL/IMAP/IMGP_2.HTML?GPMAP=GP0 

Zagrożenie hałasem dotyka również największej miejscowości gminy Stawiszyn, tj. Zbiersk-Cukrownia.  

W celu ograniczenia uciążliwości związanej z hałasem można podejmować działania związane 

z ograniczeniem prędkości ruchu pojazdów oraz poprzez zapewnienie odpowiedniego stanu 

technicznego dróg. Rozwiązaniem ograniczającym wpływ hałasu na osoby zamieszkujące wzdłuż dróg 

oraz poprawiającym komfort zamieszkania jest zastosowanie zieleni izolacyjnej (żywopłotów 

wysokich). 

 
18 Źródło: Prognoza oddziaływania na środowisko dla Program Ochrony Środowiska Gminy i Miasta Stawiszyn  
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MAPA 6. PRZEBIEG DROGI KRAJOWEJ NR 25 PRZEZ MIEJSCOWOŚĆ ZBIERSK-CUKROWNIA  

 

ŹRÓDŁO: HTTPS://MAPY.GEOPORTAL.GOV.PL/IMAP/IMGP_2.HTML?GPMAP=GP0 

 

Program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych i odcinka autostrady A2 (Konin – 

granica województwa)19 wskazuje, że na odcinku drogi DK 25 od Konina do Rychwała (o podobnym 

natężeniu ruchu co odcinek Kalisz-Stawiszyn) w latach 2012 – 2017 nie doszło do zmiany zasięgu 

hałasu. Oznacza to prawdopodobnie, że stan klimatu akustycznego na terenie gminy Stawiszyn nie 

uległ zmianie (poprawie/ pogorszeniu).  

W kontekście działań samorządów lokalnych Program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg 

krajowych i odcinka autostrady A2 wskazuje na wybrane działania, które mogą być podejmowane z 

poziomu lokalnego, w celu zmniejszania zasięgu hałasu: 

• W związku z przekraczaniem dopuszczalnych ograniczeń prędkości przez kierowców, należy 

konsekwentnie dążyć do obniżenia faktycznej prędkości ruchu poprzez egzekwowanie 

istniejących ograniczeń. Ważne jest również włączanie społeczeństwa w proces poprawy stanu 

 
19 UCHWAŁA NR XII/232/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 28 października 2019 r. w 
sprawie określenia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych i odcinka autostrady A2 
(Konin – granica województwa) 
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akustycznego środowiska poprzez akcje edukacyjne, które oprócz działań promujących 

przepisową jazdę powinny promować proekologiczne trendy (przede wszystkim 

współdzielenie pojazdu, unikanie indywidualnych podróży) oraz stosowanie cichych opon. 

• Zwraca się dużą uwagę na konieczność odpowiedniego planowania przestrzennego m.in. 

poprzez odpowiednio dalekie sytuowanie zabudowy chronionej akustycznie od źródeł hałasu. 

Błędy planistyczne są częstym powodem występowania przekroczeń dopuszczalnych 

poziomów hałasu w zabudowie chronionej, dlatego konieczne jest tworzenie Miejscowych 

Planów Zagospodarowania Przestrzennego uwzgledniających podział terenów na 

odpowiednie strefy pod kątem ochrony przed hałasem oraz opiniowanie Studiów 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w zakresie ochrony 

środowiska.20 

 

5.1.7. Promieniowanie elektromagnetyczne 
 

Głównymi rodzajami źródeł sztucznych pól elektromagnetycznych występujących w środowisku są:  

• linie elektroenergetyczne,  

• obiekty radiokomunikacyjne, w tym: stacje nadawcze radiowe i telewizyjne, stacje 

bazowe telefonii komórkowych,  

• obiekty radiolokacyjne. 

Podstawowe znaczenie dla ochrony przed polami elektromagnetycznymi ma właściwa lokalizacja 

instalacji emitujących te pola, z tego powodu konieczne jest uwzględnianie instalacji emitujących pola 

elektromagnetyczne w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.21 

Pola elektromagnetyczne (PEM) w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska są to pola 

elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwościach z zakresu od 0 Hz do 300 GHz. 

Z punktu widzenia ochrony środowiska na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn istotne znaczenie mają 

następujące obiekty:  

• linie i stacje elektroenergetyczne o napięciu znamionowym równym 110 kV lub wyższym;  

• oddziaływanie linii energetycznej110 kV relacji Kalisz – Stawiszyn – Konin nie przekracza strefy 

ochronnej, ale należy ona do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska;  

• sieć wewnętrzna składająca się wyłącznie z napowietrznych przewodów linii 15 kV nie wpływa 

negatywnie na środowisko przyrodnicze człowieka;  

• obiekty radionadawcze, w tym stacje nadawcze radiowe i telewizyjne,  

• urządzenia radiokomunikacyjne, w tym stacje bazowe telefonii komórkowej, których sieć 

rozwinęła się znacznie w ciągu ostatnich lat,  

• urządzenia radiolokacyjne.22  

 
20 Źródło: UCHWAŁA NR XII/232/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 28 października 2019 
r. w sprawie określenia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych i odcinka autostrady 
A2 (Konin – granica województwa) 
21 Na podstawie: Raport o stanie środowiska w województwie wielkopolskim w 2020 roku 
22 Źródło: Prognoza oddziaływania na środowisko dla Program Ochrony Środowiska Gminy i Miasta Stawiszyn  



36 
 

Monitoring pól elektromagnetycznych w środowisku prowadzony jest przez Inspekcję Ochrony 

Środowiska w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w sposób ujednolicony dla całego kraju 

od 2008 roku. W 2020 roku w trakcie badań na terenie gminy Stawiszyn (miejscowość Werginki) nie 

stwierdzono przekroczeń poziomów PEM.  

 

5.1.8. Gospodarka odpadami  
 

W gminie Stawiszyn w 2020 roku zebrano łącznie 1002,79 ton zmieszanych odpadów komunalnych, 

z czego z gospodarstw domowych pochodziło 804,70 ton. Od 2015 roku waga zebranych zmieszanych 

odpadów komunalnych zmniejszyła się z poziomu 1 263,87 ton. Spadała również waga odpadów 

w przeliczeniu na mieszkańca do poziomu 140,7 kg na mieszkańca.   

WYKRES 1. ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE ZEBRANE W CIĄGU ROKU W GMINIE STAWISZYN  

 

ŹRÓDŁO: GUS 

Gospodarka odpadami w gminie Stawiszyn prowadzona jest w ramach funkcjonowania Związku 

Komunalnego Czyste Miasto, Czysta Gmina. Należy do Regionu X, którego instalacją regionalną, do 

której należy kierować odpady jest Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „Orli Staw” w miejscowości 

Ceków.  

Aktualny Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn, przyjęty 

Uchwałą nr XXX/217/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku podkreśla, że Gmina Stawiszyn dążyć będzie 

do zmniejszania ilości wytworzonych odpadów komunalnych oraz prowadzić będzie selektywną 

zbiórkę odpadów komunalnych, które zmierzać będą do osiągnięcia celów określonych 

w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami.  

2015 2016 2017 2018 2019 2020

ogółem 1 263,87 1 124,70 756,41 1 159,02 1 129,58 1 002,79

z gospodarstw domowych 1 082,38 937,20 592,13 944,00 917,40 804,70

na mieszkańca 175,3 155,8 105,0 160,7 157,6 140,7
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UCHWAŁĄ NR XXII/405/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 28 września 2020 r. 

przyjęty został Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz 

z planem inwestycyjnym. 

W gospodarce odpadami komunalnymi (w tym odpadami żywności i innymi odpadami ulegającymi 

biodegradacji) przyjęto następujące cele:  

1) zmniejszenie ilości powstających odpadów:  

a) ograniczenie marnotrawienia żywności,  

b) wprowadzenie selektywnego zbierania bioodpadów z zakładów zbiorowego żywienia;  

2) zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat właściwego gospodarowania odpadami 

komunalnymi, w tym odpadami żywności i innymi odpadami ulegającymi biodegradacji;  

3) doprowadzenie do funkcjonowania systemów zagospodarowania odpadów zgodnie z hierarchią 

sposobów postępowania z odpadami. W celu obliczenia poszczególnych wartości procentowych 

wskazanych poniżej, należy ująć wszystkie odpady komunalne odebrane i zebrane (również odpady BiR 

pochodzące z gospodarstw domowych):  

a) osiągnięcie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia dla całego strumienia 

odpadów komunalnych w wysokości minimum 50% ich masy do końca 2020 roku;  

b) do 2025 r. recyklingowi powinno być poddawane 55% odpadów komunalnych,  

c) do 2030 r. recyklingowi powinno być poddawane 60% odpadów komunalnych, d) redukcja 

składowania odpadów komunalnych do maksymalnie 10% do 2030 r.  

4) zmniejszenie udziału niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w całym strumieniu 

zbieranych odpadów (zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie):  

a) objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy systemem 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych,  

b) wprowadzenie jednolitych standardów selektywnego zbierania odpadów komunalnych do 

1 stycznia 2020 r. (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2018 r. 

zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu zbierania wybranych frakcji 

odpadów),  

c) zapewnienie jak najwyższej jakości zbieranych odpadów przez odpowiednie systemy selektywnego 

zbierania odpadów, w taki sposób, aby mogły one zostać w możliwie najbardziej efektywny sposób 

poddane recyklingowi,  

d) wprowadzenie we wszystkich gminach województwa systemów selektywnego odbierania 

bioodpadów u źródła – do 30 czerwca 2021 r.; 

5) zaprzestanie nielegalnego składowania odpadów ulegających biodegradacji selektywnie zebranych 

oraz zbieranych nieselektywnie, które nie mogą być składowane od dnia 1 stycznia 2016 r. zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do 

składowania na składowiskach (Dz.U. z 2015 r., poz. 1277).  

6) likwidacja miejsc nielegalnego składowania odpadów komunalnych,  

7) wdrażanie systemu monitorowania gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z wymaganiami 

przepisów krajowych, 8) monitorowanie i kontrola zgodnie z istniejącymi instrumentami prawnymi 
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postępowania z frakcją odpadów komunalnych wysortowywaną ze strumienia niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych i nieprzeznaczoną do składowania (frakcja 19 12 12) zgodnie 

z wymaganiami przepisów krajowych.23 

Charakter gminy Stawiszyn przekłada się na duże rozproszenie wytwórców odpadów komunalnych. 

Przyczynia się to do szeregu problemów w gospodarowaniu nimi m.in.:  

1. Brak rzetelnej informacji o ilości wytwarzanych i sposobach gospodarowania odpadami 

komunalnymi na terenie gminy przez mieszkańców.  

2. Brak kontroli mieszkańców objętych zorganizowanym systemem odbioru odpadów komunalnych. 

System oparty na deklaracjach.  

3. System selektywnego zbierania odpadów komunalnych na etapie rozwijania i doprecyzowania. 

Mobilny PSZOK działający okresowo.  

4. Zanieczyszczenie odpadów zbieranych selektywnie innymi grupami odpadów.  

5. Odpady problemowe (niebezpieczne, wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

budowlane, itp.) w niewielkim stopniu wyłączone z strumienia odpadów komunalnych.  

6. Trudny dostęp do informacji o sposobach postępowania z grupami odpadów wyłączonymi ze 

strumienia odpadów komunalnych (niebezpieczne, biodegradowalne, wielkogabarytowe, 

opakowaniowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, budowlane, inne).  

7. Słaba świadomość społeczna o kosztach przy nieprawidłowym postępowaniu z odpadami (brak 

segregacji, spalanie w instalacjach CO).  

8. Nie wszyscy mieszkańcy przystąpili do selektywnego zbierania odpadów.  

9. Niewielki procent odpadów komunalnych poddawany odzyskowi.  

10. Większość odpadów komunalnych unieszkodliwianych przez składowanie 

11. Brak danych lub niedokładnie prowadzona inwentaryzacja na temat tzw. dzikich wysypisk 

odpadów.24 

 

5.1.9. Obszarowa ochrona przyrody, szata roślin, świat zwierzęcy 
 

Na terenie gminy Stawiszyn nie występują cenne obszary ani też szczególne formy ochrony krajobrazu. 

W rejonie Gminy i Miasta Stawiszyn można mówić tylko jedynie o występowaniu punktowych formy 

ochrony przyrody (tj. pomniki przyrody). 

 

 

 
23 Źródło: Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem 
inwestycyjnym 
24 Źródło: Prognoza oddziaływania na środowisko dla Program Ochrony Środowiska Gminy i Miasta Stawiszyn 
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TABELA 6. WYKAZ POMNIKÓW PRZYRODY NA TERENIE GMINY STAWISZYN  

Lp. Obiekt Numer Lokalizacja 

1. drzewo (gatunek: Dąb 
szypułkowy - Quercus robur; 
pierśnica: 146cm; obwód: 
459cm; wysokość: 16m) 

PL.ZIPOP.1393.PP.3007093.816
  

drzewo rośnie w osadzie 
Nadleśnictwa Zbiersk 

2. drzewo (gatunek: Dąb 
szypułkowy - Quercus robur; 
pierśnica: 161cm; obwód: 
506cm; wysokość: 21m) 

PL.ZIPOP.1393.PP.3007093.817 drzewo rośnie w osadzie 
Nadleśnictwa Zbiersk 

3. drzewo (gatunek: Dąb 
szypułkowy - Quercus robur; 
pierśnica: 121cm; obwód: 
380cm; wysokość: 22m) 

PL.ZIPOP.1393.PP.3007093.818 drzewo rośnie w osadzie 
Nadleśnictwa Zbiersk 

4. drzewo (gatunek: Dąb 
szypułkowy - Quercus robur; 
pierśnica: 126cm; obwód: 
396cm; wysokość: 25m) 

PL.ZIPOP.1393.PP.3007093.819 Nadleśnictwo Zbiersk, 
Leśnictwo Zbiersk, przy 
szosie Kalisz Turek, 3 km za 
m. Zbiersk 

5. drzewo/ Park pamiątkowy w 
Petrykach o pow. 2,42 ha - 2 
cenne drzewa 
sfotografowano - Dąb 
szypułkowy i Jesion 
wyniosły, w samym parku 
dęby, buki, graby, lipy, klony 

PL.ZIPOP.1393.PP.3007093.820 Park znajduje się w 
miejscowości Petryki 

6. głaz narzutowy/ Park w 
Piątku Wielkim o pow. 6ha - 
1 drzewo cenne 
sfotografowano, poza tym 
dęby, jesiony, lipy, klony, 
topole, nasadzona nowa 
aleja platanów 

PL.ZIPOP.1393.PP.3007093.821 Park znajduje się w 
miejscowości Petryki 

ŹRÓDŁO: http://crfop.gdos.gov.pl/ 

 

Do ekosystemów zasługujących na szczególną ochronę należą lasy – duże kompleksy leśne: Leśnictwo 

Zbiersk i Leśnictwo Petryki. W omawianej gminie obszar powierzchni leśnych jest stosunkowo wielki, 

a ich stan pozostaje na niezmienionym poziomie (zadawalającym) od kilku lat. Związane jest to 

z udziałem słabych gleb, które zostały zalesione głównie borami sosnowymi.25 

Tereny leśne zajmują północną i wschodnią część gminy. Lasy i grunty leśne zajmują 2216 ha tj. ca 28% 

powierzchni ogólnej gminy. Wszystkie tereny leśne znajdują się poza miastem Stawiszynem. 

Szczególne wartości przyrodnicze posiadają lasy na północy (Leśnictwo Zbiersk). Występują tam lasy 

ochronne, prawnie usankcjonowane użytki ekologiczne, wytypowany do prawnego usankcjonowania 

rezerwat przyrody, ostoje ptactwa i zwierząt. Zachowały się tam okazałe dęby szypułkowe 

z kwalifikacją pomnika przyrody. 

 
25 Prognoza oddziaływania na środowisko dla Program Ochrony Środowiska Gminy i Miasta Stawiszyn 

http://crfop.gdos.gov.pl/
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Na terenie gminy Stawiszyn występuje duże zróżnicowanie siedlisk leśnych. Na wszystkich siedliskach 

dominującym gatunkiem lasotwórczym jest sosna. Tworzy ona drzewostany jednogatunkowe, czasami 

mieszane z brzozą, świerkiem, dębem. Drzewostany rosnące na siedliskach boru suchego i boru 

świeżego posiadają ubogą warstwę podszytową występującą pojedynczo, czasem grupowo, składającą 

się z jałowca, sosny, brzozy i świerka. Na siedlisku boru świeżego rosną także podszyty wprowadzone 

sztucznie, złożone z dębu i dębu czerwonego, świerka, czeremchy amerykańskiej. Bogatsza warstwa 

podszytów znajduje się na siedliskach wilgotnych, boru mieszanego świeżego i lasu mieszanego. W jej 

skład wchodzą: świerk, kruszyna, leszczyna, dąb, jarzębina. W runie najczęściej występuje: czernica, 

śmiałek pogięty, rokiet, widłoząb, chrobatek, a w siedliskach wilgotnych i bogatszych: orlica, pszeniec, 

kosmatka, malina, jeżyna.  

Z roślin chronionych w lasach występują: widłak babimór, widłak jałowcowy, długosz królewski, a na 

wilgotnych siedliskach – rosiczka okrągłolistna. Tereny położone po wschodniej stronie drogi krajowej 

(o pow. 281,11 ha), na działkach 63- 67 i 81-85 porastają lasy grupy I (lasy ochronne) sklasyfikowane 

jako glebowe powierzchnie wzorcowe czyli lasy na stałych powierzchniach badawczych 

i doświadczalnych (GPW). Tę grupę tworzą lasy wodochronne stanowiące cenne fragmenty rodzimej 

przyrody (działki 67 f, i, k, m, n, o) i ostoje zwierząt chronionych (działki 65 i-r, 83 a-f). 

Również w tej części lasu zbierskiego znajdują się następujące użytki ekologiczne ustalone 

rozporządzeniem Wojewody Kaliskiego (Nr 44 z 19.12.1997 roku): 1) bagno (o pow. 4,39 ha, na działce 

91), 2) łąki (o pow. 12,22 ha, na działce 81a i 81d), 3) łąki (o pow. 7,10 ha, na działce 80b i 80f).26 

System ekologiczną uzupełnia roślinność nieleśna (śródpolna i zieleń parkowa, w tym cmentarna 

i zadrzewienia przydrożne). 

Gmina Stawiszyn nie jest zasobna w parki. Zabytkowe parki krajobrazowe (podworskie), ujęte 

w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, istnieją w Piątku Wielkim (pow. 6,40 ha) 

i Petrykach. Podlegają one ochronie z mocy przepisów szczególnych. W mieście Stawiszynie istnieją 

dwa ogólnodostępne (o małej powierzchni) tereny zadrzewione o charakterze parku. Jedno o pow. 

0,88 ha przy skrzyżowaniu ulic Kaliskiej i Pleszewskiej, drugie w centralnej część rynku. Innym 

zadrzewionym terenem, ale o ograniczonej dostępności, jest teren Gminnego Ośrodka Zdrowia. 

Drzewa i krzewy porastają położone na terenie gminy cmentarze wyznaniowe. Dwa z nich znajdują się 

w mieście Stawiszynie. Pierwszy to cmentarz wyznania rzymsko-katolickiego, drugi zaś to cmentarz 

wyznania ewangelicko-augsburskiego. Pozostałe dwa cmentarze wyznania rzymsko-katolickiego 

położone są w miejscowościach Piątek Wielki i Zbiersk Cukrownia. W miejscowości Kiączyn Stary 

znajdują się pozostałości niewielkiego cmentarza wyznania mojżeszowego. Stan zachowania 

cmentarzy katolickich jest dobry. Stan zaniedbania i ślady dewastacji charakteryzują cmentarz 

ewangelicki. Obraz całkowitego braku opieki i daleko sięgającej dewastacji przedstawia maleńki 

cmentarz wyznania mojżeszowego w Kiączynie Starym. 

Zieleń ogrodów działkowych i sadów odgrywa pomocniczą rolę w systemie ekologicznym miasta i wsi 

gminy Stawiszyn. Ten rodzaj rolniczego użytkowania terenów jest mało popularny w gminie. Ogrody 

działkowe w formie zorganizowanej istnieją we wsi Zbiersk Cukrownia (o pow. ok. 5,50 ha.). Inaczej 

zorganizowane ogródki działkowe istnieją w Piątku Wielkim. Funkcjonują one w bezpośrednim 

sąsiedztwie budynków mieszkalnych wielorodzinnych. 

Sady istniejące głównie we wsiach Werginki i Piątek Mały. Zajmują one powierzchnię ok. 1% 

powierzchni gminy. W odległej przeszłości było w gminie więcej sadów (dowody zachowane na starych 

 
26 Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Stawiszyn 
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mapach). Później wielkość zasobów zmieniała się i tak np. w 1996 roku sady zajmowały 25,46 ha czyli 

ok. 0,3% powierzchni gminy. 

Uzupełnieniem roślinności zorganizowanej jest zieleń w ogrodach przydomowych, najczęściej 

niewielkich lecz intensywnie zagospodarowanych. 

Poza zielenią parkową, cmentarną, ogrodów działkowych oraz sadów, szczególne miejsce zajmuje 

zieleń przydrożna, śródpolna i izolacyjna. 

Zieleń śródpolna (krzewy i drzewa-samosiejki), towarzysząca drogom, rowom, skarpom (nielicznym) i 

ciekom, ukształtowała się w sposób naturalny. Występuje ona na całym obszarze gminy, na ogół jednak 

fragmentarycznie. Charakteryzuje się małą zwartością ciągów.  

Największe szpalery drzew nieowocowych istnieją przy drogach przebiegających przez tereny wsi:  

• Piątek Mały-Kolonia, Piątek Mały, Piątek Wielki, Długa Wieś Druga, Nowy Kiączyn i Zbiersk-

Cukrownia (przy drodze krajowej),  

• Długa Wieś Druga (w części zach. przy obu drogach powiatowych),  

• Wyrów (w części płn. zach. przy obu drogach),  

• Werginki (w części płd. wsch. przy obu drogach gminnych),  

• Petryki (w części południowej przy drodze powiatowej). 

Zadrzewienia śródpolne tworzą przede wszystkim pasy rozciągnięte wzdłuż cieków wodnych 

i budowane głównie przez olszę czarną (Alnus glutinosa). Zbiorowiska nieleśne są biotopem wielu 

gatunków fauny nie występujących na terenach leśnych. Szczególną rolę odgrywają zbiorowiska 

łąkowe w dolinie Bawołu. 

Większe szpalery zieleni łęgowej istnieją na terenach wsi: Nowy Kiączyn, Długa Wieś Trzecia, Długa 

Wieś Druga i Długa Wieś Pierwsza. We wsi Petryki istnieje aleja młodych dębów szypułkowych. 

Ważnym elementem krajobrazu są także zadrzewienia przydrożne, które mają swój udział 

w wychwytywaniu zanieczyszczeń. 

 

Łąki i pastwiska zajmują powierzchnię ok. 8%, obszaru gminy. Występują w dolinie rzeki Bawół oraz 

fragmentarycznie wzdłuż kilku dopływów tej rzeki i przy dalej położonych rowach. Szczególnie bogate 

układy ekologiczne powstają wtedy, gdy łąki, zadrzewienia, zakrzewienia sąsiadują z terenami leśnymi. 

Mogą one pełnić wtedy funkcję korytarzy ekologicznych ułatwiając migracje fauny. Na terenie gminy, 

w Zbiersku Kolonii (Leśnictwo Zbiersk) występuje stanowisko bociana czarnego, które podlega 

ochronie (ochrona okresowej ostoi, miejsca rozrodu i regularnego przebywania). Ochrona ta została 

ustanowiona na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18.08.2008r. znak KP.Ka-16631-

/9/08. 
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TABELA 7. LOKALIZACJA OSTOI PTAKÓW BOCIANA CZARNEGO NA TLE GRANIC GMINY STAWISZYN  

 

ŹRÓDŁO: STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA 

STAWISZYN 

 

Korytarz ekologiczny na terenie gminy Stawiszyn tworzą obszary leśne zlokalizowane w północnej 

części gminy. 
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MAPA 7. KORYTARZE EKOLOGICZNE NA TLE GRANIC GMINY STAWISZYN  

 

ŹRÓDŁO: HTTPS://MAPA.KORYTARZE.PL/ 

 

5.1.10. Dziedzictwo kulturowe i ochrona krajobrazu 
 

Do najcenniejszych obiektów zabytkowych na terenie miasta Stawiszyna należy zaliczyć: 

• kościół rzymskokatolicki z ok. 1360r.,  

• kościół ewangelicko-augsburski z 1874r.,  

• parterowy dom zabytkowy z I połowy XIX w. z dwiema wystawkami, położony przy ul. Kaliskiej 

16,  

• tzw. „Murowaniec” czyli fragmenty stawiszyńskiego muru obronnego,  

• cmentarz rzymskokatolicki, położony przy ul. Kaliskiej 42, 

• cmentarz ewangelicko-augsburski, położony przy wylocie drogi w kierunku do Konina,  

usytuowany w północnej pierzei rynku - stawiszyński ratusz,  

• kapliczka w parku miejskim. 
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Poza miastem Stawiszyn do najcenniejszych zabytków na terenie gminy można zaliczyć: 

• Kościół p.w. św. Marcina w Piątku Wielkim,  

• Kościół p.w. św. Urszuli w Zbiersku Cukrowni,  

• Kaplica cmentarna na cmentarzu rzymskokatolickim w Zbiersku Cukrowni,  

• Cukrownia Wilhelma Repphana w Zbiersku Cukrowni,  

• Dwór klasycystyczny z poł. XIX w. w Petrykach. 

Na podstawie ostatecznych decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do rejestru zabytków 

wpisanych jest dziesięć zabytków nieruchomych występujących na terenie gminy i miasta Stawiszyn. 

Podlegają one ścisłej ochronie konserwatorskiej, stosownie do wymogów ustawy o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami. Ochroną konserwatorską – na podstawie ww. przepisów - objęte są również 

występujące na terenie gminy Stawiszyn stanowiska archeologiczne. 

Ponadto na terenie gminy występuje wiele innych cennych historycznie i kulturowo obiektów, które 

nie zostały wpisane do rejestru zabytków, lecz ich wartość historyczna i kulturowa predysponuje do 

otoczenia ich szczególną ochroną. Zostały one – w ramach podejmowanych działań przez służby 

ochrony zabytków – zewidencjonowane. W ewidencji tej znajdują się takie obiekty takie jak: budynki 

użyteczności publicznej, obiekty przemysłowe, kaplice, budynki mieszkalne, zabudowania 

gospodarcze, itp. 

 

Krajobraz Gminy i Miasta Stawiszyn ma charakter przede wszystkim rolniczy (poza miastem 

Stawiszynem – siedzibą władz gminy), budują go zespoły pól uprawnych poprzedzielane pasami 

zadrzewień śródpolnych i przydrożnych. Pozytywnym aspektem są tereny dużych kompleksów leśnych 

w północno-wschodniej części gminy (Leśnictwo Petryki) i północnej (Leśnictwo Zbiersk). Krajobraz 

charakteryzuje urozmaicona rzeźba, liczne zbiorniki wodne – obiekty małej retencji wodnej oraz formy 

pochodzenia polodowcowego. 

Większość obszaru gminy stanowią przeobrażone równiny płaskie i faliste moreny dennej 

(zlodowacenie środkowopolskie). Rozcięte są one zbudowaną z osadów holoceńskich doliną Bawołu 

przebiegającą z SE na NW. Północna część gminy to równiny akumulacji rzecznej z zespołami 

wydmowymi. Krajobraz naturalny gminy to krajobraz dolin i obniżeń, tarasów nadzalewowych - 

akumulacyjne, równin tarasowych w terenach nizinnych i wyżynnych, równin tarasowych w terenach 

górskich. 
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5.2 Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji 

projektowanego dokumentu 
 

W Prognozie odziaływania na środowisko należy przewidzieć skutki zmian środowiska także 

w przypadku zaniechania realizacji Strategii.  

Realizacja założeń Strategii oznacza faktycznie wykorzystanie szans na przyspieszenie rozwoju 

społeczno-gospodarczego, także w odniesieniu do wymiaru środowiskowego. Strategia porządkuje 

bowiem sposób prowadzenia działań rozwojowych i otwiera dodatkowe możliwości i ścieżki 

finansowania polityki rozwoju lokalnego. Pozwala przede wszystkim uporządkować logikę interwencji 

rozwojowych. Jest narzędziem koniecznym do tego, aby samorząd mógł sięgać po fundusze 

zewnętrzne, co związane jest m. in. z założeniami polityki rozwoju regionalnego, zdefiniowanymi na 

poziomie europejskim, krajowym i regionalnym.  

Brak realizacji założeń Strategii rozwoju gminy skutkować będzie przede wszystkim brakiem możliwości 

realizacji interwencji na rzecz wzmocnienia potencjału gospodarczego i społecznego, częściowo 

również środowiskowego. W kontekście oddziaływania na środowisko działania związane z rozwojem 

gospodarczym i komunikacyjnym wydają się być tymi, które generować będą największy wpływ na 

środowisko.  

Brak realizacji Strategii oznacza w takim przypadku brak zajęcia wybranych przestrzeni (zapewne 

będzie to kilkanaście ha) pod inwestycje gospodarcze. Przestrzenie te zachowają więc swoją 

dotychczasową funkcję (częściowo są to obecnie niezagospodarowane tereny i nieużytki).  

Analizując całokształt działań, jakie przewidziano do realizacji w Strategii Rozwoju Gminy Stawiszyn 

należy podkreślić, iż brak ich realizacji w znacznym stopniu utrudni realizację założeń ochrony 

środowiska a nawet ochrony przyrody. Niewątpliwie wybrane działania charakteryzować się będą 

znaczącym oddziaływaniem na środowisko (m. in. rozwój nowych działalności gospodarczych, OZE), 

jednak te działania są niejako konieczne do realizacji w kontekście zrównoważonego rozwoju gminy. 

Kluczowe jest jednak takie moderowanie rozwoju gospodarczego i społecznego, aby zachować 

i wzmocnić potencjał ekologiczny i przyrodniczy oraz chronić środowisko na terenie gminy Stawiszyn.  
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5.3 Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 

oddziaływaniem 
 

5.3.1 Obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadające 

znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, wrażliwe na oddziaływanie, istniejące 

przekroczenia standardów jakości środowiska lub intensywne wykorzystywanie 

terenu 
 

Przyjęto, że przewidywane znaczące oddziaływanie dotyczyć może obszarów szczególnie wrażliwych 

na zanieczyszczenie lub negatywne zmiany w środowisku. Do tych obszarów należy zaliczyć w pierwszej 

kolejności:  

• wody powierzchniowe, 

• obszary zamieszkałe, 

• obszary o funkcji przyrodniczej (głównie lasy),  

• obszary o znaczeniu dla ochrony dziedzictwa kulturowego.  

Należy stwierdzić, iż stan środowiska na poszczególnych obszarach może się różnić, a istotną 

determinantą stanu środowiska jest oddalenie od terenów przemysłowych (hałas, zanieczyszczenie 

powietrza) oraz głównych ciągów komunikacyjnych (hałas, zanieczyszczenia powietrza). 

W przypadku terenów zamieszkałych problemem może być ponadto niska emisja.  

Jako pokazują dane GIOŚ stan wód powierzchniowych badanych JCWP był w dużym stopniu zły. 

Wody płynące najczęściej narażone były na zrzut niedostatecznie oczyszczonych ścieków komunalnych 

(w tym migracja zanieczyszczeń). Do pogorszenia stanu wód przyczyniają się spływy powierzchniowe, 

zwłaszcza z terenów rolniczych poddawanych nawożeniu i chemizacji.  

Obszary leśne charakteryzowały się prawdopodobnie lepszym stanem środowiska w porównaniu do 

obszarów zurbanizowanych lub terenów przemysłowych. Związane jest to m. in. z większą odległością 

od źródeł zanieczyszczeń, zarówno powietrza, jak również wód powierzchniowych. Lasy rekompensują 

negatywne skutki oddziaływania na środowisko, m.in. zanieczyszczenia powietrza, wód (proces 

samooczyszczania), susz (zatrzymywanie wody). Zagrożeniem dla tych obszarów mogą być wybrane 

działania inwestycyjne i ich skutki, niekoniecznie realizowane na tych obszarach, ale przede wszystkich 

w sąsiedztwie (np. drogi, infrastruktura liniowa, rozwój funkcji przemysłowej). Jednocześnie główne 

zagrożenia dla obszarów leśnych związane są przede wszystkim ze zmianami klimatu, w tym między 

innymi suszy. Te zjawiska są zasadniczo niezależne od działań ujętych w Strategii rozwoju gminy.  

Osobno należy rozważać kwestie spójności przestrzennej obszarów cennych przyrodniczo, m. in. 

poprzez korytarze ekologiczne. W tym przypadku największe zagrożenia związane są z korytarzem 

ekologicznym biegnącym wzdłuż rzeki Odry.  

Obszary o znaczeniu dla ochrony dziedzictwa kulturowego stanowiły głównie zabytki lub obszary 

zabudowy. Część tych obiektów zlokalizowana była na obszarach oddalonych od głównych tras 

komunikacyjnych i uciążliwych dla środowiska obiektów przemysłowych. W tych obszarach 
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prawdopodobnie stan wybranych komponentów środowiskach, m. in. jakości powietrza, klimatu 

akustycznego, mógł być wyższy niż na obszarach miejskich.   

Reasumując, należy stwierdzić, iż największy wpływ na środowisko dotyczyć będzie przestrzeni 

zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie terenów inwestycyjnych i przemysłowych oraz 

komunikacyjnych.  

Należy również przewidzieć, iż rosnąć może presja na środowisko związana z rozwojem funkcji 

mieszkaniowej, w tym jednorodzinnej.  
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5.3.2 Formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody oraz obszary podlegające ochronie zgodnie z prawem 

międzynarodowym 
 

Na terenie gminy Stawiszyn nie występują cenne obszary ani też szczególne formy ochrony krajobrazu. 

W rejonie Gminy i Miasta Stawiszyn można mówić tylko jedynie o występowaniu punktowych formy 

ochrony przyrody (tj. pomniki przyrody). 

Stan środowiska na ww. obszarach zasadniczo nie odbiega od stanu dla całego obszaru gminy. Jak 

już opisano w poprzednim rozdziale  stan środowiska m.in. na terenie obszarów leśnych 

charakteryzował się prawdopodobnie lepszym stanem środowiska w porównaniu do obszarów 

zurbanizowanych lub terenów przemysłowych.  

W nieco innej sytuacji mogą być chronione obiekty przyrody żywej lub nieożywionej zlokalizowane 

w sąsiedztwie terenów przemysłowych lub w strefie zurbanizowanej i w pobliżu dróg. Obiekty przyrody 

ożywionej położone na obszarach zurbanizowanych lub sąsiedztwie ruchliwych tras komunikacyjnych 

mogą być narażone na zanieczyszczenia powietrza lub skutki prowadzonych inwestycji (np. 

odwodnienie terenu).  
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5.4 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 
 

5.4.1 Przydatność w uwzględnieniu aspektów środowiskowych, w szczególności 

w celu wspierania zrównoważonego rozwoju oraz we wdrażaniu prawa 

wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska 
 

W Strategii Rozwoju Gminy Stawiszyn zauważono następujące kluczowe bariery, deficyty, potencjały 

rozwojowe związane z aspektami środowiskowymi. 

➢ 6,7% powierzchni gminy objęte MPZP, 

➢ żaden teren inwestycyjny nie jest objęty MPZP, 

➢ fragmentaryczność miejscowych planów przestrzennych,  

➢ rozproszenie nowej zabudowy mieszkaniowej, 

➢ potrzeba modernizacji przepompowni ścieków, konieczność instalacji monitoringu 

umożliwiającego zdalne nadzorowanie pracy, 

➢ brak sieci gazociągowej, 

➢ systemy grzewcze oparte na paliwach stałych (dominacja węgla), 

➢ powracające susze rolnicze, 

➢ rozdrobnienie gospodarstw rolnych, 

➢ brak form ochrony przyrody, 

➢ antropopresja wynikająca głównie z przekształcania gleb rolnych na cele nierolne, 

➢ niska świadomość ekologiczna części mieszkańców, 

➢ zanieczyszczenia związane m.in. z nawożenia w rolnictwie, 

➢ zmiany klimatu – coraz mniejsze ilości opadów, nasilające się zjawiska suszy, 

➢ nieracjonalne gospodarowanie zasobami wód, 

➢ coraz częściej występujące gwałtowne zjawiska. 

 

Powyższa lista problemów, które związane są z wymiarem środowiskowym, wskazuje, że kluczowe 

grupy problemów dotyczą kwestii wynikających ze zmian klimatycznych (m. in. susza, problemy 

retencji wód, występowanie gwałtownych zjawisk pogodowych). Kolejna grupa problemów dotyczy 

wymiaru planowania przestrzennego. Nieduża powierzchnia gminy objęta jest MPZP, brak jest 

powierzchniowych form ochrony przyrody, przy jednoczesnej presji urbanizacyjnej. Problemy 

środowiskowe gminy Stawiszyn związane są ponadto z jakością powietrza oraz jakością wód 

powierzchniowych.  

W Strategii Rozwoju Gminy Stawiszyn w misji zawarto odniesienie do zrównoważonego rozwoju, co 

podkreśla nadrzędność w stosunku do celów i działań ujętych w dokumencie.  
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MISJĄ GMINY I MIASTA STAWISZYN DĄŻENIE DO JAK NAJLEPSZYCH WARUNKÓW DO ŻYCIA 

MIESZKAŃCÓW RÓŻNYCH GRUP WIEKOWYCH, POCZĄWSZY OD ZAPEWNIENIA 

PODSTAWOWYCH POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH, ZWIĄZANYCH Z EDUKACJA I 

GOSPODARKĄ POPRZEZ ZASPOKOJENIE POTRZEB WYŻSZEGO RZĘDU ZWIĄZANYCH Z 

ROZWOJEM OSOBISTYM I KULTURĄ PRZY POSZANOWANIU ŚRODOWISKA NATURALNEGO 

I ZASAD ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

 

W wizji rozwoju Gminy podkreślono wagę wymiaru środowiskowego w rozwoju lokalnym.  

 

GMINA I MIASTO STAWISZYN W 2030 R. MIEJSCEM PRZYJAZNYM, ZAMIESZKIWANYM 

PRZEZ ŚWIADOME SPOŁECZEŃSTWO O WYSOKIM POZIOMIE ŻYCIA. TO GMINA 

WSŁUCHUJĄCA SĘ W POTRZEBY SPOŁECZEŃSTWA,  DBAJĄCA O ŚRODOWISKO 

I WSPIERAJĄCA LOKALNĄ AKTYWNOŚĆ. 

 

Powyższa logika przekłada się również na cele strategiczne, operacyjne oraz kierunki działań. Wymiar 

środowiskowy ujęty został w Strategii Rozwoju Gminy Stawiszyn w III i IV celu strategicznym.  

CEL STRATEGICZNY III. ROZWÓJ OPARTY O POSZANOWANIE ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 

Cel operacyjny 3.1. Ochrona przed zmianami klimatu 

Cel operacyjny 3.2. Dbałość o środowisko przyrodnicze gminy 

Cel operacyjny 3.3. Dostosowywanie produkcji, usług i produkcji rolniczej oraz przetwórstwa 

do funkcjonowania w standardach ekologicznych 

Cel operacyjny 3.4. Kształtowanie świadomości i postaw proekologicznych wśród mieszkańców 

gminy 

CEL STRATEGICZNY IV. ZARZĄDZANIE GMINĄ I POLITYKĄ PRZESTRZENNĄ Z POSZANOWANIEM 

ROLNICZEJ FUNKCJI GMINY I ZWARTEJ ZABUDOWY 

Cel operacyjny 4.2. Prowadzenie polityki przestrzennej w gminie w oparciu o aktualne 

dokumenty planistyczne 

Cel operacyjny 4.3. Dobre praktyki w zakresie ładu przestrzennego i estetyki miejsc publicznych 
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5.4.2 Powiązania z problemami dotyczącymi ochrony środowiska 
 

Strategia Rozwoju Gminy Stawiszyn zwraca uwagę na zagadnienia problemowe związane ze 

środowiskiem, m. in. kwestie związane z dążeniem do ochrony przed zmianami klimatu, gospodarki 

odpadami, gospodarki wodno-kanalizacyjnej, rozwoju OZE, rozwoju zrównoważonego rolnictwa, 

edukacji ekologicznej, planowania przestrzennego i ładu przestrzennego.  

W Strategii przewidziano realizację działań, które przyczyniać się będą do poprawy stanu środowiska. 

Wynika to przede wszystkim z ujęcia działań o charakterze inwestycyjnym, które mogą bezpośrednio 

i częściowo pośrednio oddziaływać na środowisko.  

Poziom szczegółowości działań na rzecz środowiska określony został w kierunkach działań, które 

stanowią bezpośrednie rozwinięcie celów operacyjnych.  

Powyższe oznacza, że realizacja wybranych zamierzeń rozwojowych określonych w Strategii 

charakteryzować się będzie oddziaływaniem na środowisko. W dalszej części opracowania 

przedstawiono przegląd ujętych w dokumencie działań pod kątem ich wpływu na zagadnienia 

środowiskowe.  
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5.5 Charakterystyka planowanych przedsięwzięć 
 

5.5.1. Stopień, w jakim dokument ustala ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć, 

w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć. Przydatność w uwzględnieniu 

aspektów środowiskowych, w szczególności w celu wspierania zrównoważonego rozwoju oraz 

we wdrażaniu prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska. Powiązania 

z problemami dotyczącymi ochrony środowiska 

 

Próbując dokonać analizy oddziaływania postanowień dokumentu na środowisko przeanalizowano 

jego zapisy w do odniesieniu do Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839).  

W pierwszym kroku podzielono planowane działania na te, które mogą powodować negatywne 

oddziaływania na środowisko (nawet niewielkie) oraz te, które nie wykazują oddziaływania na 

środowisko (główne działania o charakterze nieinwestycyjnym, edukacyjnym, szkoleniowym, 

promocyjnym, etc.). Do dalszych, pogłębionych analiz wybrano te, które wykazują się wpływem na 

środowisko (korzystnym lub niekorzystnym) i w kolejnym kroku oceniono ich wpływ na środowisko 

w kontekście usytuowania/ lokalizacji działania oraz rodzaju i skali  przedsięwzięć.  

Do działań ujętych w Strategii, które mogą powodować negatywnie oddziaływać na środowisko 

należą w szczególności: 

2.1.1. Zapewnienie nowych, atrakcyjnych dla przedsiębiorców terenów inwestycyjnych 

2.1.2. Rozwój działalności logistycznych 

3.2.1. Analiza zapotrzebowania i możliwości gazyfikacji Gminy 

3.2.3. Sprawnie działająca gospodarka wodno-ściekowa gminy: 

- określenie miejsc rozwoju sieci kanalizacyjnej 

- budowa nowych przydomowych oczyszczalni ścieków 

- dbałość o ujęcia wody 

3.2.5. Zwiększenie liczby instalacji w oparciu o OZE 

4.2.4. Opracowanie planu budowy infrastruktury (sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć gazowa, 

drogi) na terenach planowanych inwestycji 

4.3.4. Modernizacja dróg gminnych 

 

W Strategii ujęte są działania, które również wpływać będą negatywnie na środowisko, jednocześnie 

skala tych oddziaływań będzie niewielka:  

 

1.3.1. Dodatkowe ścieżki rowerowe na terenie gminy/wyznaczenie pasa dla rowerzystów w pasie 

jezdni 
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1.3.2. Zwiększenie  liczby placów zabaw/  siłowni zewnętrznych 

1.3.3. Utrzymanie obecnej infrastruktury w dobrym stanie 

1.4.1. Utworzenie Domu Seniora 

2.2.3. Wydzierżawianie terenów małym i średnim przedsiębiorstwom 

2.3.1. Kolejka wąskotorowa jako atrakcja turystyczna – utworzenie infrastruktury towarzyszącej 

3.1.1. Rozwój niebieskiej i zielonej infrastruktury w kontekście adaptacji do zmian klimatu 

3.2.2. Sprawnie działający system zagospodarowania odpadów: 

- zbieranie i segregacja odpadów komunalnych, 

- rozwiązanie zbierania odpadów rolniczych, powstających w produkcji rolniczej, 

- przeciwdziałanie powstawaniu dzikich składowisk odpadów, zaśmiecania rowów i lasów 

3.2.4. Modernizacja przepompowni ścieków 

4.2.2. Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji 

4.3.5. Rozwój sieci ścieżek rowerowych 

4.3.6. Poprawa dostępności do miejsc/ instytucji – konieczność usuwania barier architektonicznych na 

terenie miasta Stawiszyna i całej gminy 

 

W Strategii ujęte są działania, które pozytywnie wpływać będą na środowisko: 

 

1.3.1. Dodatkowe ścieżki rowerowe na terenie gminy/wyznaczenie pasa dla rowerzystów w pasie 

jezdni 

3.1.1. Rozwój niebieskiej i zielonej infrastruktury w kontekście adaptacji do zmian klimatu 

3.1.2. Zachęcanie do zbierania wody deszczowej 

3.1.3. Promowanie i zwiększenie retencji na terenie gminy, w tym zachowanie naturalnej zdolności 

retencyjnej gruntów 

3.1.4. Edukacja w zakresie suszy 

3.1.5. Dbałość o rowy, kanały, zbiorniki wodne 

3.1.6. Ograniczenia w budowie studni głębinowych  

3.1.7. Dbałość o ujęcia wody 

3.2.1. Analiza zapotrzebowania i możliwości gazyfikacji Gminy 

3.2.2. Sprawnie działający system zagospodarowania odpadów: 

- zbieranie i segregacja odpadów komunalnych, 
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- rozwiązanie zbierania odpadów rolniczych, powstających w produkcji rolniczej, 

- przeciwdziałanie powstawaniu dzikich składowisk odpadów, zaśmiecania rowów i lasów 

3.2.3. Sprawnie działająca gospodarka wodno-ściekowa gminy: 

- określenie miejsc rozwoju sieci kanalizacyjnej 

- budowa nowych przydomowych oczyszczalni ścieków 

- dbałość o ujęcia wody 

3.2.4. Modernizacja przepompowni ścieków 

3.2.5. Zwiększenie liczby instalacji w oparciu o OZE 

3.3.1. Wspieranie innowacyjnych technologii w produkcji, usługach i rolnictwie 

3.3.2. Propagowanie ekologicznych upraw i pomoc w ukierunkowaniu produkcji rolniczej 

3.4.1. Dystrybucja ulotek, broszur 

3.4.2. Imprezy o tematyce ekologicznej, odnawialnych źródeł energii 

3.4.3. Szkolenia/seminaria dla mieszkańców 

4.2.1. Systematyczna aktualizacja studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy 

4.2.2. Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji 

4.2.3. Aktualizacja istniejących Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wg potrzeb 

rozwojowych 

4.2.4. Opracowanie planu budowy infrastruktury (sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć gazowa, 

drogi) na terenach planowanych inwestycji 

4.3.1. Sukcesywne uchwalenie nowych MPZP dla obszarów kształtowania się nowej zabudowy 

4.3.2. Uchwalenie MPZP dla terenów inwestycyjnych 

4.3.3. Dbałość o historyczne układy wsi, układ urbanistyczny miasta  

4.3.4. Modernizacja dróg gminnych 

4.3.5. Rozwój sieci ścieżek rowerowych 

4.3.6. Poprawa dostępności do miejsc/ instytucji – konieczność usuwania barier architektonicznych na 

terenie miasta Stawiszyna i całej gminy 
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TABELA 8. OCENA WPŁYWU NA ŚRODOWISKO KIERUNKÓW DZIAŁAŃ STRATEGII ROZWOJU GMINY STAWISZYN 

Działanie 
Wpływ na 

środowisko 
Możliwe negatywne 

oddziaływania na środowisko 
Możliwe pozytywne 

oddziaływania na środowisko 

Cel operacyjny 1.1. Stworzenie warunków dobrego poziomu życia dla rodzin  
 
 

 

1.1.1. Utworzenie nowych miejsc pracy 
Nie   

1.1.2. Funkcjonujący żłobek z odpowiednią liczbą miejsc szansą na powrót na rynek pracy  
Nie   

1.1.3. Pobudzanie do aktywności społecznej i obywatelskiej 
Nie   

1.1.4. Utworzenie miejsca spotkań dla młodzieży – przygotowanie lokalu/ miejsca w przestrzeni publicznej 
Nie   

1.1.5. Utworzenie Karty Mieszkańca – sposób na zatrzymanie mieszkańca w gminie 
Nie   

Cel operacyjny 1.2. Dostęp do dobrej jakości opieki zdrowotnej na terenie gminy  
 
 

 

1.2.1. Zwiększenie liczby akcji, programów profilaktyki zdrowotnej 
Nie   

1.2.2. Zachęcanie mieszkańców do zdrowego trybu życia 
Nie   

1.2.3. Utworzenie bazy specjalistów przyjmujących w ośrodkach zdrowia 
Nie   

1.2.4. Ochrona zdrowia psychicznego 
Nie   

1.2.5. Opracowanie Strategii zarządzania zdrowiem publicznym na terenie gminy 
Nie   

Cel operacyjny 1.3. Poszerzenie infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej celem podniesienia jakości życia 
mieszkańców 

 
 
 

 

1.3.1. Dodatkowe ścieżki rowerowe na terenie gminy/wyznaczenie pasa dla rowerzystów w pasie jezdni Tak   

1.3.2. Zwiększenie  liczby placów zabaw/  siłowni zewnętrznych 
Tak   

1.3.3. Utrzymanie obecnej infrastruktury w dobrym stanie 
Tak   

1.3.4. Utworzenie „ścieżki zdrowia” 
Nie   

Cel operacyjny 1.4. Tworzenie przyjaznych miejsc pobytu dla Seniorów  
 
 

 

1.4.1. Utworzenie Domu Seniora  Tak   
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Działanie 
Wpływ na 

środowisko 
Możliwe negatywne 

oddziaływania na środowisko 
Możliwe pozytywne 

oddziaływania na środowisko 

1.4.2. Funkcjonowanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku – wyjazdowy Uniwersytet (zajęcia realizowane  w 
świetlicach wiejskich o różnej tematyce) 

Nie   

1.4.3. Funkcjonowanie klubów seniora Nie   

1.4.4. Utworzenie mieszkań chronionych Nie   

Cel operacyjny 1.5. Wspieranie aktywności osób starszych poprzez zwiększenie dostępności do usług, 
kulturalnych, rozwojowych i innych 

 
 
 

 

1.5.1. Organizacja zajęć ruchowych Nie   

1.5.2. Uatrakcyjnienie oferty kulturalnej dla seniorów 
Nie   

1.5.3. Warsztaty komputerowe dla seniorów, miejsce świadczenia pomocy dla osób nieodnajdujących się w 
nowych technologiach Nie   

Cel operacyjny 1.6. Zapewnienie seniorom opieki środowiskowej i pozostawienie ich w środowisku naturalnym 
wraz ze wsparciem ich rodzin 

 
 
 

 

1.6.1. Wsparcie opiekunów faktycznych osób starszych poprzez warsztaty, doradztwo, opiekę wytchnieniową  Nie   

1.6.2. Uruchomienie wolontariatu dla potrzebujących oraz angażowanie osób chętnych do pomocy  Nie   

1.6.3. Zwiększenie kontroli środowiskowych u osób starszych, niepełnosprawnych Nie   

Cel operacyjny 2.1. Wsparcie przedsiębiorców, rolników i stwarzanie warunków do powstawania nowych 
miejsc pracy 

 
 
 

 

2.1.1. Zapewnienie nowych, atrakcyjnych dla przedsiębiorców terenów inwestycyjnych  
Tak   

2.1.2. Rozwój działalności logistycznych 
Tak   

2.1.3. Zachęcanie producentów i twórców z gminy do sprzedaży bezpośredniej na rynku lokalnym m.in. poprzez 
odpowiednią promocję, zapewnienie miejsca i warunków do takiej sprzedaży  

Nie   

2.1.4. Organizacja wydarzeń i imprez promujących lokalnych producentów rolnych  
Nie   

2.1.5. Wspieranie istniejących zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego wykorzystujących lokalne zasoby 
produkcji rolnej 

Nie   

2.1.6. Jarmark stawiszyński jako miejsce lokalnego zbytu produktów rolnych od mniejszych producentów 
Nie   

2.1.7. Powstanie e- jarmarku stawiszyński 
Nie   

Cel operacyjny 2.2. Kompleksowe tworzenie stref aktywności gospodarczej poprzez przygotowanie terenów 
pod inwestycje 

   

2.2.1. Oferowanie pakietu preferencyjnego przedsiębiorcom i inwestorom 
Nie   



 

57 
 

Działanie 
Wpływ na 

środowisko 
Możliwe negatywne 

oddziaływania na środowisko 
Możliwe pozytywne 

oddziaływania na środowisko 

2.2.2. Promocja terenów inwestycyjnych 
Nie   

2.2.3. Wydzierżawianie terenów małym i średnim przedsiębiorstwom 
Tak   

2.2.4. Uruchomienie punktu stworzenia profilu zaufanego 
Nie   

Cel operacyjny 2.3. Utworzenie i promowanie lokalnych produktów-marek 
   

2.3.1. Kolejka wąskotorowa jako atrakcja turystyczna – utworzenie infrastruktury towarzyszącej 
Tak   

2.3.2. Jarmark stawiszyński – wykorzystanie Targowiska do budowania lokalnej marki, utworzenie 
usług/produktów, które będą przyciągać i będą utożsamiane z tym miejscem 

Nie   

Cel operacyjny 3.1. Ochrona przed zmianami klimatu 
   

3.1.1. Rozwój niebieskiej i zielonej infrastruktury w kontekście adaptacji do zmian klimatu 
Tak   

3.1.2. Zachęcanie do zbierania wody deszczowej 
Tak   

3.1.3. Promowanie i zwiększenie retencji na terenie gminy, w tym zachowanie naturalnej zdolności retencyjnej 
gruntów 

Tak   

3.1.4. Edukacja w zakresie suszy 
Tak   

3.1.5. Dbałość o rowy, kanały, zbiorniki wodne 
Tak   

3.1.6. Ograniczenia w budowie studni głębinowych  
Tak   

3.1.7. Dbałość o ujęcia wody 
Tak   

Cel operacyjny 3.2. Dbałość o środowisko przyrodnicze gminy 
   

3.2.1. Analiza zapotrzebowania i możliwości gazyfikacji Gminy 
Tak   

3.2.3. Sprawnie działająca gospodarka wodno-ściekowa gminy: 
- określenie miejsc rozwoju sieci kanalizacyjnej 
- budowa nowych przydomowych oczyszczalni ścieków 
- dbałość o ujęcia wody 

Tak   

3.2.2. Sprawnie działający system zagospodarowania odpadów: 
- zbieranie i segregacja odpadów komunalnych, 
- rozwiązanie zbierania odpadów rolniczych, powstających w produkcji rolniczej, 
- przeciwdziałanie powstawaniu dzikich składowisk odpadów, zaśmiecania rowów i lasów 

Tak   
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Działanie 
Wpływ na 

środowisko 
Możliwe negatywne 

oddziaływania na środowisko 
Możliwe pozytywne 

oddziaływania na środowisko 

3.2.4. Modernizacja przepompowni ścieków 
Tak   

3.2.5. Zwiększenie liczby instalacji w oparciu o OZE 
Tak   

Cel operacyjny 3.3. Dostosowywanie produkcji, usług i produkcji rolniczej oraz przetwórstwa do 
funkcjonowania w standardach ekologicznych 

   

3.3.1. Wspieranie innowacyjnych technologii w produkcji, usługach i rolnictwie 
Tak   

3.3.2. Propagowanie ekologicznych upraw i pomoc w ukierunkowaniu produkcji rolniczej 
Tak   

3.3.3. Usługi doradcze i szkoleniowe dla przedsiębiorców, rolników, pomoc prawna 
Nie   

3.3.4. Tworzenie grup producentów rolnych 
Nie   

Cel operacyjny 3.4. Kształtowanie świadomości i postaw proekologicznych wśród mieszkańców gminy 
   

3.4.1. Dystrybucja ulotek, broszur 
Tak   

3.4.2. Imprezy o tematyce ekologicznej, odnawialnych źródeł energii 
Tak   

3.4.3. Szkolenia/seminaria dla mieszkańców 
Tak   

Cel operacyjny 4.1. Efektywne zarządzanie gminą 
   

4.1.1. Tworzenie warunków do rozwoju stowarzyszeń, tworzenie warunków lokalowych, wsparcie finansowe, 
merytoryczne 

Nie   

4.1.2. Współpraca samorządu z NGO 
Nie   

4.1.3. Opracowanie programów profilaktycznych dla poszczególnych grup społecznych 
Nie   

4.1.4. Dalszy rozwój systemu e-usług publicznych  
Nie   

4.1.5. Utworzenie Rady ds. gospodarki jako organu doradczego 
Nie   

Cel operacyjny 4.2. Prowadzenie polityki przestrzennej w gminie w oparciu o aktualne dokumenty planistyczne 
 

   

4.2.1. Systematyczna aktualizacja studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy 
Tak   

4.2.2. Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji 
Tak   
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Działanie 
Wpływ na 

środowisko 
Możliwe negatywne 

oddziaływania na środowisko 
Możliwe pozytywne 

oddziaływania na środowisko 

4.2.3. Aktualizacja istniejących Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wg potrzeb rozwojowych 
Tak   

4.2.4. Opracowanie planu budowy infrastruktury (sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć gazowa, drogi) na 
terenach planowanych inwestycji  

Tak   

Cel operacyjny 4.3. Dobre praktyki w zakresie ładu przestrzennego i estetyki miejsc publicznych 
   

4.3.1. Sukcesywne uchwalenie nowych MPZP dla obszarów kształtowania się nowej zabudowy 
Tak   

4.3.2. Uchwalenie MPZP dla terenów inwestycyjnych 
Tak   

4.3.3. Dbałość o historyczne układy wsi, układ urbanistyczny miasta  
Tak   

4.3.4. Modernizacja dróg gminnych 
Tak   

4.3.5. Rozwój sieci ścieżek rowerowych 
Tak   

4.3.6. Poprawa dostępności do miejsc/ instytucji – konieczność usuwania barier architektonicznych na terenie 
miasta Stawiszyna i całej gminy 

Tak   

 

Legenda: 

 
Możliwe negatywne oddziaływanie na środowisko – przedsięwzięcie ujęte na liście mogących zawsze lub 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 

 
 

Możliwe negatywne oddziaływanie na środowisko – pozostałe przedsięwzięcia 

 
 

Możliwe pozytywne oddziaływanie na środowisko  
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Analiza działań mogących oddziaływać na środowisko wykazała, że: 

• Wybrane działania charakteryzować się będą  różnym rodzajem oddziaływań oraz różną skalą 

oddziaływań. W Strategii ujęte są działania, które mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko. Dotyczą infrastruktury komunikacyjnej, tj. modernizacji dróg gminnych, 

lokowania nowych działalności gospodarczych na terenie gminy (tereny inwestycyjne), 

rozwoju OZE, rozwoju i modernizacji infrastruktury komunalnej liniowej, w tym sieci 

kanalizacyjnej, tworzenia rozwiązań z zakresu niebieskiej i zielonej infrastruktury. Są to 

przedsięwzięcia, które ujęte na liście przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco lub 

zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.  

• W odniesieniu do inwestycji drogowych należy podkreślić, iż w okresie do 2030 roku 

zrealizowanych zostanie szereg prac modernizacyjnych, polegających na rozbudowie, 

przebudowie i modernizacji nawierzchni istniejących już dróg gminnych. W większości 

poszczególne inwestycje dotyczyć będą krótkich, gminnych odcinków dróg. Oznacza to, że 

pomimo wystąpienia oddziaływań na środowisko, będą one miały charakter tymczasowy. 

Inwestycje charakteryzować się będą umiarkowaną skalą i nie powinny naruszać lokalnego 

układu środowiskowego i przyrodniczego.  

• Inwestycje związane z lokowaniem nowych przedsiębiorstw związane będą z już istniejącymi 

terenami inwestycyjnymi, będącymi w posiadaniu Gminy. W Strategii podkreślono: „Gmina 

Stawiszyn posiada dość umiarkowane warunki przyciągające potencjalnych inwestorów. 

Z pewnością do dużej zalety należy przebiegająca przez gminę droga krajowa, która może być 

uwarunkowaniem przyciągającym potencjalnych zainteresowanych. Powinno kontynuować 

się promocję posiadanych terenów inwestycyjnych. Do rozważenia pozostaje objęcie 

ważniejszych działek Miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Do 

korzystnych uwarunkowań rozwoju gminy należy rosnąca liczba przedsiębiorstw. Głównym 

wskazaniem na kolejne lata jest intensyfikacja działań z zakresu promocji gospodarczej. Jest to 

dedykowane głównie terenom wyznaczonym pod inwestycje w gminie.” Gmina Stawiszyn jest 

w posiadaniu niewielkich zasobów terenów inwestycyjnych, predysponujących do lokowania 

niedużych przedsiębiorstw. Struktura przestrzenna gospodarki na terenie gminy jest już 

ukształtowana i nie prognozuje się zasadniczych i dużych zmian w tym zakresie.  

• W Strategii przewiduje się wspieranie rozwoju OZE na terenie gminy. W Strategii zauważa się 

następujące warunki do rozwoju OZE: „na terenie gminy Stawiszyn istnieją bardzo korzystne 

warunki do wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym głównie wiatru i energii 

słonecznej, ale również geotermalnej. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii wymaga 

ciągle wielu działań zachęcających do ich wdrożenia. Z uwagi na bardzo umiarkowane 

zainteresowanie OZE przez mieszkańców, należy podejmować działania promujące i edukujące 

społeczność w tej tematyce. Ważnym zadaniem jest ciągłe budowanie świadomości związanej 

ze zmianami klimatu, niską emisją i możliwościami wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

Organizacja konkursów, czy seminariów na tematy proekologiczne jest oczekiwanym 

działaniem.” Powyższe oznacza, że Gmina dążyć będzie do upowszechniania niedużych, 

rozproszonych rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii, opartych na inicjatywach 

osób fizycznych, czyli tzw. prosumenckich form produkcji energii elektrycznej. Ponadto na 

terenie gminy Stawiszyn przewiduje się budowę farm wiatrowych (zgodnie z Miejscowym 

Planem Zagospodarowania Przestrzennego przyjętym UCHWAŁĄ NR V/25/2015 RADY 
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MIEJSKIEJ W STAWISZYNIE z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla elektrowni wiatrowych na terenie gminy Stawiszyn).  

• Na terenie gminy Stawiszyn w fazie planowania i przygotowania jest inwestycja związana 

z utworzeniem biogazowni. Zakład w Zbiersku należący do Grupy AWW Spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością  Spółki Komandytowej składa się z : 

o Bioelektrowni rolniczej o mocy 1,6 MW -  stara część; 

o Bioelektrowni rolniczej – nowa część -  obecnie realizowana jako projekt pod nazwą  

„Budowa instalacji do metanizacji wywaru gorzelnianego wraz z zespołem 

kogeneracyjnym o mocy do 3,6 MWe w zakładzie gorzelni w Zbiersku”;  

o Gorzelnia która powstała w 2012 roku następnie rozbudowana o nową część w 2021-

2022 (rozbudowa realizowana była w ramach decyzji o środowiskowych  

uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie „Biorafinerii 

pszennej”  wydanej 04.07.2018 – RiOŚ.6220.5.10.2017) . 

o Ponadto w Zbiersku funkcjonuje zakład produkcji skrobi który powstał 2016 roku 

należący do firmy Grupa Producentów Rolnych Zboża Wielkopolskie Sp. z o.o.  obecnie 

zakład jest w trakcie rozbudowy (rozbudowa realizowana jest  w ramach decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na 

budowie „Biorafinerii pszennej”  wydanej 04.07.2018 – RiOŚ.6220.5.10.2017).  

• Na terenie gminy jako realne do wdrożenia należy rozpatrywać ponadto instalacje 

wykorzystujące energii słońca (instalacje fotowoltaiczne) oraz pomp powietrza. W tym 

zakresie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego zakłada 

prowadzenie polityki wspierającej zmiany tradycyjnych nośników ciepła, tj. miału, węgla 

i koksu, na gaz i energię elektryczną lub inne, ekologiczne źródła ciepła, w tym również 

odnawialne, charakteryzujące się najniższymi wskaźnikami emisyjnymi oraz modernizację 

istniejących kotłowni lokalnych, w celu przechodzenia na ogrzewanie czystymi nośnikami 

energii.  

• W Strategii przewidziano realizację działań związanych ze zwiększaniem potencjału 

retencyjnego, w tym poprzez rozwój niebieskiej i zielonej infrastruktury. Prowadzenie takich 

działań może również powodować negatywne skutki dla środowiska, w tym charakteryzujące 

się trwałością. W Strategii nie zdefiniowano miejsc i przestrzeni, w których przewiduje się 

prowadzenie działań związanych z kształtowaniem potencjału retencyjnego. 

• Strategia Rozwoju Gminy Stawiszyn przewiduje inwestycje w infrastrukturę komunalną 

liniową. Takie działania mogą charakteryzować się znaczącym oddziaływaniem na środowisko, 

np. w przypadku rozbudowy sieci kanalizacyjnej, gazowej.   

• W Strategii ujęte są również działania, których oddziaływanie może mieć charakter pozytywny 

jak również negatywny na środowisko. Bezpośredni negatywny charakter oddziaływań 

związany jest głównie z procesem inwestycji (np. rozbudowa i modernizacja infrastruktury 

drogowej). Pośredni charakter oddziaływań dotyczyć będzie skutków zrealizowanych 

przedsięwzięć. Negatywny wpływ może być związany z nowymi działalnościami gospodarczymi 

i ogólnie zwiększoną aktywnością gospodarczą na terenie gminy (np. działalności logistyczne). 

Skutkować to może nie tylko zajęciem terenu (który faktycznie jest przeznaczony docelowo 

pod funkcje gospodarcze), ale zwiększoną presją na środowisko, w tym poprzez emisję 

zanieczyszczeń, obsługę logistyczną, dojazdy do pracy.  

• Część działań będzie mieć również pośrednio pozytywny charakter oddziaływań dla 

środowiska. Dotyczyć on będzie aspektów związanych z komunikacją (zmodernizowane, 
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bezpieczniejsze drogi), ochroną powietrza i klimatu (rozwój odnawialnych źródeł energii, 

modernizacje systemów grzewczych), zachowaniem zasobów wodnych (zwiększenie 

retencyjności).  

• Analizując ww. działania w odniesieniu do skali i lokalizacji należy zwrócić uwagę, że działania, 

które mogą wpływać na środowisko realizowane będą w przestrzeni zurbanizowanej. Nie 

przewiduje się zasadniczo wpływu tych działań na system obszarów przyrodniczych, które 

tworzą m. in. lasy, łąki oraz wody powierzchniowe. Należy bowiem założyć, iż pomimo tego, że 

kilka działań jest na liście mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, ich 

skala oraz lokalizacja nie spowodują znaczących negatywnych skutków dla systemu 

przyrodniczego. Niemniej jednak wybrane działania mogą wpływać na wybrane komponenty 

środowiska przyrodniczego, w tym bioróżnorodność. Związane są z inwestycjami, które 

prowadzone są obrębie występowania wybranych gatunków roślin i zwierząt, np. dotyczą 

termomodernizacji, zajęcia powierzchni gruntu, generowania hałasu, przedostawania się 

zanieczyszczeń do wód powierzchniowych.  

• Warto również zauważyć, iż realizacja poszczególnych działań, co do których w Strategii nie 

określono konkretnej lokalizacji, musi przejść stosowne procedury środowiskowe. W ten 

sposób wyeliminuje się zagrożenia dla środowiska.  

Poniżej przedstawiono szczegółową analizę oddziaływań na środowisko działań ujętych w Strategii 

ze względu na lokalizację, rodzaj oddziaływania oraz skalę.  
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TABELA 9. ANALIZA KIERUNKÓW DZIAŁAŃ MOGĄCYCH ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO W ODNIESIENIU DO USYTUOWANIA, RODZAJU I SKALI  

Działanie Usytuowanie Rodzaj oddziaływania 
Skala w odniesieniu do Rozporządzania Rady Ministrów z 

dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

1.3.1. Dodatkowe ścieżki rowerowe na terenie 
gminy/wyznaczenie pasa dla rowerzystów w pasie 
jezdni 

Wzdłuż istniejących ciągów 
komunikacyjnych  

Pozytywny i negatywny wpływ na środowisko. 
 
Działanie może wpływać bezpośrednio na środowisko , 
przede wszystkim wpływając na poprawę jakości powietrza 
poprzez rozwój niskoemisyjnej komunikacji.  
 
Negatywny wpływ związany jest z procesem inwestycyjnym 
(wpływ bezpośredni). Budowa ścieżek rowerowych 
wymagać będzie przede wszystkim zajęcia pasa 
powierzchni ziemi. 

Nie wyznacza ram, gdyż przedsięwzięcie nie jest ujęte na 
liście przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco lub 
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. 

 
Skala oddziaływania na środowisko będzie nieduża. 

1.3.2. Zwiększenie  liczby placów zabaw/  siłowni 
zewnętrznych 

Tereny zurbanizowane  

Negatywny wpływ na środowisko. 
 

Przedsięwzięcie może wpływać bezpośrednio na 
środowisko poprzez prowadzone prace związane z 
budową, rozbudową i modernizacją infrastruktury, np. 
rekreacyjnej. Związane będzie to z wpływem na 
powierzchnię ziemi i hałas, w mniejszym stopniu 
oddziaływania dot. będą emisji spalin.  

Nie wyznacza ram, gdyż przedsięwzięcie nie jest ujęte na 
liście przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco lub 
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. 

 
Skala oddziaływania na środowisko będzie nieduża. 

1.3.3. Utrzymanie obecnej infrastruktury w dobrym 
stanie 

Tereny zurbanizowane  

Negatywny wpływ na środowisko. 
 

Przedsięwzięcie może wpływać bezpośrednio na 
środowisko poprzez prowadzone prace związane z 
modernizacją istniejących obiektów infrastruktury 
społecznej. Wpływ generowany będzie przez maszyny i 
urządzenia (powietrze, hałas).  

Nie wyznacza ram, gdyż przedsięwzięcie nie jest ujęte na 
liście przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco lub 
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. 

 
Skala oddziaływania na środowisko będzie nieduża. 

1.4.1. Utworzenie Domu Seniora 

Stawiszyn  

Negatywny wpływ na środowisko. 
 

Przedsięwzięcie może wpływać bezpośrednio na 
środowisko poprzez prowadzone prace związane z 
tworzeniem a właściwie modernizacją istniejącego obiektu 
na cele domu seniora. Wpływ dot. będzie głównie emisji 
hałasu, zanieczyszczeń powietrza.  

Nie wyznacza ram, gdyż przedsięwzięcie nie jest ujęte na 
liście przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco lub 
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. 

 
Skala oddziaływania na środowisko będzie nieduża. 

2.1.1. Zapewnienie nowych, atrakcyjnych dla 
przedsiębiorców terenów inwestycyjnych  

Wzdłuż istniejących ciągów 
komunikacyjnych/ w 
sąsiedztwie DK nr 25 

Negatywny wpływ na środowisko. 
 
Przedsięwzięcie może wpływać bezpośrednio na 
środowisko poprzez prowadzone prace związane z 
budową, rozbudową infrastruktury gospodarczej (przede 
wszystkim wpływ na powierzchnię ziemi, wody, powietrze 
oraz emisję hałasu). 
 

Możliwe jest wystąpienie okoliczności przemawiających za 
zakwalifikowaniem zadania do przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.   
Określenie czy przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko uzależnione jest od wiedzy, 
gdzie będzie zlokalizowana inwestycja (obszary chronione, 
ich sąsiedztwo lub poza nimi), jaka będzie powierzchnia 
objęta inwestycją. 
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Działanie Usytuowanie Rodzaj oddziaływania 
Skala w odniesieniu do Rozporządzania Rady Ministrów z 

dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

Przedsięwzięcie może wpływać pośrednio na środowisko 
poprzez późniejsze funkcjonowanie obiektów i terenów 
przemysłowych 
(oddziaływania przede wszystkim na powierzchnię ziemi, 
poprzez jej zajęcie, wpływ na jakość krajobrazu, jako jego 
istotna determinanta, stanowić mogą barierę dla 
przemieszczania się zwierząt, mogą generować hałas i 
dodatkowe zanieczyszczenie powietrza). Oddziaływanie 
związane będzie z faktem generowania ruchu, w tym 
pojazdów wysokotonażowych (hałas, zanieczyszczenie 
powietrza).  

 
Do tych przedsięwzięć kwalifikują się m. in.:  
 

• zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa 
systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, 
wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o 
powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: 

a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, 
o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach 
form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 
1–3 tej ustawy, 
b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a; 
 

• garaże, parkingi samochodowe lub zespoły 
parkingów wraz z towarzyszącą im 
infrastrukturą, o powierzchni użytkowej nie 
mniejszej niż: 

a) 0,2 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, 
o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach 
form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 
1–3 tej ustawy, 
b) 0,5 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a. 
 
Kwestią wtórną jest także rodzaj działalności przemysłowej 
(czy znajdować się będzie na liście przedsięwzięć mogących 
oddziaływać na środowisko). 

2.1.2. Rozwój działalności logistycznych 

Wzdłuż istniejących ciągów 
komunikacyjnych/ w 
sąsiedztwie DK nr 25 

Negatywny wpływ na środowisko. 
 
Przedsięwzięcie może wpływać pośrednio na środowisko 
poprzez funkcjonowanie obiektów i terenów dla 
działalności logistycznych (oddziaływania przede wszystkim 
na powierzchnię ziemi, poprzez jej zajęcie, wpływ na jakość 
krajobrazu, jako jego istotna determinanta, stanowić mogą 
barierę dla przemieszczania się zwierząt, mogą generować 
hałas i dodatkowe zanieczyszczenie powietrza). 
Oddziaływanie związane będzie z faktem generowania 
ruchu, w tym pojazdów wysokotonażowych (hałas, 
zanieczyszczenie powietrza). Na terenach przeznaczonych 
do działalności logistycznych mogą występować negatywne 
oddziaływania na wody powierzchniowe i gleby, w tym 
wskutek przedostawania się olejów i paliw do środowiska.  

Możliwe jest wystąpienie okoliczności przemawiających za 
zakwalifikowaniem zadania do przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.   
Określenie czy przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko uzależnione jest od wiedzy, 
gdzie będzie zlokalizowana inwestycja (obszary chronione, 
ich sąsiedztwo lub poza nimi), jaka będzie powierzchnia 
objęta inwestycją. 
 
Do tych przedsięwzięć kwalifikują się m. in.:  
 

• zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa 
systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, 
wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o 
powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: 
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Działanie Usytuowanie Rodzaj oddziaływania 
Skala w odniesieniu do Rozporządzania Rady Ministrów z 

dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, 
o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach 
form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 
1–3 tej ustawy, 
b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a; 
 

• garaże, parkingi samochodowe lub zespoły 
parkingów wraz z towarzyszącą im 
infrastrukturą, o powierzchni użytkowej nie 
mniejszej niż: 

a) 0,2 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, 
o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach 
form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 
1–3 tej ustawy, 
b) 0,5 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a. 

2.2.3. Wydzierżawianie terenów małym i średnim 
przedsiębiorstwom 

Na obszarach oznaczonych w 
Studium literą P lub U/ 
tereny zurbanizowane  

Negatywny wpływ na środowisko. 
 
Przedsięwzięcie może wpływać pośrednio na środowisko 
poprzez działalność wybranych podmiotów gospodarczych. 
Zakładając, że będą to nieduże firmy, w tym usługowe, 
rzemieślnicze, przewiduje się, że skala uciążliwości dla 
środowiska będzie nieduża. Może być związana m. in. z 
emisją hałasu, spalin.  

Nie wyznacza ram, gdyż przedsięwzięcie nie jest ujęte na 
liście przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco lub 
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. 

 
Skala oddziaływania na środowisko będzie nieduża. 

2.3.1. Kolejka wąskotorowa jako atrakcja turystyczna 
– utworzenie infrastruktury towarzyszącej 

Tereny zurbanizowane 

Negatywny wpływ na środowisko. 
 
Przedsięwzięcie może wpływać bezpośrednio na 
środowisko, co związane może być z procesem inwestycji w 
infrastrukturę obsługi kolei wąskotorowej (zajęcie 
powierzchni, hałas, emisja spalin).  
 
Pośrednio działanie może mieć wpływ na środowisko 
poprzez działalność kolei. Będzie to przede wszystkim hałas 
i generowanie spalin. Uciążliwość dla otoczenia będzie 
jednak niewielka, co związane będzie z sezonowością 
oferty. 

Nie wyznacza ram, gdyż przedsięwzięcie nie jest ujęte na 
liście przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco lub 
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. 
 
Skala oddziaływania na środowisko będzie nieduża. 

3.1.1. Rozwój niebieskiej i zielonej infrastruktury w 
kontekście adaptacji do zmian klimatu 

Brak możliwości 
zdefiniowania lokalizacji  

Pozytywny i negatywny wpływ na środowisko. 
 
Działanie może wpływać bezpośrednio na środowisko , 
przede wszystkim wpływając na poprawę potencjału 
bioróżnorodności, zwiększenie dostępu do zasobów 
wodnych.  

Nie wyznacza ram, gdyż przedsięwzięcie nie jest ujęte na 
liście przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco lub 
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. 

 
Skala oddziaływania na środowisko będzie nieduża. 
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Negatywny wpływ związany jest z procesem 
inwestycyjnym. Zakłada się, że w przypadku niebieskiej i 
zielonej infrastruktury dotyczyć będzie niedużych 
inwestycji, np. budowy oczek wodnych, łąk kwietnych, 
ogrodów dachowych, etc. Prognozuje się wpływ przede 
wszystkim na powierzchnię ziemi. 

3.1.2. Zachęcanie do zbierania wody deszczowej Brak możliwości 
zdefiniowania lokalizacji 

Pozytywny wpływ związany będzie ze zwiększaniem 
potencjału do retencjonowania wody.  

Brak negatywnego oddziaływania na środowisko. 

3.1.3. Promowanie i zwiększenie retencji na terenie 
gminy, w tym zachowanie naturalnej zdolności 
retencyjnej gruntów 

Brak możliwości 
zdefiniowania lokalizacji 

Pozytywny wpływ związany będzie ze zwiększaniem 
potencjału do retencjonowania wody. 

Brak negatywnego oddziaływania na środowisko. 

3.1.4. Edukacja w zakresie suszy 
Brak możliwości 
zdefiniowania lokalizacji 

Pozytywny wpływ związany będzie ze zwiększaniem 
świadomości mieszkańców w zakresie działań na rzecz 
przeciwdziałania suszy.  

Brak negatywnego oddziaływania na środowisko. 

3.1.5. Dbałość o rowy, kanały, zbiorniki wodne Brak możliwości 
zdefiniowania lokalizacji 

Pozytywny wpływ związany będzie ze zwiększaniem 
potencjału do retencjonowania wody. 

Brak negatywnego oddziaływania na środowisko. 

3.1.6. Ograniczenia w budowie studni głębinowych  
Tereny zurbanizowane  

Pozytywny wpływ związany będzie ze zwiększaniem 
potencjału do oszczędzania zasobów wody. 

Brak negatywnego oddziaływania na środowisko. 

3.1.7. Dbałość o ujęcia wody 
Tereny zurbanizowane 

Pozytywny wpływ związany będzie ze zwiększaniem 
potencjału do ochrony zasobów wody.  

Brak negatywnego oddziaływania na środowisko. 

3.2.1. Analiza zapotrzebowania i możliwości 
gazyfikacji Gminy 

Brak możliwości 
zdefiniowania lokalizacji 
(przebiegu gazociągu) 

Pozytywny i negatywny wpływ na środowisko. 
 
Działanie może pośrednio wpływać na środowisko. Gmina 
nie może być inwestorem w tym działaniu, niemniej może 
stworzyć ramy dla tej inwestycji. Docelowo rozbudowa 
sieci gazowej wymaga użycia ciężkiego sprzętu, zajęcia 
powierzchni ziemi. Wpływ inwestycji na środowisko 
związany będzie m. in. z generowaniem hałasu, 
zanieczyszczeń powietrza i wody.  
 
Docelowo zwiększenie zużycia gazu ziemnego na potrzeby 
lokalnej gospodarki i ogrzewania może wpłynąć na 
poprawę jakości powietrza atmosferycznego.  

Możliwe jest wystąpienie okoliczności przemawiających za 
zakwalifikowaniem zadania do przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.   
 
Do tych przedsięwzięć kwalifikują się m. in.:  
 
instalacje do przesyłu gazu inne niż wymienione w § 2 ust. 
1 pkt 20 oraz towarzyszące im tłocznie lub stacje 
redukcyjne, z wyłączeniem gazociągów o ciśnieniu nie 
większym niż 0,5 MPa i przyłączy do budynków; przy czym 
tłocznie lub stacje redukcyjne budowane, montowane lub 
przebudowywane przy istniejących instalacjach 
przesyłowych nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco 
oddziaływać na środowisko. 

3.2.3. Sprawnie działająca gospodarka wodno-
ściekowa gminy: 
- określenie miejsc rozwoju sieci kanalizacyjnej 
- budowa nowych przydomowych oczyszczalni 
ścieków 
- dbałość o ujęcia wody 

Tereny zurbanizowane  

Pozytywny i negatywny wpływ na środowisko. 
 
Przedsięwzięcie może wpływać bezpośrednio na 
środowisko poprzez prowadzone prace związane z 
tworzeniem systemu kanalizacyjnego (przede wszystkim 
wpływ na powierzchnię ziemi, wody, powietrze oraz emisję 

Możliwe jest wystąpienie okoliczności przemawiających za 
zakwalifikowaniem zadania do przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
 
Określenie czy przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko uzależnione jest od wiedzy jaka 



 

67 
 

Działanie Usytuowanie Rodzaj oddziaływania 
Skala w odniesieniu do Rozporządzania Rady Ministrów z 

dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

hałasu, jak też organizmy żywe, w tym środowiska 
glebowego). 
 
Przedsięwzięcie może wpływać pośrednio pozytywnie na 
środowisko poprzez późniejsze funkcjonowanie systemu 
kanalizacji (pozwoli zwiększać lub zachować 
bioróżnorodność poprzez poprawę jakości wód 
powierzchniowych). 
 
 

będzie skala inwestycji oraz w jaki sposób będzie 
realizowana.  
 
Do tych przedsięwzięć kwalifikują się m. in.:  

• sieci kanalizacyjne o całkowitej długości 
przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z 
wyłączeniem: 

a) przebudowy tych sieci metodą bezwykopową, 
b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie 
drogowym i obszarze kolejowym, 
c) przyłączy do budynków. 

3.2.2. Sprawnie działający system zagospodarowania 
odpadów: 
- zbieranie i segregacja odpadów komunalnych, 
- rozwiązanie zbierania odpadów rolniczych, 
powstających w produkcji rolniczej, 
- przeciwdziałanie powstawaniu dzikich składowisk 
odpadów, zaśmiecania rowów i lasów 

Obszar całej gminy  

Pozytywny i negatywny wpływ na środowisko. 
 
Przedsięwzięcie może wpływać bezpośrednio na 
środowisko poprzez prowadzone prace związane z 
rozwijaniem systemu gospodarki odpadami. Dotyczy to m. 
in. funkcjonowania systemu zbiórki odpadów, co wiąże się 
m. in. z użyciem ciężkiego sprzętu, gromadzeniem 
odpadów. Są to działania, które wymagają należytej uwagi, 
ze względu na gromadzenie i przewóz odpadów (możliwy 
wpływ przede wszystkim na wody powierzchniowe).  
 
Pozytywny wpływ na środowisko związany będzie z dalszą 
ewolucją systemu gospodarki odpadami, w kierunku 
minimalizacji opadów, w tym odpadów zmieszanych.  
 

Nie wyznacza ram, gdyż przedsięwzięcie nie jest ujęte na 
liście przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco lub 
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. 
 
Skala oddziaływania na środowisko będzie nieduża. 
Działanie dotyczy interwencji podejmowanej na terenie 
gminy.  
 

3.2.4. Modernizacja przepompowni ścieków 

 

Pozytywny i negatywny wpływ na środowisko. 
 
Istniejące na terenie gminy obiekty infrastruktury 
komunalnej wymagają modernizacji. Oznacza to, że 
przedsięwzięcie może wpływać bezpośrednio na 
środowisko poprzez prowadzone prace związane z 
modernizacją przepompowni ścieków.  
 
Pozytywny wpływ na środowisko związany będzie z dalszą 
modernizacja systemu gospodarki ściekowej.  
 

Nie wyznacza ram, gdyż przedsięwzięcie nie jest ujęte na 
liście przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco lub 
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. 

 
Skala oddziaływania na środowisko będzie nieduża. 

3.2.5. Zwiększenie liczby instalacji w oparciu o OZE 

 

Pozytywny i negatywny wpływ na środowisko. 
 
Możliwe negatywne oddziaływanie może być związane 
przede wszystkim z instalacjami fotowoltaicznymi oraz 
farmami wiatrowymi.  

Możliwe jest wystąpienie okoliczności przemawiających za 
zakwalifikowaniem zadania do przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
 
Do tych przedsięwzięć kwalifikują się m. in.:  
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Oddziaływanie możliwe jest zarówno na etapie budowy 
instalacji jak też późniejszego funkcjonowania.  
 
W przypadku farm wiatrowych możliwe negatywne 
oddziaływanie dotyczy w szczególności ptaków oraz 
nietoperzy, szczególnie w przypadku ich niewłaściwej 
lokalizacji. Negatywny wpływ dużych instalacji farm 
wiatrowych dotyczy również krajobrazu, zajęcia 
powierzchni ziemi, wywoływania efektu tzw. migotania, czy 
też związany jest z możliwością wystąpienia awarii.  
 
W przypadku farm fotowoltaicznych o znacznej 
powierzchni należy wspomnieć o zajęciu powierzchni ziemi. 
Możliwy negatywny wpływ dotyczy również gatunków 
zwierząt, w szczególności ptaków, m.in. poprzez efekt tzw. 
tafli wody (nastąpi imitacja lustra wody, migrujące ptaki nie 
będą rozbijać się o moduły fotowoltaiczne). Realizacja 
inwestycji może przyczynić się bezpośrednio do zaniku 
danego siedliska przyrodniczego jak również zmiany 
warunków siedliskowych, np. płazów, gadów, ptaków.  
 
Pozytywny wpływ wiąże się ze zwiększanie produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych.  
 

 
Instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii 
elektrycznej energię wiatru, inne niż wymienione w § 2 ust. 
1 pkt 5, tj. o całkowitej wysokości nie niższej niż 30 m. 
 
Zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami 
fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą 
jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej 
niż 1 ha.  
 
Instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem 
odpadów, inne niż wymienione w §2 ust. 1 pkt. 41-47, z 
wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego  
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
– Prawo energetyczne o zainstalowanej mocy  
elektrycznej nie większej niż 0,5MW lub wytwarzających 
ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego  
do innych celów niż produkcja energii elektrycznej, a także 
miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz  
rekultywacja składowisk. 
 
Możliwe jest wystąpienie okoliczności przemawiających za 
zakwalifikowaniem zadania do przedsięwzięć mogących 
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. 
 
 

3.3.1. Wspieranie innowacyjnych technologii w 
produkcji, usługach i rolnictwie Obszar całej gminy 

Pozytywny wpływ związany będzie z rozwojem 
zrównoważonego rolnictwa, w tym ukierunkowanego na 
zachowanie zasobów glebowych oraz bioróżnorodności.  

Brak negatywnego oddziaływania na środowisko. 

3.3.2. Propagowanie ekologicznych upraw i pomoc w 
ukierunkowaniu produkcji rolniczej 

Tereny rolne 
Pozytywny wpływ związany będzie z rozwojem rolnictwa 
ekologicznego. 

Brak negatywnego oddziaływania na środowisko. 

3.4.1. Dystrybucja ulotek, broszur Obszar całej gminy Pozytywny wpływ związany będzie z podnoszeniem 
świadomości ekologicznej. 

Brak negatywnego oddziaływania na środowisko. 

3.4.2. Imprezy o tematyce ekologicznej, 
odnawialnych źródeł energii 

Obszar całej gminy Pozytywny wpływ związany będzie ze zwiększaniem wiedzy 
nt. odnawialnych źródeł energii.  

Brak negatywnego oddziaływania na środowisko. 

3.4.3. Szkolenia/seminaria dla mieszkańców Obszar całej gminy Pozytywny wpływ związany będzie z podnoszeniem 
świadomości ekologicznej. 

Brak negatywnego oddziaływania na środowisko. 

4.2.1. Systematyczna aktualizacja studium 
uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego 
gminy 

Obszar całej gminy 
Pozytywny wpływ związany będzie z poprawą jakości 
planowania przestrzennego, co wpływać będzie na 
zrównoważony rozwój gminy.  

Brak negatywnego oddziaływania na środowisko. 
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4.2.2. Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Obszar rewitalizacji  

Pozytywny i negatywny wpływ na środowisko. 
 
Programy rewitalizacji zakładają realizację różnorodnej 
palety działań, w tym o charakterze inwestycyjnym. 
Możliwe jest zatem wystąpienie oddziaływań na 
środowiska, choć zakłada się, że będę one małej skali. W 
programach rewitalizacji uwzględnia się również tematykę 
środowiskową.  
 

Nie wyznacza ram, gdyż przedsięwzięcie nie jest ujęte na 
liście przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco lub 
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. 

 
Skala oddziaływania na środowisko będzie nieduża. 

4.2.3. Aktualizacja istniejących Miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego wg potrzeb 
rozwojowych 

Głównie tereny 
zurbanizowane  

Pozytywny wpływ związany będzie z poprawą jakości 
planowania przestrzennego, co wpływać będzie na 
zrównoważony rozwój gminy. 

Brak negatywnego oddziaływania na środowisko. 

4.2.4. Opracowanie planu budowy infrastruktury (sieć 
wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć gazowa, drogi) 
na terenach planowanych inwestycji  Tereny zurbanizowane, ciągi 

komunikacyjne, 
infrastruktura liniowa  

Pozytywny i negatywny wpływ na środowisko. 
 
Bezpośrednio tworzenie planów nie wpływa na 
środowisko. Skutkiem planów będą jednak inwestycje, 
które mogą wpływać zarówno negatywnie, jak też 
pozytywnie na środowisko.  
 

Możliwe jest wystąpienie okoliczności przemawiających za 
zakwalifikowaniem zadania do przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
 
Dotyczyć to może m. in. infrastruktury drogowej, 
wodociągowej, kanalizacyjnej.  

4.3.1. Sukcesywne uchwalenie nowych MPZP dla 
obszarów kształtowania się nowej zabudowy  

Pozytywny wpływ związany będzie z poprawą jakości 
planowania przestrzennego, co wpływać będzie na 
zrównoważony rozwój gminy. 

Brak negatywnego oddziaływania na środowisko. 

4.3.2. Uchwalenie MPZP dla terenów inwestycyjnych 
 

Pozytywny wpływ związany będzie z poprawą jakości 
planowania przestrzennego, co wpływać będzie na 
zrównoważony rozwój gminy. 

Brak negatywnego oddziaływania na środowisko. 

4.3.3. Dbałość o historyczne układy wsi, układ 
urbanistyczny miasta   

Pozytywny wpływ na środowisko związany będzie z 
zachowaniem walorów przestrzennych i dziedzictwa 
kulturowego na terenie gminy.  

Brak negatywnego oddziaływania na środowisko. 

4.3.4. Modernizacja dróg gminnych 

 

Pozytywny i negatywny wpływ na środowisko. 
 
Przedsięwzięcie może wpływać bezpośrednio na 
środowisko poprzez prowadzone prace związane z 
modernizacją dróg (przede wszystkim wpływ na 
powierzchnię ziemi, wody, powietrze oraz emisję hałasu). 
Przedsięwzięcie może wpływać pośrednio na środowisko 
poprzez większy ruchu komunikacyjny na wybranych, 
zmodernizowanych szlakach komunikacyjnych 
(oddziaływania przede wszystkim na powietrze, wody 
powierzchniowe, bioróżnorodność). 
Pośrednio przedsięwzięcie może pozytywnie wpływać na 
środowisko. Związane to będzie z poprawą bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym oraz optymalizowaniem systemu 

Możliwe jest wystąpienie okoliczności przemawiających za 
zakwalifikowaniem zadania do przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
 
Do tych przedsięwzięć kwalifikują się m. in.:  
 
drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości 
przedsięwzięcia powyżej 1 km lub obiekty mostowe w 
ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem 
przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do 
obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych 
poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o 
których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 
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komunikacyjnego (krótsze odcinki przemieszczeń, 
płynniejsza jazda, ograniczenie zużycia paliwa. 

4.3.5. Rozwój sieci ścieżek rowerowych 

  

Nie wyznacza ram, gdyż przedsięwzięcie nie jest ujęte na 
liście przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco lub 
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. 

 
Skala oddziaływania na środowisko będzie nieduża. 

4.3.6. Poprawa dostępności do miejsc/ instytucji – 
konieczność usuwania barier architektonicznych na 
terenie miasta Stawiszyna i całej gminy 

 

Negatywny wpływ na środowisko. 
 
Przedsięwzięcie może wpływać bezpośrednio na 
środowisko, co związane może być z procesem inwestycji w 
infrastrukturę dostępności (np. ciągi piesze, wejścia do 
budynków, etc.).   

Nie wyznacza ram, gdyż przedsięwzięcie nie jest ujęte na 
liście przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco lub 
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. 

 
Skala oddziaływania na środowisko będzie nieduża. 
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5.5.2 Powiązania z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach 
 

Strategia Rozwoju Gminy Stawiszyn porusza szereg kwestii rozwojowych, w tym nawiązuje do wymiaru 

społecznego, gospodarczego oraz środowiskowego. W tym kontekście warto spojrzeć na 

uwarunkowania i zakres rozwoju lokalnego przedstawiony w obowiązujących dokumentach gminnych, 

które dotyczą wymiaru środowiskowego. Takim dokumentem jest Program Ochrony Środowiska 

Gminy i Miasta Stawiszyn, dla którego również opracowano stosowną Prognozę oddziaływania na 

środowisko. Warto dodać, iż przedstawione w Programie cele i zadania dotyczą okresu 2017 – 2020 

oraz perspektywicznie do 2024 roku, a więc dotyczą również okresu realizacji Strategii Rozwoju Gminy 

Stawiszyn.  

Ustalenia Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska Gminy i Miasta 

Stawiszyn wskazują, że nie przewiduje się znaczącego zwiększenia oddziaływania na środowisko w 

wyniku realizacji omawianego GPOŚ. Większość działań gminy wynika z corocznych prac prowadzonych 

w ramach zadań własnych w zakresie uzależnionym od posiadanych środków. 

Wszystkie inwestycje i obiekty budowlane realizowane w ramach porządkowania gospodarki 

odpadami komunalnymi już funkcjonują. Inwestycje związane z instalacjami liniowymi (modernizacje, 

rozbudowa sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, drogowych) będzie realizowana po 

przeprowadzeniu osobnych ocen oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Niewątpliwie wszelkie 

inwestycje związane z porządkowaniem gospodarki odpadami oraz gospodarką wodno–ściekową będą 

wpływać na poprawę warunków środowiskowych całego regionu. 

Wszystkie przedsięwzięcia realizowane w ramach opracowanego GPOŚ związane są z większymi lub 

mniejszymi uciążliwościami wynikającymi m.in. z transportu i pracy sprzętu budowlanego: 

przemieszczania mas ziemnych oraz transportem materiałów budowlanych i instalacji, obsługi, itp. 

Potencjalnym źródłem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego będzie wzmożony transport 

odpadów do zakładów centralnych, obsługujących dużo większe obszary niż obecnie oraz praca sprzętu 

transportującego i budowlanego. Zanieczyszczenie to powstanie przy trasach komunikacyjnych, 

w bezpośrednim sąsiedztwie zagospodarowywanych obiektów. Jednak nadal głównym źródłem emisji 

do powietrza pozostanie transport (w tym pojazdy ciężkie) i emisja niska z zabudowy mieszkalnej. 

Do zanieczyszczenia gleb wokół inwestycji może dochodzić w trakcie prac budowlanych, niewłaściwej 

ich eksploatacji, czy mechanicznego uszkodzenia. Ponadto, przy niewłaściwym transporcie odpadów 

(brak siatek zabezpieczających, pojemników do transportu), może dochodzić do zanieczyszczenia 

terenów przy trasach transportowych. 

Emisje hałasu dotyczą przede wszystkich środków transportu i sprzętu budowlanego, których 

oddziaływanie powstanie głównie przy trasach komunikacyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie 

zagospodarowywanych obiektów. Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na stan techniczny sprzętu 

oraz jakość dróg. Ponadto, w sąsiedztwie instalacji można liczyć się ze zmianami w składzie 

gatunkowym i liczebności zwierząt. W większej skali znaczenie mogą mieć próby budowy elektrowni 

wiatrowych. Dlatego każde plany lokalizacji elektrowni wiatrowych muszą być rozpatrzone 

z procedurą oddziaływania na środowisko w szczególności pod względem hałasu oraz występowania 

ptaków i nietoperzy. 
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Zmniejszenie zanieczyszczeń przedostających się do gleby ze ściekami i odpadami wpłynie na lokalne 

zmiany flory lubiącej wysoko zasobne siedliska zwłaszcza azotolubne. 

Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne może dotyczyć prowadzenia prac 

modernizacyjnych i rozbudowy istniejących instalacji. Działania takie wpłyną na poprawę ich 

funkcjonowania i będą korzystne dla środowiska. Natomiast zwiększenie intensywności kontroli 

przyczyni się do zmniejszenia ilości odprowadzanych nielegalnie ścieków. Prace regulacyjne będą 

dotyczyły m.in. zakresu odprowadzania i ograniczania nadmiernego spływu wód (przesuszania) w celu 

poprawy elementów wymaganych dla poprawy wymagań określonych dla dobrego stanu lub 

potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych oraz realizacji celów 

środowiskowych na obszarach chronionych. Należy pamiętać, aby przy wydawaniu wszelkich decyzji 

administracyjnych zwracać uwagę na wpływ danej inwestycji na wody, w tym na wody dorzecza. 

Działanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi na obszarze gminy sukcesywnie zwiększy ilości 

odpadów odbieranych w sposób selekcyjny. Objęcie wszystkich mieszkańców gminy odbiorem 

odpadów komunalnych w tym w większości selekcyjnym, przyczyni się do usunięcia nieprawidłowości 

w ich zagospodarowywaniu (np. spalanie, wyrzucanie na nielegalne składowiska). 

Z uwagi, iż gmina nie posiada inwentaryzacji przyrodniczej, to przed przystąpieniem do prac na etapie 

dokumentowania każdego przedsięwzięcia inwestycyjnego, należy teren poddać analizie pod 

względem występowania gatunków chronionych oraz postępować zgodnie z ustawą o ochronie 

przyrody w kwestii uzyskania odpowiednich uzgodnień i pozwoleń Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska. Większe obiekty liniowe (np. drogi) lub wysokościowe (np. budynki wielopiętrowe) należy 

lokalizować poza głównymi szlakami migracji lub z zachowaniem przyrodniczej funkcjonalności tych 

obszarów. W dalszej kolejności należy (szczególnie przy inwestycjach liniowych) każdorazowo 

rozpatrzyć możliwości po realizacyjnych nasadzeń roślinności ozdobnej i ochronnej. 

Znajdujące się na terenie gminy regionalne korytarze ekologiczne (migracyjne), aby spełniały swoje 

funkcje muszą być ciągłe i drożne na całej swojej długości. Utrata drożności nawet na krótkim odcinku 

eliminuje funkcję całego korytarza. Należy zatem zadbać m.in. o zalesienia (płaty lasów), jednakże nie 

powinny być one prowadzone na obszarach zawierających cenne siedliska nieleśne. Ponadto ważnym 

aspektem będzie również budowa i zagospodarowanie przejść dla zwierząt w obrębie korytarzy oraz 

uwzględnianie tych korytarzy w planach zagospodarowania przestrzennego 

Wymierne efekty zmiany mikroklimatu wykaże promocja pro środowiskowych niskoemisyjnych źródeł 

paliw (odnawialnych źródeł energii dla emisji niskiej). Zastosowanie ich w szerokiej skali zwłaszcza na 

obszarach zwartej zabudowy poprawi warunki przejrzystości i zdrowotności powietrza. Zakłada się, że 

odnawialne źródła energii OZE w okresie realizacji Programu na terenie gminy nie przekroczą kilkuset 

kW do 5 MW mocy. 

Negatywny wpływ na krajobraz może dotyczyć przede wszystkim obiektów liniowych (drogi) 

i wysokościowych (maszty energetyczne, radiowe, telefonii komórkowej). Na zabytki i dobra 

materialne najniekorzystniej oddziałują zanieczyszczenie powietrza, szczególnie mieszanki tlenków 

siarki, azotu i węgla. Powodują one zakwaszenie wód opadowych i roztopowych co przyczynia się do 

szybszej korozji i niszczenia dóbr kulturalnych oraz materialnych. Pośrednio działania 

termomodernizacyjne czy zastosowanie instalacji OZE wpłyną na podniesienie wartości budynków 

w nie zaopatrzone. 
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Gmina Stawiszyn będzie wspierać źródła energii odnawialnej. Ewentualne próby wyznaczenia 

lokalizacji pod elektrownie wiatrowe należy dokładnie przeanalizować pod względem środowiskowym. 

Z uwagi, iż gmina Stawiszyn planuje dynamiczny rozwój mikroinstalacji w elektrownie fotowoltaiczne, 

należy spodziewać się zwiększonego oddziaływania występującego na etapie budowy (wynikającego 

z ruchu sprzętu budowlanego). W celu ograniczenia oddziaływań należy użytkować tylko sprawny 

i sprawdzony sprzęt, a na placu budowy zabezpieczyć środki zaradcze oraz neutralizujące ewentualne 

wycieki. Prace budowlane starać się ograniczyć tylko do pory dnia. 

Działanie biogazowi zlokalizowanej w m. Zbiersk Cukrownia pozwala lepiej wykorzystać, z mniejszymi 

skutkami środowiskowymi, nieprzetworzone naturalne nawozy organiczne czy odpady 

biodegradowalne.  

Program największy wpływ będzie miał na poprawę jakości wód powierzchniowych pośrednio przez 

regulacje gospodarki odpadami komunalnymi, a bezpośrednio przez regulacje gospodarki 

wodościekowej, które poprzez zlewnię licznych cieków spływają na obszary chronione. Zmniejszy to w 

znacznym zakresie ładunek zanieczyszczeń, jakie spływają z gminy. Będzie to działanie korzystne dla 

obszaru przyrodniczego.27 

 

Istotne znaczenie dla określenie zakresu możliwych działań wynikających z OZE ma UCHWAŁA NR 

V/25/2015 RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYNIE z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla elektrowni wiatrowych na terenie gminy 

Stawiszyn. 

umożliwia realizację inwestycji elektrowni wiatrowych na terenie gminy Stawiszyn. Ustalenia tego 

planu przewidują m. in.: 

• Maksymalna całkowita wysokość elektrowni wiatrowych - 190m. 

• Dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej na wszystkich terenach 

w obszarze planu. 

• Zakazuje się realizacji zmian ukształtowania terenu wykraczających poza zakres prac ziemnych 

związanych z realizacją inwestycji będącej przedmiotem i zakresem ustaleń planu. 

• Na obszarze objętym planem występuje obszar zagrożony powodzią związany z rzeką Bawół - 

oznaczony na rysunku planu. Obowiązuje zakaz zabudowy, z wyjątkiem budowy urządzeń 

wodnych związanych z ochroną przed powodzią, urządzeń melioracji wodnych, dróg 

dojazdowych do gruntów rolnych oraz elementów infrastruktury technicznej - z zachowaniem 

przepisów prawa wodnego. 

• Wszystkie istniejące i projektowane na obszarze planu urządzenia elektroenergetyczne należy 

wkomponować w projektowane zagospodarowanie przedmiotowego terenu, zachowując 

bezpieczne odległości zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 

 

Przyjęty miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustalił pożądaną lokalizację instalacji farm 

wiatrowych.  

 
27 Za: Prognoza oddziaływania na środowisko dla Program Ochrony Środowiska Gminy i Miasta Stawiszyn 
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MAPA 8. TERENY PREFEROWANYCH LOKALIZACJI SIŁOWNI WIATROWYCH  

 

ŹRÓDŁO: STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA 

STAWISZYN  

W kontekście rozwoju gospodarczego i przestrzennego istotne ważne są ustalenia przyjęte 

w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta 

Stawiszyn.  

W odniesieniu do polityki przestrzennej odnoszącej się do ochrony środowiska wynika, że środowisko 

przyrodnicze gminy jest wolne od dużych obciążeń i zagrożeń, istotnym walorem jest więc stosunkowo 

niski stopień skażeń i uciążliwości, mimo braku szczególnych (poza wyróżniającym się kompleksem 

lasów) walorów przyrodniczych. Występuje stosunkowo duża lesistość, co ma znaczenie dla 
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utrzymania niezłej kondycji środowiska, występują szczególnie korzystne warunki agroekologiczne. 

Występują również (oznaczone na rysunku Studium) obszary predysponowane do objęcia szczególną 

formą ochrony, tj. poprzez utworzenie rezerwatu przyrodniczego. Występuje (oznaczony na rysunku 

Studium) teren predysponowany do utworzenia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego.  

Oddziaływania szkodliwe i uciążliwe na terenie gminy mają charakter lokalny i ich rozwiązanie może 

być dokonane działaniami i środkami lokalnymi. W Studium wyznacza się system przyrodniczy gminy, 

w skład którego wchodzą: obszary węzłowe (leśne i łąkowe), korytarz ekologiczny o znaczeniu 

regionalnym związany z doliną Bawołu – główny ciąg ekologiczny, pozostałe korytarze ekologiczne 

o znaczeniu lokalnym, związane z mniejszymi dolinkami bocznymi, uzupełniające sięgacze ekologiczne. 

System ten zapewnia powiązania dolin z obszarami węzłowymi, są to głównie lasy występujące 

w północnej i wschodniej części gminy łączące się z cennymi przyrodniczo terenami w gminach 

sąsiednich. Na obszarach ciągów ekologicznych należy dążyć do wprowadzenia zakazu zabudowy. 

W odniesieniu do wymiaru gospodarczego w Studium wyznaczono tereny dla rozwoju szeroko 

rozumianej działalności gospodarczej, co z kolei prowadzi do skupienia na terenie gminy potencjału 

inwestycyjnego, zmniejszenia bezrobocia, a w konsekwencji również zwiększenia wpływów do 

budżetu. 

Przy wyborze terenów dla rozwoju funkcji produkcyjnych na terenie gminy Stawiszyn, kierowano się 

następującymi przesłankami:  

• Możliwość wykorzystania miejscowej siły roboczej,  

• Stworzenie nowych miejsc pracy,  

• Zmniejszenie bezrobocia,  

• Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej gminy, co w konsekwencji doprowadzi do zwiększenia 

dochodów budżetu gminy z tytułu wnoszonych opłat i podatków,   

• Brak przydatności dla potrzeb rolniczej przestrzeni produkcyjnej,  

• Wyłączenie z zabudowy cennych przyrodniczo obszarów dolin rzecznych i cieków wodnych,  

• Wyłączenie z zabudowy gleb chronionych,  

• Niekolizyjność z zabudową mieszkaniową oraz wypoczynkową i rekreacyjną,  

• Niekolizyjność z zabudową o walorach kulturowych,  

• Kontynuacja rozpoczętych na dłuższą skalę procesów inwestycyjnych,  

• Pobudzenie na rzecz aktywizacji gospodarczej zdegradowanych terenów poprzemysłowych 

i poprodukcyjnych (równie ż o funkcji rolniczej),  

• Możliwość wyposażenia w infrastrukturę techniczną,  

• Dostępność komunikacyjna i powiązanie układu z siecią dróg ponadpodstawowych. 

Rozmieszczenie: Terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (P), Terenów obiektów 

produkcyjnych, składów i magazynów z dopuszczeniem usług (P/U), Terenów koncentracji rozwoju 

działalności gospodarczej (PAG), zostało pokazane na rysunku Studium – Kierunki zagospodarowania 

przestrzennego. 
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MAPA 9. LOKALIZACJA TERENÓW DLA ROZWOJU FUNKCJI GOSPODARCZEJ (P, P/U, PAG) – CZĘŚĆ POŁUDNIOWA 

GMINY STAWISZYN  

 

ŹRÓDŁO: STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA 

STAWISZYN  
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MAPA 10. LOKALIZACJA TERENÓW DLA ROZWOJU FUNKCJI GOSPODARCZEJ (P, P/U, PAG) – CZĘŚĆ PÓŁNOCNA 

GMINY STAWISZYN  

 

ŹRÓDŁO: STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA 

STAWISZYN  

Dla planowanego w Studium programu rozwoju terenów produkcji, składów i magazynów uznaje się 

za konieczne:  

• Lokalizację obiektów przy założeniu pełnego poszanowania walorów środowiska 

przyrodniczego i kulturowego,  

• Rozbudowę układu komunikacyjnego dla potrzeb prowadzenia w miarę bezkolizyjnego 

transportu ciężkiego, 

• Rozbudowę podstawowych sieci infrastruktury technicznej, w tym przede wszystkim 

rozwiązanie problemu odprowadzania ścieków na nowoprojektowanych terenach 

budowlanych,  

• Rygorystyczne przestrzeganie wymogów określonych w ocenach oddziaływaniach na 

środowisko i decyzjach administracyjnych,  

• Możliwość realizacji wyłącznie usług, które nie są zaliczane do grupy usług chronionych 

akustycznie na podstawie przepisów odrębnych (tj. z wykluczeniem szpitali, domów opieki 

społecznej lub budynków związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży),  
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Możliwość realizacji wyłącznie usług, które nie są zaliczane do grupy usług chronionych na 

podstawie przepisów odrębnych, 

• Podjęcie działań na rzecz promocji i reklamy gminy w celu zainteresowania potencjalnych 

inwestorów,  

• Preferowanie zabudowy produkcyjnej (lub usługowej) o następujących parametrach:  

o zabudowa produkcyjna (lub usługowa) winna być realizowana na dużych działkach 

o powierzchniach zapewniających utrzymanie wszystkich ewentualnych uciążliwości w 

granicach terenu prowadzonej działalności,  

o średni wskaźnik intensywności zabudowy powinien kształtować się na poziomie ca 0,3 

i jednocześnie nie powinien przekraczać wartości 0,6,  

o zapewnienie wystarczającej ilości miejsc postojowych dla potrzeb prowadzonej 

działalności na terenie inwestycji,  

o wysokość budynków – do 16 metrów, z możliwością lokalnych przewyższeń 

w zależności od potrzeb wynikających z przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych 

i indywidualnych koncepcji architektonicznych,  

o dachy budynków – dwu- lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych do 25o , z 

dopuszczeniem stosowania indywidualnych rozwiązań konstrukcyjnych o innych 

kształtach, dostosowanych do otoczenia,  

o minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego – 15%. 
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5.6. 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 
 

 

Zrównoważony rozwój jest przedmiotem szczególnego zaangażowania Unii Europejskiej oraz zasadą 

leżącą u podstaw wszelkich polityk i działań Unii. Celem Unii Europejskiej jest stworzenie 

społeczeństwa opartego na wolności, demokracji i poszanowaniu podstawowych praw oraz 

wspierającego równość szans i solidarność w ramach pokoleń i pomiędzy nimi.  

Światowa Komisja ds. Środowiska i Rozwoju (The World Commission on Environment and 

Development) zdefiniowała zrównoważony rozwój jako rozwój zaspokajający obecne potrzeby bez 

uszczerbku dla możliwości przyszłych pokoleń zaspokajania swych własnych potrzeb28. 

Celem zrównoważonego rozwoju jest ciągła poprawa jakości życia zarówno obecnych, jak i przyszłych 

pokoleń, a także zapewnienie możliwości utrzymania pełnej różnorodności form życia na Ziemi.  

W Strategii Rozwoju Gminy Stawiszyn przyjęto jako nadrzędną zasadę zrównoważonego rozwoju.  

Rezolucja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne w dniu 25 września 2015 r. pod nazwą 

„Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030” definiuje cele 

zrównoważonego rozwoju: 

• Cel 1. Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie  

• Cel 2. Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz 

promować zrównoważone rolnictwo  

• Cel 3. Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt  

• Cel 4. Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe 

życie  

• Cel 5. Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt  

• Cel 6. Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez 

zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi  

• Cel 7. Zapewnić wszystkim dostęp do stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po 

przystępnej cenie  

• Cel 8. Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne 

i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi  

• Cel 9. Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz 

wspierać innowacyjność  

• Cel 10. Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami  

• Cel 11. Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz 

sprzyjającymi włączeniu społecznemu  

 
28 Źródło: Światowa Komisja ds. Środowiska i Rozwoju 



 

80 
 

• Cel 12. Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji  

• Cel 13. Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom 

• Cel 14. Chronić oceany, morza i zasoby morskie oraz wykorzystywać je w sposób 

zrównoważony  

• Cel 15. Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów 

lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać 

i odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej  

• Cel 16. Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp 

do wymiaru sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne 

i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu  

• Cel 17. Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego 

rozwoju.29 

 

Kolejnym dokumentem o charakterze międzynarodowym jest Agenda XXI – Globalny Program 

Działania na XXI wiek, która powstała w wyniku dyskusji na gremiach ONZ, którą prowadzono nad 

podstawowymi wyzwaniami współczesnego świata. Najistotniejszą częścią dokumentu odnoszącą się 

do problematyki ochrony środowiska jest część II pt. „Ochrona i zarządzanie zasobami przyrody”, 

w której to części jest 14 rozdziałów dotyczących potrzeby badań środowiska, zapobieganiu 

zagrożeniom, zwalczaniu negatywnych zjawisk w środowisku, ochronie zasobów środowiska, 

bezpiecznym gospodarkom itd. 

Najważniejsze założenia i cele Agendy 21 to m.in.: 

• ochrona i wspomaganie zdrowia człowieka, 

• zrównoważony rozwój osiedli ludzkich (powstrzymanie kryzysu ekologicznego miast), 

• ochrona atmosfery (przeciwdziałanie efektowi cieplarnianemu, zanikaniu warstwy ozonowej, 

kwaśnym deszczom), 

• bezpieczne wykorzystanie toksycznych substancji chemicznych, 

• bezpieczne gospodarowanie odpadami stałymi i ściekowymi, niebezpiecznymi 

i radioaktywnymi, 

• zrównoważone gospodarowanie gruntami rolnymi, 

• powstrzymanie niszczenia lasów, 

• ochrona i zagospodarowanie zasobów wód słodkich, 

• zachowanie różnorodności biologicznej (krajowe oceny różnorodności biologicznej, 

opracowanie strategii ich zachowania), 

• przeciwdziałanie pustynnieniu i suszy, 

• edukacja ekologiczna30. 

 

Wśród ww. założeń, w kontekście Strategii, szczególne znaczenie posiadają następujące działania:  

• ochrona atmosfery,  

• gospodarka odpadami,  

• zrównoważone rolnictwo i gospodarowanie gruntami rolnymi,  

 
29 Źródło: „Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030” 
30 Źródło: Agenda XXI – Globalny Program Działania na XXI wiek 
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• ochrona wód,  

• zachowanie bioróżnorodności, 

• przeciwdziałanie suszy,  

• edukacja ekologiczna.   

 

Wyrazem dążenia do przeciwdziałania zmianom klimatu oraz degradacji środowiska jest tzw. Zielony 

Ład, czyli jedna z kluczowych polityk Unii Europejskiej. Europejski Zielony Ład zawiera plan działań 

umożliwiających bardziej efektywne wykorzystanie zasobów dzięki przejściu na czystą gospodarkę 

o obiegu zamkniętym, przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej i zmniejszenie poziomu 

zanieczyszczeń. 

Zakłada się, że do 2050 r. UE stanie się kontynentem neutralnym dla klimatu. Osiągnięcie tego celu 

będzie wymagało działań we wszystkich sektorach gospodarki, takich jak: 

• inwestycje w technologie przyjazne dla środowiska, 

• wspieranie innowacji przemysłowych, 

• wprowadzanie czystszych, tańszych i zdrowszych form transportu prywatnego i publicznego, 

• obniżenie emisyjności sektora energii, 

• zapewnienie większej efektywności energetycznej budynków, 

• współpraca z partnerami międzynarodowymi w celu poprawy światowych norm 

środowiskowych. 

UE zapewni wsparcie finansowe i pomoc techniczną dla ludzi, przedsiębiorstw i regionów najbardziej 

odczuwających skutki przejścia na gospodarkę ekologiczną. Służyć temu będzie mechanizm 

sprawiedliwej transformacji, w ramach którego najbardziej dotknięte regiony mają otrzymać 100 mld 

euro w latach 2021–2027.31 

 

Nadrzędnym prawem w Polsce jest konstytucja i do jej zapisów odnoszone są wszystkie pozostałe 

dokumenty prawne. Przyjęta w 1997 r. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej stwierdza, że 

Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę środowiska kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju 

(art. 5) ustala także, że ochrona środowiska jest obowiązkiem m.in. władz publicznych, które poprzez 

swą politykę powinny zapewnić bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom 

(art. 74).32  

 

16 lipca 2019 roku Rada Ministrów przyjęła "Politykę ekologiczną państwa 2030 – strategię rozwoju 

w obszarze środowiska i gospodarki wodnej" – PEP2030. PEP2030 staje się najważniejszym 

dokumentem strategicznym w tym obszarze. 

PEP2030 jest strategią zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Rolą PEP2030 jest 

zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego Polski oraz wysokiej jakości życia dla wszystkich 

mieszkańców. W systemie dokumentów strategicznych doprecyzowuje i operacjonalizuje "Strategię na 

rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)". 

 
31 Za: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pl, dostęp 04.05.2020 
32 Źródło: Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pl
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PEP2030 będzie stanowiła podstawę do inwestowania środków europejskich z perspektywy 

finansowej na lata 2021–2027. Strategia wspiera także realizację celów i zobowiązań Polski na szczeblu 

międzynarodowym, w tym na poziomie unijnym oraz ONZ, szczególnie w kontekście celów polityki 

klimatyczno-energetycznej UE do 2030 oraz celów zrównoważonego rozwoju ujętych w Agendzie 

2030. 

Cel główny PEP2030, tj. Rozwój potencjału środowiska na rzecz obywateli i przedsiębiorców, został 

przeniesiony wprost z SOR. 

Cele szczegółowe PEP 2030 stanowią odpowiedź na zdiagnozowane najważniejsze trendy w obszarze 

środowiska. 

TABELA 10. CELE PEP 2030 

Lp. Trendy Cele  

1. Przybierający na znaczeniu 

negatywny wpływ środowiska 

na zdrowie ludzi 

Cel szczegółowy I. Środowisko i zdrowie.  

Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa 

ekologicznego 

2. Zwiększająca się konkurencja 

o zasoby 

Cel szczegółowy II. Środowisko i gospodarka.  

Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska 

3. Rosnąca presja na ekosystemy Cel szczegółowy III. Środowisko i klimat.  

Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do nich oraz 

zarządzanie ryzykiem klęsk żywiołowych 

4. Nasilające się skutki zmian 

klimatu 

 

Cele horyzontalne:  

Środowisko i edukacja. 

Rozwijanie kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw) 

ekologicznych społeczeństwa 

 

Środowisko i administracja. Poprawa 

efektywności funkcjonowania instrumentów 

ochrony środowiska 

5.  Wyczerpywanie się 

dotychczasowych źródeł 

finansowania ochrony 

środowiska 

 

W PEP 2030 określono następujące kierunki interwencji: 

• Zrównoważone gospodarowanie wodami, w tym zapewnienie dostępu do czystej wody dla 

społeczeństwa i gospodarki oraz osiągnięcie dobrego stanu wód, 

• Kierunek interwencji: Likwidacja źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza lub istotne  

zmniejszenie ich oddziaływania, 

• Ochrona powierzchni ziemi, w tym gleb, 

• Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska oraz zapewnienie bezpieczeństwa biologicznego, 

jądrowego i ochrony radiologicznej, 

• Zarządzanie zasobami dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, w tym ochrona i poprawa 

stanu różnorodności biologicznej i krajobrazu, 

• Wspieranie wielofunkcyjnej i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, 

• Gospodarka odpadami w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, 
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• Zarządzanie zasobami geologicznymi poprzez opracowanie i wdrożenie polityki surowcowej 

państwa, 

• Wspieranie wdrażania ekoinnowacji oraz upowszechnianie najlepszych dostępnych technik 

BAT, 

• Kierunek interwencji: Przeciwdziałanie zmianom klimatu, 

• Adaptacja do zmian klimatu i zarządzanie ryzykiem klęsk żywiołowych, 

• Edukacja ekologiczna, w tym kształtowanie wzorców zrównoważonej konsumpcji, 

• Usprawnienie systemu kontroli i zarządzania ochroną środowiska oraz doskonalenie systemu 

finansowania. 

 

Mając na uwadze ww. cele nadrzędne, trendy związane ze środowiskiem oraz specyfikę przestrzeni 

gminy Stawiszyn za najważniejsze wyzwania w zakresie środowiskowym należy uznać ochronę 

i aktywną adaptację do zmian klimatycznych, ochronę i zrównoważone wykorzystanie walorów 

przyrodniczych w tym w zakresie bioróżnorodności, zrównoważonego rolnictwa, poprawę jakości 

powietrza atmosferycznego, ochronę wód i zasobów wodnych. Warto zwrócić na poruszane w Strategii 

zagadnienia dot. ochrony wód powierzchniowych, zachowania zasobów wodnych (zwiększanie 

retencyjności). Ważne będzie podjęcie działań na rzecz ochrony klimatu, zarówno zmniejszających 

negatywny wpływ gospodarki na emisję gazów cieplarnianych (np. rozwój OZE, energooszczędność), 

jak też przystosowanie się do skutków zmian klimatycznych (błękitno-zielona infrastruktura).  

Działania ujęte w Strategii powinny przyczyniać będą się do zachowania bioróżnorodności oraz 

zmniejszania negatywnej presji na środowisko i przyrodę, np. poprzez zmniejszania ilości odpadów, 

zanieczyszczeń powietrza.  
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5.7 Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania 

bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, 

średnio-terminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne 

i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru natura 2000 oraz 

integralność tego obszaru, a także na środowisko 
 

W tej części opracowania dokonano oceny przewidywanego znaczącego oddziaływania, w tym 

oddziaływania bezpośredniego, pośredniego, wtórnego, skumulowanego, krótkoterminowego, 

średnioterminowego i długoterminowego, stałego i chwilowego oraz pozytywnego i negatywnego, 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. 

 

Wyniki analiz ujęto w poniższej tabeli. Analizie poddano charakter oddziaływań, do których przypisano 

czynności powodujące oddziaływania na środowisko. Do poszczególnych sfer oddziaływania 

przypisano poszczególne kierunki działań. Przeanalizowano ponadto prawdopodobieństwo 

występowania, czas trwania, zasięg, częstotliwość, odwracalność oddziaływań. Oceniono 

prawdopodobieństwo występowania oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych oraz 

prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska. 
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5.7.1 Rodzaj i skala oddziaływania na środowisko w odniesieniu do poszczególnych zadań 
 

• Charakter oddziaływania - bezpośrednie, pośrednie oddziaływanie na środowisko (w tym oddziaływanie pozytywne, negatywne),  

• Prawdopodobieństwo występowania, czas trwania, zasięg, częstotliwość, odwracalność,  

• Prawdopodobieństwo występowania oddziaływań skumulowanych (S) lub transgranicznych (T),  

• Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska. 

TABELA 11. OPIS ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO W ODNIESIENIU DO POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKÓW DZIAŁAŃ  

Lp. 
Rodzaj 

oddziaływania 
na środowisko 

Charakter 
oddziaływania 

Jakie czynności spowodują 
oddziaływanie? 

Powiązanie z przedsięwzięciami ujętymi w Strategii 
Rozwoju Gminy Stawiszyn 

A: Prawdopodobieństwo 
występowania, B: czas 
trwania, C: zasięg, D: 

częstotliwość, E: 
odwracalność 
oddziaływań 

Prawdopodobieńst
wo występowania 

oddziaływań 
skumulowanych (S) 

lub 
transgranicznych (T) 

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 

ryzyka dla zdrowia 
ludzi lub zagrożenia 

dla środowiska 

1.  Oddziaływanie 
na powierzchnię 
ziemi 

Negatywne, 
Krótkotrwałe lub 
stałe, 
bezpośrednie, 
pośrednie (zajęcie 
powierzchni 
ziemi) 

• Prace związane z 
prowadzeniem inwestycji, w 
szczególności inwestycje 
wielkopowierzchniowe, 
wymagające użycia ciężkich 
maszyn i sprzętu, 
przeobrażenia powierzchni 
ziemi, zorganizowania terenu 
budowy oraz dojazdu do 
niego. 
• Powstanie 
wielkopowierzchniowych 
obiektów powoduje trwałe 
zajęcie powierzchni ziemi. Do 
tych obiektów należy zaliczyć 
także parkingi i drogi 
dojazdowe, jak też inne 
przedsięwzięcia, które trwale 
zajmują powierzchnię ziemi, 
np. budowy i wały ziemne.  
 
Ww. działania mogą 
spowodować bezpośrednie 
oddziaływania mechaniczne 
na powierzchnię ziemi, w tym 
jej przemieszczanie, 

Negatywne oddziaływanie:  
2.1.1. Zapewnienie nowych, atrakcyjnych dla 
przedsiębiorców terenów inwestycyjnych 
3.1.1. Rozwój niebieskiej i zielonej infrastruktury w 
kontekście adaptacji do zmian klimatu 
3.2.3. Sprawnie działająca gospodarka wodno-
ściekowa gminy: 
- określenie miejsc rozwoju sieci kanalizacyjnej 
- budowa nowych przydomowych oczyszczalni 
ścieków 
- dbałość o ujęcia wody 
3.2.5. Zwiększenie liczby instalacji w oparciu o OZE 
4.2.4. Opracowanie planu budowy infrastruktury 
(sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć gazowa, 
drogi) na terenach planowanych inwestycji 
4.3.4. Modernizacja dróg gminnych 
 

A: duże  
B: ograniczone do czasu 
inwestycji (dot. procesu 
inwestycyjnego) lub 
czasu ulokowania 
obiektu (np. tereny 
przemysłowe, zabudowa 
mieszkaniowa)  
C: lokalizacja inwestycji  
D: jednorazowa lub stała  
E: częściowa 

S: umiarkowane 
T: brak 

Umiarkowane: w 
szczególności w 
okresie trwania 
prac 
inwestycyjnych 
(zagęszczenie 
powierzchni ziemi, 
degradacja 
wierzchniej 
warstwy gleby, 
czasowe lub trwałe 
zajęcie wybranych 
ekosystemów, w 
tym związanych ze 
środowiskiem 
glebowym) 
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Lp. 
Rodzaj 

oddziaływania 
na środowisko 

Charakter 
oddziaływania 

Jakie czynności spowodują 
oddziaływanie? 

Powiązanie z przedsięwzięciami ujętymi w Strategii 
Rozwoju Gminy Stawiszyn 

A: Prawdopodobieństwo 
występowania, B: czas 
trwania, C: zasięg, D: 

częstotliwość, E: 
odwracalność 
oddziaływań 

Prawdopodobieńst
wo występowania 

oddziaływań 
skumulowanych (S) 

lub 
transgranicznych (T) 

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 

ryzyka dla zdrowia 
ludzi lub zagrożenia 

dla środowiska 

zagęszczania i ostatecznie 
zajęcie przez powstałą 
infrastrukturę. 

2. Oddziaływanie 
na wody 
powierzchniowe i 
podziemne  

Negatywne, 
krótkotrwałe lub 
stałe, 
bezpośrednie, 
pośrednie 
(funkcjonowanie 
obiektów, 
głównie 
przemysłowych 
oraz dróg) oraz 
oddziaływania 
pozytywne  

• Prace związane z 
prowadzeniem inwestycji, w 
szczególności inwestycje 
wielkopowierzchniowe, 
wymagające użycia ciężkich 
maszyn i sprzętu, 
przeobrażenia powierzchni 
ziemi, zorganizowania terenu 
budowy oraz dojazdu do 
niego. W ten sposób generuje 
się również negatywne 
oddziaływania na środowisko 
wodne, poprzez spływ 
powierzchniowy wód 
opadowych z terenu 
prowadzonej inwestycji, 
naruszenie układu wodnego 
środowiska glebowego, 
dostawanie się do wód 
powierzchniowych i 
gruntowych szkodliwych 
substancji, np. 
ropopochodnych, farb, 
lakierów, etc.  
 
Ww. działania mogą 
powodować dostarczanie 
zanieczyszczeń,  
w pierwszej kolejności do wód 
powierzchniowych, a 
następnie w wyniku przenika 
do głębszych warstw ziemi – 
wód podziemnych. Dotyczy to  
m. in. materiałów 
eksploatacyjnych maszyn i 
urządzeń, środków z placu 
budowy, jak też spływu 

Negatywne oddziaływanie:  
2.1.1. Zapewnienie nowych, atrakcyjnych dla 
przedsiębiorców terenów inwestycyjnych 
3.1.1. Rozwój niebieskiej i zielonej infrastruktury w 
kontekście adaptacji do zmian klimatu 
3.2.3. Sprawnie działająca gospodarka wodno-
ściekowa gminy: 
- określenie miejsc rozwoju sieci kanalizacyjnej 
- budowa nowych przydomowych oczyszczalni 
ścieków 
- dbałość o ujęcia wody 
3.2.5. Zwiększenie liczby instalacji w oparciu o OZE 
4.2.4. Opracowanie planu budowy infrastruktury 
(sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć gazowa, 
drogi) na terenach planowanych inwestycji 
4.3.4. Modernizacja dróg gminnych 
 
Pozytywne oddziaływanie: 
3.1.1. Rozwój niebieskiej i zielonej infrastruktury w 
kontekście adaptacji do zmian klimatu 
3.1.2. Zachęcanie do zbierania wody deszczowej 
3.1.3. Promowanie i zwiększenie retencji na terenie 
gminy, w tym zachowanie naturalnej zdolności 
retencyjnej gruntów 
3.1.4. Edukacja w zakresie suszy 
3.1.5. Dbałość o rowy, kanały, zbiorniki wodne 
3.1.6. Ograniczenia w budowie studni głębinowych  
3.1.7. Dbałość o ujęcia wody 
3.2.2. Sprawnie działający system zagospodarowania 
odpadów 
3.2.3. Sprawnie działająca gospodarka wodno-
ściekowa gminy 
3.2.4. Modernizacja przepompowni ścieków 
3.3.1. Wspieranie innowacyjnych technologii w 
produkcji, usługach i rolnictwie 
3.3.2. Propagowanie ekologicznych upraw i pomoc 
w ukierunkowaniu produkcji rolniczej 

A: duże  
B: ograniczone do czasu 
inwestycji  
C: lokalizacja inwestycji i 
jego bliższa oraz dalsze 
otoczenie (spływ do wód 
i dalsza migracja 
zanieczyszczeń) 
D: jednorazowa  
E: częściowa 

S: umiarkowane 
T: brak 

Umiarkowane: w 
szczególności w 
okresie trwania 
prac 
inwestycyjnych 
(zanieczyszczenie 
wód i migracja 
zanieczyszczeń) 
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Lp. 
Rodzaj 

oddziaływania 
na środowisko 

Charakter 
oddziaływania 

Jakie czynności spowodują 
oddziaływanie? 

Powiązanie z przedsięwzięciami ujętymi w Strategii 
Rozwoju Gminy Stawiszyn 

A: Prawdopodobieństwo 
występowania, B: czas 
trwania, C: zasięg, D: 

częstotliwość, E: 
odwracalność 
oddziaływań 

Prawdopodobieńst
wo występowania 

oddziaływań 
skumulowanych (S) 

lub 
transgranicznych (T) 

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 

ryzyka dla zdrowia 
ludzi lub zagrożenia 

dla środowiska 

powierzchniowego z terenu 
budowy.  
• Pozytywne oddziaływania na 
wody powierzchniowe i 
podziemne związane będzie z 
działaniami z zakresu edukacji 
ekologicznej oraz poprzez 
bezpośrednie działania 
infrastrukturalne chroniące i 
oszczędzające zasoby wodne.  

3.4.1. Dystrybucja ulotek, broszur 
3.4.3. Szkolenia/seminaria dla mieszkańców 
4.2.1. Systematyczna aktualizacja studium 
uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego 
gminy 
4.2.3. Aktualizacja istniejących Miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego wg potrzeb 
rozwojowych 
4.2.4. Opracowanie planu budowy infrastruktury 
(sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć gazowa, 
drogi) na terenach planowanych inwestycji 

3. Oddziaływanie 
na powietrze  

Negatywne, 
krótkotrwałe lub 
stałe, 
bezpośrednie, 
pośrednie 
(funkcjonowanie 
obiektów, 
głównie 
przemysłowych 
oraz dróg) oraz 
oddziaływania 
pozytywne 

• Prace związane z 
prowadzeniem inwestycji, w 
szczególności inwestycje 
wielkopowierzchniowe, 
wymagające użycia ciężkich 
maszyn i sprzętu. 
• Funkcjonowanie obiektów, 
w szczególności o funkcjach 
gospodarczych (zakłady 
przemysłowe), które 
generować będą 
zanieczyszczenia oraz 
infrastruktury drogowej (ruch 
pojazdów).  
 
• Oddziaływania na powietrze 
dotyczą przede wszystkim 
emisji spalin z urządzeń i 
maszyn wykorzystywanych w 
inwestycjach, jak również 
pyłów, np. z terenu budowy. 
Za emisję zanieczyszczeń 
może odpowiadać rozwój 
funkcji przemysłowej oraz 
komunikacja, w szczególności 
oparta o indywidualne 
rozwiązanie oraz zwiększony 
ruch pojazdów 
wysokotonażowych.  

Negatywne oddziaływanie:  
2.1.1. Zapewnienie nowych, atrakcyjnych dla 
przedsiębiorców terenów inwestycyjnych 
3.1.1. Rozwój niebieskiej i zielonej infrastruktury w 
kontekście adaptacji do zmian klimatu 
3.2.3. Sprawnie działająca gospodarka wodno-
ściekowa gminy: 
- określenie miejsc rozwoju sieci kanalizacyjnej 
- budowa nowych przydomowych oczyszczalni 
ścieków 
- dbałość o ujęcia wody 
3.2.5. Zwiększenie liczby instalacji w oparciu o OZE 
4.2.4. Opracowanie planu budowy infrastruktury 
(sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć gazowa, 
drogi) na terenach planowanych inwestycji 
4.3.4. Modernizacja dróg gminnych 
 
Pozytywne oddziaływanie: 
1.3.1. Dodatkowe ścieżki rowerowe na terenie 
gminy/wyznaczenie pasa dla rowerzystów w pasie 
jezdni 
3.2.1. Analiza zapotrzebowania i możliwości 
gazyfikacji Gminy 
3.2.5. Zwiększenie liczby instalacji w oparciu o OZE 
3.4.1. Dystrybucja ulotek, broszur 
3.4.2. Imprezy o tematyce ekologicznej, 
odnawialnych źródeł energii 
3.4.3. Szkolenia/seminaria dla mieszkańców 
4.2.2. Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji 

A: duże  
B: ograniczone do czasu 
inwestycji (dot. procesu 
inwestycyjnego) lub 
czasu ulokowania 
obiektu (np. tereny 
przemysłowe)  
C: lokalizacja inwestycji  
D: jednorazowa lub stała  
E: częściowa 

S: umiarkowane 
T: brak 

Umiarkowane: w 
szczególności w 
okresie trwania 
prac 
inwestycyjnych 
(zanieczyszczenie 
powietrza przez 
spaliny i pyły) 
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Lp. 
Rodzaj 

oddziaływania 
na środowisko 

Charakter 
oddziaływania 

Jakie czynności spowodują 
oddziaływanie? 

Powiązanie z przedsięwzięciami ujętymi w Strategii 
Rozwoju Gminy Stawiszyn 

A: Prawdopodobieństwo 
występowania, B: czas 
trwania, C: zasięg, D: 

częstotliwość, E: 
odwracalność 
oddziaływań 

Prawdopodobieńst
wo występowania 

oddziaływań 
skumulowanych (S) 

lub 
transgranicznych (T) 

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 

ryzyka dla zdrowia 
ludzi lub zagrożenia 

dla środowiska 

 
• Oddziaływania pozytywne 
związane będą z rozwojem 
systemów komunikacji, 
poprawą standardów 
mieszkaniowych, 
budowaniem świadomości 
ekologicznej, jak też rozwojem 
niskoemisyjnej gospodarki.  

4.2.4. Opracowanie planu budowy infrastruktury 
(sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć gazowa, 
drogi) na terenach planowanych inwestycji 
4.3.2. Uchwalenie MPZP dla terenów inwestycyjnych 
4.3.4. Modernizacja dróg gminnych 
4.3.5. Rozwój sieci ścieżek rowerowych 
 

4. Hałas  Negatywne, 
krótkotrwałe lub 
stałe, 
bezpośrednie, 
pośrednie 
(funkcjonowanie 
obiektów, 
głównie 
przemysłowych 
oraz dróg) oraz 
oddziaływania 
pozytywne 

• Wszelkie prace związane z 
prowadzeniem inwestycji, w 
szczególności inwestycje 
wielkopowierzchniowe, 
wymagające użycia ciężkich 
maszyn i sprzętu, np. 
inwestycje drogowe, budowa 
obiektów mieszkalnych, 
usługowych, parkingów, etc.  
• Funkcjonowanie obiektów, 
w szczególności o funkcjach 
gospodarczych (zakłady 
przemysłowe), których 
działalność może generować 
hałas (np. pracujące 
wentylatory, procesy 
produkcyjne) oraz dróg o 
znacznym natężeniu ruchu.  
 
• Hałas może być generowany  
w trakcie prac budowalnych 
oraz podczas użytkowania 
obiektów przez maszyny i 
urządzenia.  
 
• Poprawa klimatu 
akustycznego może być 
związana z usprawnieniem 
systemu komunikacyjnego 
gminy, w tym odciążeniem 

Negatywne oddziaływanie:  
2.1.1. Zapewnienie nowych, atrakcyjnych dla 
przedsiębiorców terenów inwestycyjnych 
3.1.1. Rozwój niebieskiej i zielonej infrastruktury w 
kontekście adaptacji do zmian klimatu 
3.2.3. Sprawnie działająca gospodarka wodno-
ściekowa gminy: 
- określenie miejsc rozwoju sieci kanalizacyjnej 
- budowa nowych przydomowych oczyszczalni 
ścieków 
- dbałość o ujęcia wody 
3.2.5. Zwiększenie liczby instalacji w oparciu o OZE 
4.2.4. Opracowanie planu budowy infrastruktury 
(sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć gazowa, 
drogi) na terenach planowanych inwestycji 
4.3.4. Modernizacja dróg gminnych 
 
Pozytywne oddziaływanie: 
1.3.1. Dodatkowe ścieżki rowerowe na terenie 
gminy/wyznaczenie pasa dla rowerzystów w pasie 
jezdni 
4.2.2. Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji 
4.2.3. Aktualizacja istniejących Miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego wg potrzeb 
rozwojowych 
4.3.1. Sukcesywne uchwalenie nowych MPZP dla 
obszarów kształtowania się nowej zabudowy 
4.3.4. Modernizacja dróg gminnych 
4.3.5. Rozwój sieci ścieżek rowerowych 
 
 

A: duże  
B: ograniczone do czasu 
inwestycji (dot. procesu 
inwestycyjnego) lub 
czasu ulokowania 
obiektu (np. tereny 
przemysłowe)  
C: lokalizacja inwestycji, 
przebieg trasy 
komunikacyjnej  
D: jednorazowa lub stała  
E: częściowa 

S: umiarkowane 
T: brak 

Umiarkowane: w 
szczególności w 
okresie trwania 
prac 
inwestycyjnych 
(hałas generowany 
przez maszyny i 
urządzenia) 
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Lp. 
Rodzaj 

oddziaływania 
na środowisko 

Charakter 
oddziaływania 

Jakie czynności spowodują 
oddziaływanie? 

Powiązanie z przedsięwzięciami ujętymi w Strategii 
Rozwoju Gminy Stawiszyn 

A: Prawdopodobieństwo 
występowania, B: czas 
trwania, C: zasięg, D: 

częstotliwość, E: 
odwracalność 
oddziaływań 

Prawdopodobieńst
wo występowania 

oddziaływań 
skumulowanych (S) 

lub 
transgranicznych (T) 

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 

ryzyka dla zdrowia 
ludzi lub zagrożenia 

dla środowiska 

ruchu w strefach 
mieszkaniowych.  

5. Oddziaływanie 
na 
bioróżnorodność, 
w tym 
podlegające 
ochronie gatunki 
roślin, grzybów i 
zwierząt 

Negatywne, 
krótkotrwałe lub 
stałe, 
bezpośrednie, 
pośrednie 
(funkcjonowanie 
obiektów, 
głównie 
przemysłowych 
oraz dróg) oraz 
oddziaływanie 
pozytywne  

• Wszelkie prace związane z 
prowadzeniem inwestycji, w 
szczególności inwestycje 
wielkopowierzchniowe, 
wymagające użycia ciężkich 
maszyn i sprzętu, np. 
inwestycje drogowe, budowa 
obiektów mieszkalnych, 
usługowych, parkingów, etc., 
które powodują zajęcie 
powierzchni ziemi (fizyczna 
likwidacja wybranych 
ekosystemów) oraz oddziałują 
na otoczenie,  
• Funkcjonowanie obiektów, 
w szczególności o funkcjach 
gospodarczych, 
energetycznych (zakłady 
przemysłowe, instalacje OZE), 
których działalność może 
generować hałas, 
zanieczyszczenia powietrza, 
wody oraz dróg o znacznym 
natężeniu ruchu (także 
zagrożenie dla 
bezpieczeństwa zwierząt, jako 
bariera w przemieszczaniu się 
gatunków, w szczególności 
płazów, gazów).  
 
• Oddziaływanie pozytywne 
związane jest z rozwojem 
gospodarki przyjaznej dla 
środowiska, rozwojem 
świadomości ekologicznej 
oraz poprawą stanu 
ekologicznego miasta (m. in. 
poprzez retencję, ograniczanie 

Negatywne oddziaływanie:  
2.1.1. Zapewnienie nowych, atrakcyjnych dla 
przedsiębiorców terenów inwestycyjnych 
3.1.1. Rozwój niebieskiej i zielonej infrastruktury w 
kontekście adaptacji do zmian klimatu 
3.2.3. Sprawnie działająca gospodarka wodno-
ściekowa gminy: 
- określenie miejsc rozwoju sieci kanalizacyjnej 
- budowa nowych przydomowych oczyszczalni 
ścieków 
- dbałość o ujęcia wody 
3.2.5. Zwiększenie liczby instalacji w oparciu o OZE 
4.2.4. Opracowanie planu budowy infrastruktury 
(sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć gazowa, 
drogi) na terenach planowanych inwestycji 
4.3.4. Modernizacja dróg gminnych 
 
Pozytywne oddziaływanie: 
3.1.1. Rozwój niebieskiej i zielonej infrastruktury w 
kontekście adaptacji do zmian klimatu 
3.1.3. Promowanie i zwiększenie retencji na terenie 
gminy, w tym zachowanie naturalnej zdolności 
retencyjnej gruntów 
3.1.4. Edukacja w zakresie suszy 
3.3.1. Wspieranie innowacyjnych technologii w 
produkcji, usługach i rolnictwie 
3.3.2. Propagowanie ekologicznych upraw i pomoc 
w ukierunkowaniu produkcji rolniczej 
3.4.1. Dystrybucja ulotek, broszur 
 

A: umiarkowane  
B: ograniczone do czasu 
inwestycji (dot. procesu 
inwestycyjnego) lub 
czasu ulokowania 
obiektu (np. tereny 
przemysłowe)  
C: lokalizacja inwestycji, 
przebieg trasy 
komunikacyjnej  
D: jednorazowa lub stała  
E: częściowa 

S: Małe 
T: brak 

Umiarkowane: w 
szczególności w 
okresie trwania 
prac 
inwestycyjnych 
(fizyczna 
degradacja 
wybranych 
środowisk) 
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Lp. 
Rodzaj 

oddziaływania 
na środowisko 

Charakter 
oddziaływania 

Jakie czynności spowodują 
oddziaływanie? 

Powiązanie z przedsięwzięciami ujętymi w Strategii 
Rozwoju Gminy Stawiszyn 

A: Prawdopodobieństwo 
występowania, B: czas 
trwania, C: zasięg, D: 

częstotliwość, E: 
odwracalność 
oddziaływań 

Prawdopodobieńst
wo występowania 

oddziaływań 
skumulowanych (S) 

lub 
transgranicznych (T) 

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 

ryzyka dla zdrowia 
ludzi lub zagrożenia 

dla środowiska 

emisji zanieczyszczeń, hałasu 
– jako uciążliwości dla 
lokalnych ekosystemów).  
 
 

6. Przestrzeń i 
walory 
krajobrazowe  

Negatywne, 
krótkotrwałe lub 
stałe, 
bezpośrednie 
(proces 
inwestycyjny), 
pośrednie 
(funkcjonowanie 
obiektów, 
głównie 
przemysłowych 
oraz dróg) oraz 
oddziaływanie 
pozytywne 

• Planowane inwestycje mogą 
mieć wpływ na jakość 
przestrzeni oraz walory 
krajobrazowe. Potencjalny 
wpływ związany mógłby być z 
nowymi obiektami 
budowlanymi oraz procesem 
ich tworzenia (np. place 
budowy). Zakłada się, że w 
okresie realizacji Strategii 
może powstać kilka obiektów 
wielkopowierzchniowych, w 
tym również w zakresie OZE 
(kilkanaście turbin 
wiatrowych, instalacje 
fotowoltaiczne. Ich powstanie 
nie powinno wpłynąć na 
zasadniczo zauważalnie na 
pogorszenie jakości 
krajobrazu, wpływ ten może 
mieć głównie charakter 
lokalny. Ponadto podział 
funkcjonalny gminy dopuszcza 
realizację takich inwestycji.  
Realizacja takich inwestycji 
wymaga uzyskania 
stosownych pozwoleń 
środowiskowych oraz 
konsultacje ze 
społeczeństwem.  
 
• Oddziaływanie pozytywne 
na przestrzeń i walory 
krajobrazowe związana będzie 
przede wszystkim ze 

Negatywne oddziaływanie:  
2.1.1. Zapewnienie nowych, atrakcyjnych dla 
przedsiębiorców terenów inwestycyjnych 
3.2.5. Zwiększenie liczby instalacji w oparciu o OZE 
 
Pozytywne oddziaływanie: 
3.4.1. Dystrybucja ulotek, broszur 
3.4.2. Imprezy o tematyce ekologicznej, 
odnawialnych źródeł energii 
3.4.3. Szkolenia/seminaria dla mieszkańców 
4.2.1. Systematyczna aktualizacja studium 
uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego 
gminy 
4.2.2. Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji 
4.2.3. Aktualizacja istniejących Miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego wg potrzeb 
rozwojowych 
4.3.1. Sukcesywne uchwalenie nowych MPZP dla 
obszarów kształtowania się nowej zabudowy 
4.3.2. Uchwalenie MPZP dla terenów inwestycyjnych 
4.3.3. Dbałość o historyczne układy wsi, układ 
urbanistyczny miasta  
 

A: umiarkowane  
B: ograniczone do czasu 
inwestycji (dot. procesu 
inwestycyjnego, np. 
utworzenie placu 
budowy) lub czasu 
ulokowania obiektu (np. 
tereny przemysłowe, 
obiekty mieszkalne)  
C: lokalizacja inwestycji,  
D: jednorazowa lub stała  
E: częściowa 

S: Małe 
T: brak 

Brak 
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Lp. 
Rodzaj 

oddziaływania 
na środowisko 

Charakter 
oddziaływania 

Jakie czynności spowodują 
oddziaływanie? 

Powiązanie z przedsięwzięciami ujętymi w Strategii 
Rozwoju Gminy Stawiszyn 

A: Prawdopodobieństwo 
występowania, B: czas 
trwania, C: zasięg, D: 

częstotliwość, E: 
odwracalność 
oddziaływań 

Prawdopodobieńst
wo występowania 

oddziaływań 
skumulowanych (S) 

lub 
transgranicznych (T) 

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 

ryzyka dla zdrowia 
ludzi lub zagrożenia 

dla środowiska 

świadomością mieszkańców 
oraz odpowiedzialnym 
planowaniem przestrzennym. 

7. Obszary 
chronione  

Brak 
oddziaływania  

Przewidziane do realizacji 
działania nie będą 
powodować negatywne 
oddziaływania na obszary 
chronione, które nie 
występują na terenie gminy. 
Nie wpłyną również na 
zakłócenie spójności systemu 
obszarów chronionych.  

- 
 
 

- - - 

8.  W zakresie 
utrzymania 
dobrej jakości 
gleb, 
zagospodarowani
a odpadów 

Negatywne, 
krótkotrwałe lub 
stałe, 
bezpośrednie, 
pośrednie 
(funkcjonowanie 
obiektów, 
głównie 
przemysłowych 
oraz dróg) oraz 
oddziaływania 
pozytywne  

• Realizacja prac 
inwestycyjnych może 
powodować zwiększone 
powstawanie odpadów oraz 
degradację mechaniczną i 
chemiczną zasobów 
glebowych. 
• Pośrednio nowe inwestycje 
wspierać będą rozwój 
gospodarczy, przyczyniać się 
będą do zwiększenia produkcji 
przemysłowej, wzrostu 
konsumpcji, co przełoży się na 
wzrost ilości wytwarzanych 
odpadów.  
• Powstanie nowych obiektów 
oraz terenów, które 
wykorzystywane będą 
gospodarczo, usługowo, 
mieszkalnie, turystycznie 
nakłada na właścicieli 
obowiązek właściwego 
gospodarowania odpadami, 
co ograniczy do minimum 
negatywny wpływ na 
środowisko.  
 

Negatywne oddziaływanie:  
2.1.1. Zapewnienie nowych, atrakcyjnych dla 
przedsiębiorców terenów inwestycyjnych 
3.1.1. Rozwój niebieskiej i zielonej infrastruktury w 
kontekście adaptacji do zmian klimatu 
3.2.3. Sprawnie działająca gospodarka wodno-
ściekowa gminy: 
- określenie miejsc rozwoju sieci kanalizacyjnej 
- budowa nowych przydomowych oczyszczalni 
ścieków 
- dbałość o ujęcia wody 
3.2.5. Zwiększenie liczby instalacji w oparciu o OZE 
4.2.4. Opracowanie planu budowy infrastruktury 
(sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć gazowa, 
drogi) na terenach planowanych inwestycji 
4.3.4. Modernizacja dróg gminnych 
 
Pozytywne oddziaływanie: 
3.1.3. Promowanie i zwiększenie retencji na terenie 
gminy, w tym zachowanie naturalnej zdolności 
retencyjnej gruntów 
3.2.2. Sprawnie działający system zagospodarowania 
odpadów 
3.3.2. Propagowanie ekologicznych upraw i pomoc 
w ukierunkowaniu produkcji rolniczej 
4.2.1. Systematyczna aktualizacja studium 
uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego 
gminy 

A: umiarkowane  
B: ograniczone do czasu 
inwestycji (dot. procesu 
inwestycyjnego, np. 
utworzenie placu 
budowy) lub czasu 
ulokowania obiektu (np. 
obiekty przemysłowe)  
C: lokalizacja inwestycji 
oraz miejsce składowania 
odpadów 
D: jednorazowa lub stała  
E: częściowa 

S: Małe 
T: brak 

Małe: w 
szczególności w 
okresie trwania 
prac 
inwestycyjnych oraz 
w momencie 
gospodarowania 
odpadami  
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Lp. 
Rodzaj 

oddziaływania 
na środowisko 

Charakter 
oddziaływania 

Jakie czynności spowodują 
oddziaływanie? 

Powiązanie z przedsięwzięciami ujętymi w Strategii 
Rozwoju Gminy Stawiszyn 

A: Prawdopodobieństwo 
występowania, B: czas 
trwania, C: zasięg, D: 

częstotliwość, E: 
odwracalność 
oddziaływań 

Prawdopodobieńst
wo występowania 

oddziaływań 
skumulowanych (S) 

lub 
transgranicznych (T) 

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 

ryzyka dla zdrowia 
ludzi lub zagrożenia 

dla środowiska 

• Oddziaływanie pozytywne 
na aspekty związane z 
gospodarką odpadami 
związane będzie ze 
świadomością mieszkańców 
oraz dążeniem do rozwoju 
gospodarki o obiegu 
zamkniętym.  

4.2.3. Aktualizacja istniejących Miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego wg potrzeb 
rozwojowych 
 
 
 

9. Promieniowanie 
elektromagnetyc
zne  

Negatywne, 
stałe, pośrednie 
(funkcjonowanie 
obiektów, 
głównie przesyłu 
energii 
elektrycznej) 

Przewidziane do realizacji 
działania mogą generować 
powstawanie pól 
elektromagnetycznych, co 
związane jest przede 
wszystkim z podłączeniem do 
zasilania energetycznego 
tworzonych obiektów 
infrastruktury produkującej 
energię elektryczną na bazie 
OZE.  

Negatywne oddziaływanie:  
3.2.5. Zwiększenie liczby instalacji w oparciu o OZE 
 

A: umiarkowane  
B: długotrwałe, 
ograniczone do czasu 
ulokowania obiektu OZE   
C: lokalny, lokalizacja 
sieci przesyłowych  
D: stała  
E: częściowa 

S: Małe 
T: brak 

Małe: mając na 
uwadze 
prognozowaną 
skalę i lokalizację w 
odniesieniu do 
obszarów 
zurbanizowanych  

10.  
 

Klimat  Negatywne, 
stałe, pośrednie 
(funkcjonowanie 
obiektów, 
głównie 
przemysłowych) 
oraz 
oddziaływania 
pozytywne 
 
 

• Nie przewiduje się 
zauważalnego wpływu na 
zmiany klimatu. Realizowane 
inwestycje mogą oczywiście 
przyczyniać się do emisji CO2, 
jednak skala tej emisji nie 
powinna być istotna.  
• Istotniejszy wpływ na bilans 
CO2 mogą mieć skutki 
realizowanych inwestycji w 
sferze gospodarczej. Strategia 
zakłada wzrost m. in. 
ulokowanie działalności 
logistycznych, co może 
oznaczać zwiększenie emisji 
CO2 do atmosfery. Lokowanie 
nowych podmiotów 
gospodarczych może wpłynąć 
na zwiększenie się emisji 
gazów cieplarnianych, 
niemniej jednak w Strategii 

Negatywne oddziaływanie:  
2.1.1. Zapewnienie nowych, atrakcyjnych dla 
przedsiębiorców terenów inwestycyjnych 
3.1.1. Rozwój niebieskiej i zielonej infrastruktury w 
kontekście adaptacji do zmian klimatu 
3.2.3. Sprawnie działająca gospodarka wodno-
ściekowa gminy: 
- określenie miejsc rozwoju sieci kanalizacyjnej 
- budowa nowych przydomowych oczyszczalni 
ścieków 
- dbałość o ujęcia wody 
3.2.5. Zwiększenie liczby instalacji w oparciu o OZE 
4.2.4. Opracowanie planu budowy infrastruktury 
(sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć gazowa, 
drogi) na terenach planowanych inwestycji 
4.3.4. Modernizacja dróg gminnych 
 
Pozytywne oddziaływanie: 
1.3.1. Dodatkowe ścieżki rowerowe na terenie 
gminy/wyznaczenie pasa dla rowerzystów w pasie 
jezdni 

A: umiarkowane  
B: ograniczone czasu 
ulokowania obiektu 
(obiekty przemysłowe)  
C: bez ograniczeń (wpływ 
na bilans światowy i 
krajowy emisji CO2) 
D: stała  
E: częściowa 

S: Małe 
T: brak 

Małe: mając na 
uwadze 
prognozowaną 
skalę  
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Lp. 
Rodzaj 

oddziaływania 
na środowisko 

Charakter 
oddziaływania 

Jakie czynności spowodują 
oddziaływanie? 

Powiązanie z przedsięwzięciami ujętymi w Strategii 
Rozwoju Gminy Stawiszyn 

A: Prawdopodobieństwo 
występowania, B: czas 
trwania, C: zasięg, D: 

częstotliwość, E: 
odwracalność 
oddziaływań 

Prawdopodobieńst
wo występowania 

oddziaływań 
skumulowanych (S) 

lub 
transgranicznych (T) 

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 

ryzyka dla zdrowia 
ludzi lub zagrożenia 

dla środowiska 

ujęto dążenia do rozwijania 
zielonej i niskoemisyjnej 
gospodarki.   
 
• Oddziaływanie pozytywne 
związane będzie ze 
wspomnianym dążeniem do 
rozwoju niskoemisyjnej 
gospodarki, a także 
komunikacji niskoemisyjnej 
oraz OZE. Nie bez znaczenia 
będą działania związane z 
poprawą retencyjności oraz 
budową świadomości 
ekologicznej.  

3.1.1. Rozwój niebieskiej i zielonej infrastruktury w 
kontekście adaptacji do zmian klimatu 
3.1.2. Zachęcanie do zbierania wody deszczowej 
3.1.3. Promowanie i zwiększenie retencji na terenie 
gminy, w tym zachowanie naturalnej zdolności 
retencyjnej gruntów 
3.1.4. Edukacja w zakresie suszy 
3.1.5. Dbałość o rowy, kanały, zbiorniki wodne 
3.1.6. Ograniczenia w budowie studni głębinowych  
3.1.7. Dbałość o ujęcia wody 
3.2.1. Analiza zapotrzebowania i możliwości 
gazyfikacji Gminy 
3.2.5. Zwiększenie liczby instalacji w oparciu o OZE 
3.3.2. Propagowanie ekologicznych upraw i pomoc 
w ukierunkowaniu produkcji rolniczej 
3.4.1. Dystrybucja ulotek, broszur 
3.4.2. Imprezy o tematyce ekologicznej, 
odnawialnych źródeł energii 
3.4.3. Szkolenia/seminaria dla mieszkańców 
4.2.1. Systematyczna aktualizacja studium 
uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego 
gminy 
4.2.2. Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji 
4.3.5. Rozwój sieci ścieżek rowerowych 

11. Zasoby naturalne Brak 
oddziaływania 

Przewidziane do realizacji 
działania nie będą 
powodować zagrożenia dla 
zasobów naturalnych.  

- - - - 

12. Zabytki Brak 
oddziaływania 

Przewidziane do realizacji 
działania nie będą wpływać 
negatywnie na zabytki.  

- - - - 

13. Dobra naturalne Brak 
oddziaływania 

Przewidziane do realizacji 
działania nie będą wpływać 
negatywnie na stan dóbr 
naturalnych.  

- - - - 
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5.7.2 Podsumowanie oddziaływania na środowisko  
 

Prawdopodobieństwo występowania, czas trwania, zasięg, częstotliwość i odwracalność 

 

Należy stwierdzić, że realizacja zadań ujętych w Strategii Rozwoju Gminy Stawiszyn, z dużym lub 

umiarkowanym prawdopodobieństwem spowoduje oddziaływania na środowisko. Dużego 

prawdopodobieństwa wystąpienia negatywnych oddziaływań należy oczekiwać przede wszystkim 

w odniesieniu do powietrza atmosferycznego, powierzchni ziemi, wód powierzchniowych oraz hałasu. 

Umiarkowanego prawdopodobieństwa wystąpienia negatywnych oddziaływań należy oczekiwać 

w odniesieniu do oddziaływania na bioróżnorodność, w tym podlegających ochronie gatunki roślin, 

grzybów i zwierząt, utrzymania dobrej jakości gleb, zagospodarowania odpadów, przestrzeni i walorów 

krajobrazowych oraz klimatu. Prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań wynika z faktu, że 

powiązane jest ono w dużym stopniu z procesami inwestycyjnymi, w tym dot. inwestycji 

wielkopowierzchniowych (zabudowa przemysłowa, OZE) lub liniowych. W przypadku realizacji 

inwestycji niemal pewne jest, że wystąpią chwilowe negatywne oddziaływania na środowisko, 

niepewna jest natomiast skala tych oddziaływań. Mniej pewne jest natomiast prawdopodobieństwo 

oddziaływań pośrednich, wywołanych przez powstałe w wyniku realizacji inwestycji zmiany 

(utworzone obiekty przemysłowe, OZE, zwiększona przepustowość dróg i szlaków komunikacyjnych). 

Trudno jest natomiast precyzyjnie określić prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnych 

oddziaływań na obszarze gminy, m. in. ze względu na brak wiedzy co do przyszłej wielkości 

przedsięwzięć i ich skali, choć zakłada się, że mogą one wystąpić.  

Jako małe lub nawet jako brak prawdopodobieństwa wystąpienia negatywnych oddziaływań na 

środowisko należy przewidzieć w stosunku do obszarów chronionych. Warto dodać, iż obszary 

chronione na terenie gminy to zasadniczo pomniki przyrody.  

Większość oddziaływań na środowisko, które prognozuje się w związku z realizacją Strategii Rozwoju 

Gminy Stawiszyn, będzie miało charakter czasowy, ograniczony do trwania inwestycji. Z reguły procesy 

inwestycyjne trwają do 2-3 lat. Po zakończeniu inwestycji oddziaływania znikną, czyli takie 

oddziaływanie będzie miało charakter jednorazowy. Realizacja kilku działań przyczyni się jednak do 

„trwałych” zmian w przestrzeni i funkcjonalności obszaru. Można tutaj wymienić m. in. kwestie 

obiektów produkcyjnych, w tym związanych z logistyką, które funkcjonować będą na powstałych 

strefach aktywności gospodarczej. Realizowane inwestycje mogą wpłynąć również na wzrost natężenia 

ruchu na wybranych szlakach komunikacyjnych. Związane to może być nie tylko z samą inwestycją 

komunikacyjną, ale także rozwojem aktywności gospodarczej w wybranym miejscu (dojazdy do pracy). 

W tym przypadku należy mówić o stałym, powtarzalnym oddziaływaniu na środowisko. Podobnie stałe 

oddziaływania związane będą z rozwojem instalacji OZE. Na terenie gminy przewiduje się powstanie 

łącznie kilkunastu siłowni wiatrowych, co wynika z ustaleń MPZP. Można przewidzieć, iż na terenie 

gminy mogą powstać także instalacje fotowoltaiczne. Oddziaływania w tym przypadku mogą być stałe, 

rozwiązania z zakresu OZE projektuje się długi okres czasu (np. 30 lat).  

Zasięg oddziaływań na środowisko będzie miał lokalny charakter. Związany będzie z realizowanymi 

inwestycjami. Prowadzone prace budowalne powodować będą chwilowe lub stałe zajęcie powierzchni 

ziemi, w tym degradację środowiska glebowego. Skutki prowadzonych prac mogą być odczuwane 

w najbliższym sąsiedztwie poprzez emisję pyłów i zanieczyszczeń gazowych oraz hałas. Do środowiska 
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wodnego dostawać się mogą zanieczyszczenia wskutek spływu powierzchniowego. W ten sposób 

zanieczyszczenia mogą migrować także na inne obszary. Powstałe uciążliwe dla środowiska obiekty, 

głównie przemysłowe generować będą również negatywne oddziaływania głównie w najbliższym 

sąsiedztwie. Mogą dodatkowo wpływać na bilans CO2, choć zasadniczo niedużej skali. Większość 

negatywnych oddziaływań ze względu na koncentrację działań w przestrzeniach zurbanizowanych, 

dotyczyć będzie miast i miejscowości wiejskich oraz ciągów komunikacyjnych.  

Większość skutków negatywnych oddziaływań charakteryzować się będzie pełną lub częściową 

odwracalnością. Po zakończeniu inwestycji oddziaływania znikną, więc zniknie większość negatywnych 

skutków. Związane to będzie także z procesami samooczyszczania, w tym powietrza atmosferycznego, 

środowiska glebowego i wodnego. W przypadku trwałej zmiany sposobu zagospodarowania lub 

funkcjonowania terenu, np. w przypadku stref gospodarczych, zabudowy mieszkaniowej, dojdzie do 

nieodwracalnych w dłuższej perspektywie czasu zmian w środowisku. Dotyczyć to będzie przede 

wszystkim przedsięwzięć, które powodować będą zajęcie powierzchni ziemi.  

W kontekście powyższych analiz warto przeanalizować wpływ wybranych działań, które mogą 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w sposób trwały.  

Rozwój OZE na terenie gminy, w tym możliwość powstania farm wiatrowych, możliwość powstania 

instalacji fotowoltaicznych mogą wpływać na środowisko oraz instalacji OZE wykorzystujących 

biomasę.  

Wpływ farm wiatrowych na środowisko może być rozpatrywany w odniesieniu do różnych 

oddziaływań.  

„Wytyczne w zakresie prognozowania oddziaływań na środowisko farm wiatrowych” opracowane 

przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska (autorzy: Maciej Stryjecki Krzysztof Mielniczuk) 

wskazują na następujące możliwe oddziaływania: 

1. Etap budowy i likwidacji 

Projekty farm wiatrowych (na etapie budowy i likwidacji) najczęściej mogą oddziaływać na następujące 

komponenty środowiska:  

• wody powierzchniowe i podziemne (poprzez zanieczyszczenie wód),  

• powietrze (poprzez zanieczyszczenie powietrza),  

• klimat akustyczny (poprzez emisję hałasu),  

• pola elektromagnetyczne (poprzez jego imisję),   

• glebę (poprzez zanieczyszczenie gleby i wytwarzanie odpadów),   

• warunki życia i zdrowie ludzi (poprzez hałas, pylenie oraz zakłócenie dotychczasowych 

warunków życia),  

• faunę (poprzez zniszczenie miejsc przebywania, kryjówek, żerowisk i tras migracji zwierząt oraz 

zakłócenia funkcjonowania ich populacji), florę oraz siedliska przyrodnicze,   

• krajobraz (poprzez spowodowanie widocznych zmian w krajobrazie),  

• dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy (poprzez szkody lub korzyści w dobrach 

materialnych, w obiektach zabytkowych lub stanowiskach archeologicznych, zmiany 

w krajobrazie kulturowym). 
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2. Etap eksploatacji 

2.1. Oddziaływanie na ornitofaunę 

Oddziaływanie farm wiatrowych na ptaki jest przedmiotem wielu badań zagranicznych i krajowych. 

Podstawowe rodzaje negatywnych oddziaływań farm wiatrowych na awifaunę obejmują:   

• możliwość śmiertelnych zderzeń z elementami wiatraków,   

• bezpośrednią utratę siedlisk oraz ich fragmentację i przekształcenia,  

• zmianę wzorców wykorzystania terenu,  

• tworzenie efektu bariery. 

2.2. Oddziaływanie na chiropterofaunę  

Negatywne oddziaływanie elektrowni wiatrowych na chiropterofaunę może polegać na:  

• śmiertelności na skutek kolizji z elektrownią lub urazu ciśnieniowego,   

• utraty lub zmiany tras przelotu,  

• utraty miejsc żerowania,  

• zniszczeniu kryjówek. 

2.3. Oddziaływanie na środowisko akustyczne  

Turbina wiatrowa jest źródłem dwóch rodzajów hałasu:  

• hałasu mechanicznego, emitowanego przez przekładnię i generator, 

• szumu aerodynamicznego, emitowanego przez obracające się łopaty wirnika, którego 

natężenie jest uzależnione od „prędkości końcówek” łopat (tzw. tip speed). 

2.4. Oddziaływania infradźwięków  

Elektrownie wiatrowe, z racji charakteru pracy i wymogów odnośnie odpowiedniej siły wiatru, są 

niewątpliwie również źródłem hałasu infradźwiękowego, który według wielu obiegowych opinii osiąga 

duże poziomy i stanowi zagrożenie dla otoczenia. Infradźwięki mogą wystąpić w środowisku nawet 

w znacznych odległościach od źródeł. Podstawową drogą percepcji infradźwięków są receptory czucia 

wibracji człowieka. 

Efektem prac panelu jest opublikowany w grudniu 2009 roku raport pt. „Wind Turbine Sound and 

Health Effects. An Expert Panel Review” (Colby, D.W., Dobie, r., Leventhall, G., Lipscomb D.M., 

McCunney, r. J.,Seilo, M.T., Sondergaard, B., 2009). Autorzy raportu mają następujące spostrzeżenia i 

doszli do następujących wniosków:  

• Wibracje ciała człowieka wywołane dźwiękiem o częstotliwości rezonansu (czyli o takiej 

częstotliwości, która wywołuje wzrost amplitudy drgań układu, na który dany dźwięk 

oddziałuje) mają miejsce tylko w przypadku bardzo głośnych dźwięków (powyżej 100dB). 

Biorąc pod uwagę poziom hałasu emitowanego przez elektrownie wiatrowe, w ich przypadku 

z takim zjawiskiem nie mamy do czynienia.  

• Hałas emitowany przez elektrownie wiatrowe nie stwarza ryzyka pogorszenia ani utraty 

słuchu. Z ryzykiem takim możemy mieć do czynienia dopiero wtedy, gdy poziom ciśnienia 

akustycznego przekracza poziom 85 dB. Hałas emitowany przez elektrownie wiatrowe nie 

przekracza tej granicy ciśnienia akustycznego. 3. Przeprowadzone doświadczenia wykazały, że 
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infradźwięki emitowane na poziomie od 40 do 120 dB nie wywołują negatywnych skutków 

zdrowotnych 

2.5. Oddziaływanie pola elektromagnetycznego 

Ze względu na lokalizację turbiny wiatrowej na wysokości ok. 100 m nad poziomem gruntu poziom 

pola elektromagnetycznego generowane przez elementy elektrowni na poziomie terenu (na wysokości 

2 m) jest w praktyce pomijalny. 

2.6. Oddziaływanie na krajobraz  

Negatywny wpływ farmy wiatrowej na otaczający ją krajobraz maleje wraz ze wzrostem odległości od 

inwestycji.  

Elektrownie wiatrowe stanowią istotny element krajobrazu. Oznacza to, że generują wpływ na jego 

jakość. Strefa potencjalnego znaczącego oddziaływania wizualnego dla obszarów równinnych (gmina 

Stawiszyn) wg polskich rekomendacji wynosi 4 km. Zasięg ten jest ponadto determinowany 

występowanie form ochrony przyrody, krajobrazu, elementów historyczno-kulturowych, o znaczeniu 

co najmniej regionalnym.33   

2.7. Oddziaływanie na wartość nieruchomości  

Wyniki analiz (np. Grover 2002, Hoen i in. 2009) pozwalają przypuszczać, że obecność farmy wiatrowej 

nie jest kluczowym, lecz dodatkowym czynnikiem wpływającym na wartość nieruchomości 

zlokalizowanej w jej sąsiedztwie. W wielu przypadkach istnieją bowiem dodatkowe uwarunkowania 

(geograficzne, historyczne, itp.), które mają wpływ na wysokość ceny sprzedaży.34 

 

Opracowanie pod tytułem „Wytyczne w zakresie oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na 

ptaki”  wskazuje na następujące możliwe oddziaływania na ptaki: 

• śmiertelność ptaków w wyniku kolizji z pracującymi siłowniami i/lub elementami infrastruktury 

towarzyszącej, w szczególności napowietrznymi liniami energetycznymi;  

• zmniejszanie liczebności ptaków wskutek utraty i fragmentacji siedlisk spowodowanej 

odstraszaniem z okolic siłowni i/ lub w wyniku rozbudowy infrastruktury komunikacyjnej 

i energetycznej związanej z obsługą elektrowni wiatrowych,  

• zaburzenia funkcjonowania populacji, w szczególności zaburzenia krótko- i długodystansowych 

przemieszczeń ptaków (efekt bariery). 

Zasadnicze znaczenie z uwagi na możliwe negatywne skutki dla populacji ptaków mają dwa pierwsze 

rodzaje oddziaływań – śmiertelność w wyniku kolizji oraz utrata siedlisk. 

Stopień oddziaływania na populacje ptaków jest bardzo zróżnicowany, w zależności głównie od 

lokalizacji elektrowni wiatrowych – od praktycznie zerowych lub pomijalnych z punktu widzenia 

wpływu na żywotność populacji ptaków, po znaczące efekty w sytuacjach istotnej utraty siedlisk 

i wysokiej śmiertelności w wyniku kolizji. 

 
33 Źródło: Zalecenia w zakresie uwzględnienia wpływu farm wiatrowych na krajobraz w procedurach ocen 
oddziaływania na środowisko, dr Krzysztof Badora, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
34 Źródło:  
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Wpływ na rodzaj i skalę oddziaływania ma również typ turbin wiatrowych wykorzystywanych 

w projekcie (wysokość wieży, średnica wirnika, oświetlenie, osiągana prędkość liniowa wierzchołków 

śmigieł), liczba turbin w ramach parku i powierzchnia zajmowana przez projekt, lokalizacja turbin 

w ramach projektu (turbin względem siebie i wobec elementów środowiska), czy występowanie 

w sąsiedztwie innych parków wiatrowych (oddziaływania skumulowane). Ten ostatni element będzie 

nabierał znaczenia wraz z zagęszczaniem lokalizacji farm wiatrowych. 

Generalnie, ryzyko wystąpienia negatywnego oddziaływania na ptaki jest wyższe w przypadku 

lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenach intensywnie wykorzystywanych przez ptaki. Inwestycje 

lokalizowane na takich obszarach, w szczególności terenach o wysokim natężeniu przemieszczeń 

ptaków w przestrzeni powietrznej, mają większy potencjał negatywnego oddziaływania niż 

przedsięwzięcia realizowane w lokalizacjach o małym natężeniu wykorzystania przestrzeni powietrznej 

przez ptaki. I odwrotnie – tereny o niskim natężeniu przemieszczeń cechuje niższe ryzyko negatywnego 

oddziaływania. 

Znaczenie ma jednak również sposób wykorzystania przestrzeni powietrznej przez ptaki (pułapy 

przelotów, czas i sposób użytkowania terenu - np. czy jest to noclegowisko, żerowisko, teren lęgowy) 

oraz skład gatunkowy ptaków występujących na obszarze lokalizacji (badania wykazują, iż ryzyko kolizji 

z elektrowniami wiatrowymi jest różne dla poszczególnych gatunków). 

Podstawowe znaczenie dla minimalizacji ewentualnych negatywnych oddziaływań elektrowni 

wiatrowych na ptaki ma właściwy wybór lokalizacji, w szczególności unikanie lokalizowania elektrowni 

wiatrowych:  

• na obszarach użytkowanych intensywnie przez ptaki,  

• w miejscach koncentracji występowania gatunków znanych ze swej kolizyjności, takich jak np.: 

ptaki drapieżne (szponiaste), mewy i rybitwy, ptaki migrujące nocą, sowy oraz wybrane gatunki 

wykonujące w powietrzu pokazy godowe,  

• w miejscach koncentracji ptaków blaszkodziobych oraz siewkowych, w odniesieniu do których 

stwierdzono silne reakcje unikania elektrowni wiatrowych, prowadzące do utraty siedlisk tych 

ptaków,  

• na obszarach wyjątkowo cennych dla awifauny lęgowej.35 

Opracowanie pod tytułem „Obszary ważne dla ptaków w okresie gniazdowania oraz migracji na terenie 

województwa wielkopolskiego” (Wylegała P., Kuźniak S., Dolata P., Poznań 2008) wskazuje, że na 

terenie gminy Stawiszyn brak jest obszarów ważnych dla ptaków w województwie wielkopolskim. 

Jednocześnie należy stwierdzić, iż na terenie gminy występują obszary potencjalnych żerowisk ptaków, 

w tym ptaków wędrownych. Decyduje o tym m. in. struktura użytkowania gruntów. Łąki i pastwiska 

zajmują powierzchnię ok. 8%, obszaru gminy. Występują w dolinie rzeki Bawół oraz fragmentarycznie 

wzdłuż kilku dopływów tej rzeki i przy dalej położonych rowach. Szczególnie bogate układy ekologiczne 

powstają wtedy, gdy łąki, zadrzewienia, zakrzewienia sąsiadują z terenami leśnymi. Mogą one pełnić 

wtedy funkcję korytarzy ekologicznych ułatwiając migracje fauny.  

Ponadto należy podkreślić, iż na terenie gminy, w Zbiersku Kolonii (Leśnictwo Zbiersk) występuje 

stanowisko bociana czarnego, które podlega ochronie (ochrona okresowej ostoi, miejsca rozrodu 

 
35 Źródło: PSEW (2008). Wytyczne w zakresie oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki. Szczecin. 
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i regularnego przebywania). Ochrona ta została ustanowiona na podstawie decyzji Wojewody 

Wielkopolskiego z dnia 18.08.2008r. znak KP.Ka-16631-/9/08. 

Powyższe dane wskazują na możliwość wystąpienia negatywnych oddziaływań farm wiatrowych na 

terenie gminy na ptaki.  

Elektrownie wiatrowe mogą stanowić istotne zagrożeniem dla nietoperzy, zarówno w skali lokalnej, 

jak i regionalnej czy ponadregionalnej [KUNZ i in., 2007b]. Inwestycje tego typu negatywnie oddziałują 

na nietoperze na kilka sposobów, zarówno na etapie budowy, jak i eksploatacji. Utrata kryjówek 

i miejsc żerowania oraz lokalnych tras przelotowych w trakcie budowy nie różni się swoim charakterem 

od będącej skutkiem jakiejkolwiek innej inwestycji budowlanej (drogowej, mieszkalnej lub 

przemysłowej). Straty takie mogą mieć miejsce szczególnie wówczas, gdy w trakcie budowy dróg 

dojazdowych, placów manewrowych i składowych, fundamentów pod wiatraki, dźwigarów linii 

przesyłowych lub stacji transformatorowych zostają:  

• zasypane zbiorniki wodne;  

• wycięte zadrzewienia, lub zakrzewienia (szczególnie starodrzewy, pojedyncze drzewa 

dziuplaste, aleje przydrożne, czy śródpolne pasy wysokich zarośli); 

• wyburzone budynki i budowle;  

• zasypane lub w inny sposób zamknięte wejścia do obiektów podziemnych – jaskiń, szczelin 

skalnych, sztolni, fortyfikacji (schronów, fortów), piwnic (również małych, przydomowych) 

i studni. 

Negatywny wpływ elektrowni wiatrowych na nietoperze ujawnia się najsilniej na etapie eksploatacji. 

Działanie odstraszające, prowadzące do opuszczenia żerowisk lub tras przelotu (szczególnie wiosną 

i latem w odniesieniu do nietoperzy osiadłych), a także efekt bariery na szlakach migracyjnych, są 

bardzo słabo poznane, a jedyne dostępne dane nie zostały opublikowane w recenzowanych 

czasopismach naukowych o ponadregionalnym zasięgu. Możliwe oddziaływanie turbin wiatrowych na 

nietoperze w tym zakresie omawiają m.in: BACH [2001], BACH i RAHMEL [2006], SEGERS i BRODERS 

[2013]. 

Część gatunków nietoperzy może wykorzystywać najprawdopodobniej każdego roku tradycyjnie te 

same żerowiska. Kilka publikacji sugeruje, że niektóre nietoperze, których żerowisko zostanie objęte 

zakresem działania elektrowni wiatrowej, zaczynają unikać danego terenu ze względu na ruch wirnika 

i turbulencje [BACH i RAHMEL, 2006]. Na farmie wiatrowej w Midlum w Niemczech mroczki późne 

Eptesicus serotinus znacznie zmieniły swoją aktywność w bezpośrednim otoczeniu turbin wiatrowych 

po ich uruchomieniu, unikając jego regularnego wykorzystywania jako żerowiska, zaś w kolejnych 

latach w coraz większym stopniu unikając całego areału farmy wiatrowej. Zjawisko to dotyczyło jednak 

małych turbin o wysokości wieży 35 m. Prawdopodobnie nie ma ono miejsca w przypadku turbin 

wiatrowych nowej generacji, o wysokości wieży powyżej 60 m [BACH i NIERMANN, 2011]. 

Elektrownie wiatrowe są w niektórych miejscach przyczyną masowej śmiertelności nietoperzy, m.in. 

na skutek kolizji z wirnikami turbin [KUNZ i in., 2007a, b] i ten typ oddziaływania należy uznać za 

najważniejszy w przypadku interakcji między energetyką wiatrową a nietoperzami. 

W Polsce na jednej z farm na Dolnym Śląsku, podczas zaledwie siedmiu kontroli, znaleziono 17 

martwych nietoperzy, a bardzo ostrożnie szacowana śmiertelność wyniosła aż 27 

osobników/turbinę/rok (T. GOTTFRIED, I. GOTTFRIED, dane niepubl.). Na farmie koło Swarzewa na 
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Pobrzeżu Bałtyku w ciągu zaledwie dwóch miesięcy wiosennych znaleziono 5 zabitych nietoperzy, co 

dało już śmiertelność 0,4 osobnika/turbinę, przy znalezionych 3 ptakach, tj. 0,2 osobnika/turbinę 

[ZIELIŃSKI i in., 2007]. Są to wartości mogące mieć już istotny wpływ na wieloletnią dynamikę 

liczebności nietoperzy, ssaków o bardzo powolnym tempie rozrodu (samica rodzi najwyżej 2 młode 

w roku, w przypadku większości gatunków – tylko 1 młode) [BARCLAY i HARDER, 2003]. 

Wśród nietoperzy ginących na farmach europejskich strefy umiarkowanej dominuje borowiec wielki, 

stanowiący łącznie około 33,21% wszystkich osobników. Drugie miejsce pod względem liczby ofiar 

zajmuje karlik większy (23,25%), trzecie zaś karlik malutki (22,69%).36 

Z uwagi na brak inwentaryzacji przyrodniczej trudno stwierdzić, czy na terenie gminy Stawiszyn 

budowa farm wiatrowych negatywnie wpłynie na nietoperze. Konieczne jest zatem poprzedzenie 

inwestycji stosowną inwentaryzacją, wykonaną zgodnie z zaleceniami zawartymi w opracowaniu 

TYMCZASOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE OCENY ODDZIAŁYWANIA ELEKTROWNI WIATROWYCH NA 

NIETOPERZE (wersja II, grudzień 2009). 

 

Wpływ farm fotowoltaicznych na środowisko wiąże się przede wszystkim z zajęciem powierzchni, 

negatywnym oddziaływaniem na krajobraz oraz zagrożeniem dla gatunków zwierząt, w tym ptaków 

(m. in. tzw. efekt tafli wody). Ponadto farma fotowoltaiczna będzie źródłem hałasu wytwarzanej 

przez generatory.  

W przypadku Gminy Stawiszyn wpływ farm fotowoltaicznych na środowisko będzie zapewne wyraźnie 

mniejszych niż farm wiatrowych. Wynika to ze specyfiki gospodarowania na terenie Gminy, wyraźnego 

podziału funkcjonalnego przestrzeni gminy, oddalenia przestrzeni przeznaczonych na działalność 

produkcyjną od terenów ważnych dla bioróżnorodności. Istotne znaczenia może mieć także sposób 

prowadzenia inwestycji oraz zastosowane rozwiązania, np. przeciwdziałające efektowi tafli wody.  

 

Można założyć, iż przedsięwzięcie utworzenia biogazowni lub podobnych rozwiązań z zakresu OZE 

bazujących na biomasie może powodować oddziaływanie na środowisko. Jest ono związane po 

pierwsze z zajęciem powierzchni ziemi na samą inwestycję. Inwestycja może generować powstawanie 

odpadów, w tym ścieków, co oznacza konieczność uwzględnienia rozwiązań z zakresu gospodarki 

odpadami oraz gospodarki wodno-ściekowej. Odpady po fermentacji biomasy stanowić mogą nawóz, 

który trafi do środowiska glebowego, wzbogacają je przede wszystkim w azot. Konieczne jest zatem 

zachowanie zasad gospodarki rolnej, w tym zrównoważonego nawożenia, które wyeliminuje 

zagrożenie przenawożenia oraz eutrofizacji środowiska glebowego i wodnego. Inwestycje mogą 

oddziaływać również na powietrze. Jest to związane przede wszystkim z dostawaniem się do powietrza 

związków amoniaku, odpowiedzialnego za odór. Konieczne może być zastosowanie rozwiązań 

minimalizujących ilość substancji odorowych wprowadzanych do powietrza. Utworzona instalacja do 

przetwarzania opadów z biomasy i produkcji z niej energii elektrycznej może generować hałas, np. 

przez pracujące generatory i wentylatory. W przypadku dużych inwestycji należy rozpatrywać również 

 
36 Źródło: Wytyczne dotyczące oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze PROJEKT - WERSJA Z 
XI 2013 Andrzej Kepel, Mateusz Ciechanowski, Radosław Jaros (zdjęcie: A. Kepel, mapy: M. Więckowska) 
Opracowanie: Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” przy współpracy Porozumienia dla Ochrony 
Nietoperzy 
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wpływ na krajobraz. W przypadku zdefiniowanej już lokalizacji w miejscowości Zbiersk należy 

zauważyć, iż realizowana jest na obszarze, który już wykorzystywany był do działalności rolniczej 

i produkcyjnej (m. in. teren gorzelni). Oznacza to, że inwestycje nie zmienią parametrów jakościowych 

istniejącego krajobrazu. Warto również podkreślić, iż zakłady w Zbiersku należą do 

najnowocześniejszych w skali kraju.  

 

Znaczące oddziaływanie na środowisko może dotyczyć także innych inwestycji, w tym związanych 

z kształtowaniem struktury gospodarczej na terenie gminy (tereny inwestycyjne, działalności 

logistyczne) oraz rozwój infrastruktury komunalnej, w tym sieci kanalizacyjnej, gazowej, jak też 

modernizacje dróg.  

W przypadku ww. działań z dużym prawdopodobieństwem należy wskazać na to, że nie dojdzie do 

istotnych ingerencji w środowisko. Realizowane inwestycje zapewne wpływać będą chwilowo na stan 

środowiska, głównie w fazie prowadzenia prac budowalnych. W przypadku Gminy Stawiszyn nie 

przewiduje się bowiem zmian funkcjonalno-przestrzennych, tj. powstania nowych osiedli 

mieszkaniowych poza obrębem struktur osadniczych, budowy nowych dróg, w tym o znacznym 

natężeniu ruchu, tworzenia dużych powierzchniowo, nowych obszarów aktywności gospodarczej. 

Analiza oferty inwestycyjnej gminy wskazuje na to, że mogą na terenie gminy powstać raczej nieduże 

zakłady produkcyjne lub usługowe, które wkomponowane są w już istniejącą strukturę funkcjonalną, 

położone są przy istniejących drogach dojazdowych. Również rozwój infrastruktury sieciowej zakłada 

uzupełnienie istniejącej struktury przestrzennej. Oznacza to, że po ukończeniu inwestycji nie będą 

występować negatywne oddziaływania związana z funkcjonowanie infrastruktury.  

 

Prawdopodobieństwo występowania oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych  

 

Ryzyko skumulowanych oddziaływań na środowisko związane może być z prowadzonymi procesami 

inwestycyjnymi. Potencjalnie największe ryzyko oddziaływań skumulowanych należy postrzegać  

w realizacji osobnych przedsięwzięć infrastrukturalnych/inwestycyjnych w tym samym czasie i/lub 

miejscu, co może spowodować przekroczenie norm środowiskowych, w tym czasie i miejscu. 

Przykładem takich przedsięwzięć może być prowadzenie prac inwestycyjnych. 

Ze względu na prognozowany lokalny charakter oddziaływań nie przewiduje oddziaływań 

transgranicznych na środowisko, także ze względu na znaczne oddalenie od granic kraju.  

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska  

 

W Strategii Rozwoju Gminy Stawiszyn zdiagnozowano prawdopodobieństwa występowania ryzyka dla 

zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska, określonych minimum jako umiarkowane w odniesieniu 

do oddziaływania na powierzchnię ziemi, na wody powierzchniowe i podziemne, powietrze, 

bioróżnorodność oraz w przypadku hałasu. Oddziaływania te związane są z prowadzeniem inwestycji, 

w szczególności inwestycji wielkopowierzchniowych, wymagających użycia ciężkich maszyn i sprzętu, 

np. w przypadku inwestycji drogowych, budowy obiektów mieszkalnych, uzbrojenia terenów 
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inwestycyjnych, farm wiatrowych. Prace takie stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia ludzi, 

w szczególności biorąc pod uwagę kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy. Inwestycje wymagają użycia 

ciężkiego sprzętu, które generuje hałas, emitują spaliny i pyły. Prace budowlane wywierają szczególnie 

negatywny wpływ na środowisko glebowe, docelowo także środowisko wodne. Szczególne zagrożenie 

dla bioróżnorodności należy postrzegać w kontekście powstania na terenie gminy farmy wiatrowej. 

Przewiduje się, że będzie do łącznie kilkanaście dużych turbin wiatrowych. Brak inwentaryzacji 

przyrodniczej utrudnia stwierdzenie potencjalnej skali oddziaływań, niemniej jednak należy 

przewidzieć, że będą one występować, w szczególności w odniesieniu do ptaków.  
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5.8 Analiza oddziaływania na środowisko realizacji programu  
 

5.8.1 Czy projektowany dokument wyznacza ramy dla późniejszych realizacji 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz czy realizacja postanowień 

tego dokumentu może spowodować znaczące oddziaływania na środowisko 
 

Aby dokonać ostatecznej odpowiedzi na pytanie: „czy projektowany dokument wyznacza ramy dla 

późniejszych realizacji mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz czy realizacja postanowień 

tego dokumentu może spowodować znaczące oddziaływania na środowisko?”, dokonano analizy 

zapisów zadań, w odniesieniu do Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

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

W przypadku następujących zadań możliwe jest wystąpienie okoliczności zakwalifikowania do 

przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: 

W Strategii zdiagnozowano działania, które można w pewnych okolicznościach zakwalifikować do 

przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Te okoliczności to przede 

wszystkim ostateczna lokalizacja, w szczególności w odniesieniu do obszarów wrażliwych (wody 

powierzchniowe, tereny mieszkaniowe, obszary leśne) oraz powierzchnia lub skala inwestycji. Do tych 

przedsięwzięć zaliczyć można następujące działania: 

• 2.1.1. Zapewnienie nowych, atrakcyjnych dla przedsiębiorców terenów inwestycyjnych 

• 2.1.2. Rozwój działalności logistycznych 

• 3.2.1. Analiza zapotrzebowania i możliwości gazyfikacji Gminy 

• 3.2.3. Sprawnie działająca gospodarka wodno-ściekowa gminy: 

• - określenie miejsc rozwoju sieci kanalizacyjnej 

• - budowa nowych przydomowych oczyszczalni ścieków 

• - dbałość o ujęcia wody 

• 3.2.5. Zwiększenie liczby instalacji w oparciu o OZE 

• 4.2.4. Opracowanie planu budowy infrastruktury (sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć 

gazowa, drogi) na terenach planowanych inwestycji 

• 4.3.4. Modernizacja dróg gminnych. 

Mając na uwadze powyższe można stwierdzić:  

• Realizacja Strategii Rozwoju Gminy Stawiszyn może potencjalnie spowodować wystąpienie 

znaczących negatywnych oddziaływań na środowisko, głównie o charakterze lokalnym, jeśli 

zajdą okoliczności spełniające kryteria związane ze skalą oraz lokalizacją przedsięwzięć. Na 

etapie projektowania Strategii nie ma natomiast faktycznie możliwości określenia 

szczegółowego wpływu na środowisko na obszarze Gminy ze względu na ogólny charakter 

zdefiniowanych w Strategii rozwiązań.  

• Dokument definiuje główne kierunki rozwoju, więc należy uznać, że wyznacza ramy także 

dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Nie określa 

natomiast szczegółowych rozwiązań dla późniejszych realizacji mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko. W związku z tym realizowane przedsięwzięcia wynikające 
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bezpośrednio ze Strategii wymagać powinny przeprowadzenia osobnych procedur 

związanych z oceną oddziaływania na środowisko. Dotyczy to w szczególności inwestycji 

związanych z odnawialnymi źródłami energii (farmy wiatrowe, farmy fotowoltaiczne).  

 

 

5.8.2 Wpływ realizacji zadań mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko na jego wybrane komponenty oraz proponowane działania 

kompensacyjne  
 

Oddziaływanie na powierzchnię ziemi, utrzymania dobrej jakości gleb, zagospodarowanie 

odpadów 

 

Prace związane z prowadzeniem inwestycji, w szczególności inwestycje wielkopowierzchniowe, 

wymagające użycia ciężkich maszyn i sprzętu, przeobrażenia powierzchni ziemi, zorganizowania terenu 

budowy oraz dojazdu do niego należy zaliczyć do przedsięwzięć, które w szczególny sposób wpływać 

mogą na powierzchnię ziemi oraz degradację gleb. Docelowo wpływ na powierzchnię ziemi związany 

będzie z powstaniem wielkopowierzchniowych obiektów powodujących trwałe zajęcie powierzchni 

ziemi. Do tych obiektów należy zaliczyć także parkingi i drogi dojazdowe. Ww. działania mogą 

spowodować bezpośrednie oddziaływania mechaniczne na powierzchnię ziemi, w tym jej 

przemieszczanie, zagęszczania i ostatecznie zajęcie przez powstałą infrastrukturę. 

Mając na uwadze, że wpływ na środowisko wynikać może z realizacji procesów inwestycyjnych 

związanych z budową nowej infrastruktury lub modernizacją istniejącej, jak również późniejsze 

funkcjonowanie tej infrastruktury, wśród rozwiązań mające na celu zapobieganie, ograniczenie lub 

kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko wskazać przede wszystkim na 

właściwą lokalizację działań np. na obszarach pozbawione szczególnych walorów przyrodniczych, 

unikanie lokalizacji wymagających znacznych zmian ukształtowania terenu oraz wywołujących 

konflikty przestrzenne, w tym degradację krajobrazu lub utratę produktywności gleb wyższych klas 

bonitacyjnych, zachowanie śródpolnych ekosystemów jako lokalnych centrów różnorodności 

biologicznej. Istotne jest również odpowiednie zorganizowanie procesu inwestycyjnego, w tym 

również odpowiedniego zagospodarowania powstałych odpadów.  

 

Wody podziemne i powierzchniowe 

 

Ocena wpływu na stan wód powierzchniowych wiąże się z oceną ryzyka nieosiągnięcia celów 

środowiskowych, która miała na celu zidentyfikowanie tych JCWP, które z powodu występowania 

istotnych oddziaływań antropogenicznych mogą nie osiągnąć ustalonych dla nich celów 

środowiskowych. Zidentyfikowane JCWP rzeczne, w przypadku których ryzyko nieosiągnięcia celów 

środowiskowych jest wysokie, wymagają wprowadzenia działań uzupełniających zorientowanych na 

ograniczenie lub całkowitą redukcję występujących w nich presji. 

Wg danych GIOŚ część wód rzecznych charakteryzowała się umiarkowanym stanem ekologicznym, 

stanem chemicznym poniżej dobrego oraz złym stanem wód.  
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Plan gospodarowania wodami na obszarze Dorzecza Odry ustala następujące cele środowiskowe:  

• Dla jednolitych części wód – będących w dobrym stanie/potencjalne ekologicznym – 

utrzymanie tego stanu/potencjału.  

• Dla naturalnych części wód – osiągnięcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego, utrzymanie 

co najmniej dobrego stanu chemicznego.   

• Dla silnie zmienionych i sztucznych części wód – osiągnięcie co najmniej dobrego potencjału 

ekologicznego, utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego.    

Wpływ realizacji Strategii na osiąganie celów środowiskowych wyznaczonych dla jednolitych części 

wód (JCW) jest bardzo trudny do zdiagnozowania. W Strategii ujęto działania mające na celu poprawę 

stanu wód powierzchniowych, m. in. rozwój systemów retencji, rozwój sieci kanalizacyjnej. Kwestia 

zanieczyszczeń wód powierzchniowych na terenie gminy związana jest również z ich migracją. Wpływ 

na jakość wód może mieć spływ powierzchniowy, w tym z terenów rolnych.  

Mając na uwadze charakterystykę działań przewidzianych do realizacji w Strategii zaleca się zwracanie 

szczególnej uwagi i zachowanie ostrożności podczas prowadzenia inwestycji. Należy odpowiednio 

zabezpieczyć teren budowy, unikać przedostawania się do środowiska glebowego płynów 

eksploatacyjnych, paliw i innych szkodliwych substancji. Należy zabezpieczyć teren przed możliwością 

niekontrolowanego spływu powierzchniowego i erozji powierzchni ziemi.  

Istotnym zagrożeniem dla jakości wód powierzchniowych jest zmniejszenie naturalnej zdolności 

samooczyszczania się wód, spowodowane suszą. Należy wdrożyć kolejne działania, aby zapewnić dobry 

stan ilościowy wód, tj. zapewnić odpowiednią wielkość przepływu i retencji wody. Służyć mają temu 

m. in. działania związane z małą retencją wód. Jednocześnie realizując inwestycje z zakresu małej 

retencji wód należy zwrócić uwagę na wpływ inwestycji na środowisko przyrodnicze, w szczególności 

bioróżnorodność (wskutek lokalnych zmian hydrologicznych, np. poprzez podniesienie lustra wody), 

jak też na zagrożenia związane z dostawaniem się do wód stojących zanieczyszczeń (np. stawów, oczek 

wodnych, małych zbiorników).  

Konieczne jest stałe monitorowanie wód powierzchniowych przez uwzględnienie wszystkich istotnych 

elementów jakości we wszystkich kategoriach wód zgodnie z ramową dyrektywą wodną. 

 

Powietrze atmosferyczne 

 

Realizacja strategii może powodować negatywny wpływ na standardy powietrza w ujęciu lokalnym 

(wpływ chwilowy i lokalny). Dotyczy to przede wszystkim zadań o charakterze inwestycyjnym, których 

realizacja może powodować emisję gazów i pyłów do atmosfery. Kolejne istotne zagrożenie do 

środowiska związane jest z rozwojem gospodarczym, związanym z zagospodarowaniem terenów 

inwestycyjnych. Rozwój nowych przedsiębiorstw, funkcjonujących na obszarze gminy, może wnieść 

wkład w poziom emisji gazów i pyłów. Należy założyć, że wpływ ten nie powinien być znaczący, mając 

na uwadze współczesne wymogi i technologie oraz rozwiązania.  

Realizacja Strategii w szczególności zadań, które mogą powodować potencjalnie znaczące 

oddziaływania na środowisko wpływać może w następujących sposób na emisję pyłów i gazów do 

powietrza: 



 

106 
 

• Prace budowlane mogą niekorzystnie wpływać na jakość powietrza, zarówno w skutek 

zanieczyszczeń gazowych (spaliny), jak też pyłowych – mając na uwadze znaczną liczbę 

planowanych w ramach strategii zadań inwestycyjnych, prognozuje się, że punktowo emisja 

pyłów i zanieczyszczeń gazowych może być znaczna i może wpływać negatywnie na najbliższe 

otoczenia, w tym ludzi wykonujących prace budowlane. Nie przewiduje się natomiast 

zauważalnej zmiany parametrów powietrza w wyniku realizacji tych zadań. Należy 

przestrzegać zasad BHP oraz minimalizować ryzyko zanieczyszczeń powietrza, m. in. poprzez 

zabezpieczanie placów budowy, np. poprzez przykrycie materiałów, polewanie dróg 

dojazdowych wodą w celu zapobiegania pyleniu, utrzymywania w dobrym stanie maszyn 

i urządzeń (emisja spalin).  

• Funkcjonowanie nowych obiektów budowlanych/ przemysłowych – w tym emisja gazów 

cieplarnianych oraz pyłów związanych z tzw. niską emisją. Istotne przy realizacji inwestycji 

stosowanie rozwiązań, które wpływać będą pozytywnie na powietrze atmosferyczne, np. 

prowadzenie termomodernizacji obiektów budowlanych, wymianę lub stosowanie oświetlenia 

na energooszczędne w tych obiektach, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii lub 

zastosowanie nowoczesnych urządzeń grzewczych o wyższej sprawności.  

 

Hałas 

 

Trwały wpływ na pogorszenie się warunków akustycznych w analizowanym obszarze może mieć 

realizacja przedsięwzięć mających na celu przyciąganie i instalowanie się nowych zakładów 

przemysłowych, w szczególności na wydzielonych obszarach inwestycyjnych, rozwój infrastruktury 

drogowej oraz powstanie farm wiatrowych. Wpływ na chwilowe pogorszenie się warunków 

akustycznych może mieć realizacja większości przedsięwzięć inwestycyjnych, w których 

wykorzystywany jest ciężki i specjalistyczny sprzęt generujący hałas. 

Do przedsięwzięć, które mogą pozytywnie wpływać na klimat akustyczny można wymienić 

następujące: 

• Planowanie przestrzenne i zarządzanie zagospodarowaniem terenu z uwzględnieniem 

problemów akustycznych, np. poprzez ustalanie obszarów ograniczonego użytkowania, 

ustalanie stref przemysłowych, 

• Rozwój systemów transportowych, w tym: budowa dróg alternatywnych, wyznaczenie stref 

ruchu uspokojonego, wprowadzenie stref ograniczonego hałasu, poprawa płynności potoku 

ruchu pojazdów poprzez wprowadzenie systemu inteligentnej sygnalizacji świetlnej, 

planowanie ruchu, w tym: ograniczenie ruchu, ograniczenie prędkości, wprowadzenie 

ograniczeń dla ruchu pojazdów ciężkich, zakazy lub ograniczenia ruchu w porze nocnej, 

wspieranie przyjaznej środowisku komunikacji miejskiej, budowę ścieżek rowerowych 

i wspieranie komunikacji pieszej, wprowadzenie systemu stref płatnego parkowania, 

wspieranie cichego transportu,  

• W przypadku lokowania farm wiatrowych kluczowe, kluczowy będzie oddalenie turbin od 

obszarów zamieszkałych oraz siedlisk i żerowisk zwierząt, w tym ptaków i nietoperzy.  

Przedsięwzięcia techniczne, pozwalające na redukcje emisji i imisji hałasu to:  
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• Rozwiązania ograniczające hałas pochodzący od infrastruktury komunikacyjnej, w tym: 

Zastosowanie cichych nawierzchni drogowych, zastosowanie podtorowych rozwiązań 

tłumiących, szlifowanie szyn oraz kół pojazdów kolejowych, spawanie łącz szynowych, 

rozwiązania zmniejszające hałas infrastruktury szynowej na mostach i wiaduktach, 

• Rozwiązania ograniczania hałasu samochodowego (jako głównego źródła hałasu 

w miejscowościach), w tym: redukcja hałasu przez zastosowanie cichych opon, zapewnienie 

kontroli warunków homologacji pojazdów (w zakresie emisji dźwięku), wyciszanie 

samochodów,  

• Ograniczanie propagacji dźwięku, w tym: zastosowanie ekranów akustycznych, zastosowanie 

półtuneli akustycznych, zastosowanie przykryć źródeł dźwięku, odpowiednie ukształtowanie 

zabudowy oraz terenu w pobliżu źródeł hałasu, zastosowanie absorbujących powierzchni  

w pobliżu torowisk,  

• Rozwiązania ograniczania hałasu w punkcie odbioru, w tym: zastosowanie okien 

o odpowiedniej izolacyjności, podwyższenie izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych, 

zastosowanie rozwiązań z dziedziny kształtowania architektonicznego budynku. 

Do pozostałych przedsięwzięć wpływających pozytywnie na ograniczenie hałasu należą: 

• Rozwiązania legislacyjne, w tym: limity emisji dźwięku przez źródła, pozwolenia i decyzje, 

zmiany funkcji budynków, ekonomiczne środki ograniczania hałasu.37 

 

Obszarowa ochrona przyrody, bioróżnorodność, rośliny, grzyby, zwierzęta 

 

Zagrożenie dla obszarów chronionych wynikać może z realizacji procesów inwestycyjnych związanych 

z budową nowej infrastruktury lub modernizacją istniejącej, jak również późniejsze funkcjonowanie tej 

infrastruktury.  

Mając na uwadze analizę działań Strategii Rozwoju Gminy Stawiszyn, które wykazują potencjalne 

oddziaływanie na bioróżnorodność, można sformułować wniosek, że ich realizacja, a tym samym 

realizacja Strategii nie będzie miała dużego wpływu.  

Wśród ewentualnych zagrożeń dla bioróżnorodności należy wymienić następujące rodzaje działań:  

• Powstanie nowej infrastruktury oraz zabudowy może powodować powstawanie 

nowych/dodatkowych oddziaływań na środowisko, w tym na zasoby przyrody ożywionej. 

Wpływ na zasoby przyrody ożywionej zależy od charakteru, wielkości/skali danego 

przedsięwzięcia oraz jego lokalizacji względem zasobów przyrody. Nowa 

zabudowa/infrastruktura powodować będzie zajęcie i ubytek terenu. Nowopowstała 

infrastruktura stanowić może barierę ekologiczną dla wybranych gatunków zwierząt.  

• Szczególny wpływ na bioróżnorodność należy rozpatrywać w przypadku 

wielkopowierzchniowych instalacji, do których należy zaliczyć m. in. farm fotowoltaiczne oraz 

w przypadku powstania kilkunastu turbin wiatrowych. Kluczowe zatem jest stwierdzenie 

wpływu tych inwestycji na lokalne uwarunkowania przyrodnicze oraz na lokalną 

 
37 Na podstawie: Program ochrony przed hałasem dla miasta Gdyni, 2008 rok  
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bioróżnorodność. Konieczne będzie zatem przeprowadzenie stosownych inwentaryzacji 

przyrodniczych.  

• Zasadniczym celem oceny wstępnej w przypadku budowy farm wiatrowych i wpływu na ptaki  

jest ocena wrażliwości lokalizacji z punktu widzenia możliwości wystąpienia znaczących 

negatywnych oddziaływań farmy na awifaunę. Monitoring przedrealizacyjny powinien być 

przeprowadzony, a jego wyniki zinterpretowane, przed uzyskaniem decyzji środowiskowej. A 

zatem nie jest możliwe wydanie decyzji środowiskowej bez zakończenia pełnego monitoringu 

przedrealizacyjnego. Wynikiem monitoringu przedrealizacyjnego powinna być ocena 

oddziaływania projektowanych elektrowni wiatrowych na ptaki. 

• Dokonując oceny prognozowanego wpływu projektu na ptaki ekspert-ornitolog powinien 

uwzględnić:  

o a. Prawdopodobieństwo naruszenia korzystnego stanu ochrony występujących 

lokalnie ptaków wykorzystujących obszar Natura 2000 i należących do gatunków dla 

ochrony których powołano tenże obszar oraz występujących lokalnie gatunków 

wskazanych Art. 4(1) DP;  

o b. Prawdopodobieństwo wystąpienia i rozmiary ewentualnych kolizji ptaków 

z turbinami;  

o c. Zagęszczenie lęgowych gatunków kluczowych;  

o d. Wielkość koncentracji pozalęgowych gatunków o dużych rozmiarach ciała;  

o e. Zagęszczenie nielęgowych ptaków drapieżnych; 

o f. Natężenie użytkowania przestrzeni powietrznej do wysokości śmigła w stanie 

wzniesienia, przez ptaki drapieżne;  

o g. Natężenie użytkowania przestrzeni powietrznej przez ptaki w okresie migracji, 

w godzinach dziennych;  

o h. Natężenie użytkowania przestrzeni powietrznej przez ptaki w okresie migracji, 

w godzinach nocnych;  

o i. Gniazdowanie gatunków objętych strefową ochroną miejsc występowania;  

o j. Możliwy (przewidywany) spadek zagęszczeń dowolnego gatunku w wyniku 

odstraszającego działania farmy; k. Wielkość bogactwa gatunkowego w okresie 

lęgowym i pozalęgowym. 

• Po przeprowadzeniu monitoringu przedrealizacyjnego, w zależności od prognozy 

oddziaływania na awifaunę, inwestor wykonuje jeden z poniższych kroków:  

o a. występuje do właściwych organów administracji z wnioskiem o wydanie decyzji 

środowiskowej;  

o b. wprowadza modyfikacje projektu (zgodnie z rekomendacjami eksperta - ornitologa) 

i składa wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla zmodyfikowanego projektu;  

o c. odstępuje od planu budowy farmy w ocenianej lokalizacji. 

• Informacje zgromadzone w toku monitoringu przedrealizacyjnego są potwierdzane i/lub 

weryfikowane w trakcie monitoringu porealizacyjnego prowadzonego w układzie BA (before-

after) lub BACI (before-after/control-im). 

• Monitoring porealizacyjny powinien obejmować cykl roczny, stanowiąc replikę badań 

przedrealizacyjnych i powinien być trzykrotnie powtarzany w ciągu 5 lat po oddaniu farmy do 

eksploatacji, w wybrane przez eksperta-ornitologa lata (np. w latach 1, 2, 3 lub 1, 3, 5), z uwagi 

na występowanie efektów opóźnionych w czasie. Wskazane jest wykonywanie badań wpływu 

farmy na wykorzystanie przestrzeni przez ptaki równolegle z badaniami śmiertelności 
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w wyniku kolizji. Pozwoli to na lepsze zrozumienie przyczyn zmienności czasowej w natężeniu 

kolizji.  

• Wyniki monitoringu porealizacyjnego powinny służyć właściwym organom administracji do 

uaktualniania decyzji dotyczących dalszego funkcjonowania farmy.38  

• Monitoring w odniesieniu do wpływu farmy wiatrowej na nietoperze po uruchomieniu farmy 

wiatrowej powinien być prowadzony przez co najmniej 3 lata, w trakcie pierwszych 5 lat jej 

funkcjonowania (w 1, 2 i 5 roku; 1, 2 i 4; albo 1, 2 i 3). Monitoring ten polega na:  

o badaniu śmiertelności nietoperzy,  

o automatycznej rejestracji aktywności nietoperzy w pobliżu elektrowni wiatrowych. 

Poszukiwania martwych nietoperzy należy przeprowadzać w odstępach 5-dniowych, 

co najmniej w okresach 1 kwietnia – 15 maja, 15 czerwca – 15 lipca, 1 sierpnia – 1 

października. Badania śmiertelności wymagają na każdej farmie dodatkowo co 

najmniej 2-krotnej kontroli skuteczności odnajdowania ofiar w danym miejscu i przez 

dany zespół oraz szybkości ich znikania z powierzchni (metody takich kontroli opisane 

są np. przez: Arnett i in. 2005, Arnett i in. 2009, Brinkmann 2006, Schmidt i in. 2003). 

W przypadku jeśli zaszła istotna zmiana, mogąca mieć znaczenie dla skuteczności 

odnajdowania ofiar (np. zmiana sposobu zagospodarowania istotnej części badanej 

powierzchni lub zmiana zespołu prowadzącego badania), kontrolę tę należy 

powtórzyć. 

• W przypadku stwierdzenia możliwości wystąpienia możliwego do ograniczenia negatywnego 

wpływu elektrowni wiatrowej na nietoperze, rekomendowane jest zalecanie w prognozach 

i raportach następujących działań zapobiegawczych i łagodzących:  

o 1) wyłączanie turbin w pewnych okresach w czasie aktywności nietoperzy przy 

prędkościach wiatru poniżej 6 m/s (Baerwald i in. 2009);  

o 2) niezalesianie terenów, na których staną turbiny, i niewprowadzanie ciągów zieleni 

w ich pobliże (dotyczy głównie prognoz dla zmian w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego, a w raportach może dotyczyć terenów 

zarządzanych przez inwestora – np. dróg dojazdowych);  

o 3) unikanie oświetlania turbin światłem białym – zastrzeżenie to nie dotyczy 

oświetlenia wynikającego z przepisów dotyczących bezpieczeństwa ruchu 

powietrznego;  

o 4) zachowanie co najmniej 200 m odległości elektrowni wiatrowych od ważnych 

żerowisk i miejsc zwiększonej aktywności nietoperzy, przy czym przyjęta odległość 

powinna być uzależniona od stwierdzonych gatunków, rodzaju siedliska i innych 

okoliczności;  

o 5) zachowanie co najmniej 200 m odległości elektrowni wiatrowych od liniowych 

elementów krajobrazu (np. alei, szpalerów drzew, innych zadrzewień i zakrzewień), 

których wykorzystywanie przez nietoperze potwierdzono w wyniku badań;  

o 6) rezygnacja z części elektrowni wiatrowych na farmie lub zmiana ich umiejscowienia, 

w celu uniknięcia lokalizacji elektrowni wiatrowych na przecięciu istotnych szlaków 

migracji lub w innych miejscach o wysokiej aktywności nietoperzy. W uzasadnionych 

przypadkach można stosować także inne metody i zalecenia, wynikające z lokalnych 

uwarunkowań. Jednak przyczyny zalecania takich dodatkowych czy alternatywnych 

 
38 Źródło:  
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metod powinny być szczegółowo objaśnione, w miarę możliwości wraz z powołaniem 

się na literaturę wskazującą na ich skuteczność.39 

• W Strategii Rozwoju Gminy Stawiszyn przewidziano ponadto szereg innych działań, które mogą 

mieć negatywny wpływ na bioróżnorodność i zasoby przyrodnicze.  

• Mając na uwadze budowę i przebudowę dróg, należy zwrócić uwagę, że drzewa oraz krzewy 

wymagają szczególnej uwagi podczas wszystkich etapów procesu inwestycyjnego. 

Najgroźniejszymi dla życia drzew są wszystkie te czynniki, które negatywnie wpływają na 

rozwój ich korzeni. Nie wolno dopuścić, aby wokół drzew sąsiadujących z planowaną 

inwestycją doszło do zmiany poziomu gruntu ani zagęszczenia gleby, wskutek składowania 

materiałów budowlanych pod drzewami. Należy również pamiętać, aby zabezpieczyć drzewa 

przed zmianą właściwości chemicznych gleby przez zanieczyszczenie wodą używaną na 

budowie np. z wapnem i cementem. Podczas prac inwestycyjnych sąsiadujących z drzewami 

należy pamiętać o zastosowaniu rozwiązań zapewniających ochronę drzew i gleby tj. 

zastosowanie ogrodzenia tymczasowego strefy ochrony drzew (SOD) - wyznaczonej przez 

inspektora nadzoru dendrologicznego, zastosowanie murków oporowych na granicy SOD w 

celu zachowania oryginalnego poziomu gruntu, zabezpieczenie konarów i pni (nie należy 

wycinać całych konarów, ogławiać ani podkrzesywać koron drzew). W przypadku konieczności 

pozostawienia otwartej ściany wykopu w SOD, na czas robót budowlanych, konieczne jest 

zamontowanie ekranu korzeniowego w celu ochrony przed przesuszeniem i przemarznięciem 

korzeni żywicielskich. Należy pamiętać, że ochrona systemu korzeniowego jest konieczna dla 

przyszłego stanu zdrowia, wzrostu i bezpieczeństwa drzew. (Suchocka M., 2016, Organizacja 

prac budowlanych na terenach zadrzewionych, Warszawa).  

• Inwestor zobowiązany jest do przestrzegania art. 75 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973), tj. uwzględnienia ochrony 

środowiska w trakcie prac budowlanych. Zapisy ustawy Prawo ochrony środowiska 

zobowiązują inwestora do oszczędnego korzystania z terenu w trakcie przygotowywania 

i realizacji inwestycji oraz ochrony gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu 

i stosunków wodnych. Zgodnie z art. 75 ust. 2 ww. ustawy wykorzystywanie i przekształcanie 

elementów przyrodniczych przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wyłącznie 

w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją inwestycji. Powyższe 

informacje proszę uwzględnić w prognozie. 

• W związku z ujętymi w Strategii Rozwoju Gminy Stawiszyn działaniami związanymi 

z remontami/modernizacjami i termomodernizacją budynków oraz usuwaniem azbestu należy 

uwzględnić ich potencjalny wpływ na siedliska chronionych gatunków ptaków, w tym m. in. 

jerzyka (Apus apus) i wróbla (Passer domesticus) oraz nietoperzy. Należy w przypadku tych 

działań wdrażać działania minimalizujące i kompensujące negatywny wpływ na zwierzęta. 

Zaleca się przed podjęciem prac przeprowadzenie inwentaryzacji budynków pod kątem 

występowania chronionych gatunków ptaków i nietoperzy. W razie stwierdzenia 

występowania chronionych gatunków ptaków i nietoperzy, termin i sposób wykonania prac 

należy dostosować do ich okresów lęgowych, rozrodczych i hibernacji.40 

 
39 Źródło: PSEW (2008). Wytyczne w zakresie oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki. Szczecin. 
40 Za: Stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu ujęte w piśmie WOO-
III.410.632.2021.AM.2 z dnia 05.11.2021 r. do Burmistrza Gminy Stawiszyn  
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W przy realizacji działań ujęte w Strategii Rozwoju Gminy Stawiszyn należy uwzględnić ogólne zasady 

realizacji inwestycji mając na uwadze ochronę gatunkową roślin, zwierząt, grzybów. 

W stosunku do dziko występujących zwierząt, należących do gatunków objętych ochroną ścisłą oraz 

częściową zakazuje się:41 

1) umyślnego zabijania; 

2) umyślnego okaleczania lub chwytania; 

3) umyślnego niszczenia ich jaj lub form rozwojowych; 

4) transportu; 

5) chowu; 

6) zbierania, pozyskiwania, przetrzymywania lub posiadania okazów gatunków; 

7) niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, 

migracji lub żerowania; 

8) niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk 

lub innych schronień; 

9) umyślnego uniemożliwiania dostępu do schronień; 

10) zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany lub darowizny okazów gatunków; 

11) wwożenia z zagranicy lub wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków; 

12) umyślnego przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca; 

13) umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego. 

W stosunku do dziko występujących zwierząt, oznaczonych symbolem (1) w załącznikach nr 1 i 2 do 

rozporządzenia, wprowadza się dodatkowo zakaz umyślnego płoszenia lub niepokojenia. 

W stosunku do dziko występujących zwierząt, oznaczonych symbolem (2) w załącznikach nr 1 i 2 do 

rozporządzenia, wprowadza się dodatkowo zakaz umyślnego płoszenia lub niepokojenia w miejscach 

noclegu, w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu młodych, lub w miejscach żerowania 

zgrupowań ptaków migrujących lub zimujących. 

W stosunku do dziko występujących zwierząt, oznaczonych symbolem (3) w załączniku nr 1 do 

rozporządzenia, wprowadza się dodatkowo zakaz fotografowania, filmowania lub obserwacji, 

mogących powodować ich płoszenie lub niepokojenie. 

W stosunku do dziko występujących grzybów należących do gatunków objętych ochroną ścisłą zakazuje 

się42: 

 
41 Za: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, 
Dz.U. 2020 poz. 26 
42 Za: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów 
Dz.U. 2014 poz. 1408 
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1) umyślnego niszczenia; 

2) umyślnego zrywania lub uszkadzania; 

3) niszczenia ich siedlisk; 

4) pozyskiwania lub zbioru; 

5) przetrzymywania lub posiadania okazów gatunków; 

6) zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany lub darowizny okazów gatunków; 

7) wwożenia z zagranicy lub wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków; 

8) umyślnego przemieszczania w środowisku przyrodniczym; 

9) umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego. 

W stosunku do dziko występujących grzybów należących do gatunków objętych ochroną częściową 

zakazuje się: 

1) umyślnego niszczenia; 

2) umyślnego zrywania lub uszkadzania; 

3) niszczenia ich siedlisk; 

4) pozyskiwania lub zbioru; 

5) umyślnego przemieszczania w środowisku przyrodniczym; 

6) umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego. 

 

W stosunku do dziko występujących roślin należących do gatunków objętych ochroną ścisłą oraz 

częściową, o których mowa w załączniku nr 1 oraz w lp. 1–300 załącznika nr 2 do rozporządzenia43, 

zakazuje się: 

1) umyślnego niszczenia; 

2) umyślnego zrywania lub uszkadzania; 

3) niszczenia ich siedlisk; 

4) pozyskiwania lub zbioru; 

5) przetrzymywania lub posiadania okazów gatunków; 

6) zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany, darowizny lub transportu okazów gatunków, z tym, 

że zakaz transportu dotyczy gatunków oznaczonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia symbolem 

(2); 

 
43 Za: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin 
Dz.U. 2014 poz. 1409 
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7) wwożenia z zagranicy lub wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków; 

8) umyślnego przemieszczania w środowisku przyrodniczym; 

9) umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego. 

 

Mając na uwadze specyfikę działań ujętych w Strategii Rozwoju Gminy Stawiszyn należy zwrócić 

szczególną uwagę na następujące zakazy:  

• Niszczenia siedlisk roślin należących do gatunków objętych ochroną ścisłą oraz częściową, 

• Niszczenia siedlisk grzybów należących do gatunków objętych ochroną ścisła i częściową, 

• Niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, 

migracji lub żerowania – dotyczy również drzew, zadrzewień i krzewów, 

• Niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, 

zimowisk lub innych schronień. 

Powyższe zakazy należy w szczególny sposób przestrzegać w kontekście planowanych inwestycji, 

ujętych w Strategii, w tym rozwoju stref aktywności gospodarczych, terenów mieszkaniowych, 

rozwoju OZE i wszelkich innych prac.  

 

Przestrzeń i walory krajobrazowe 

 

Przewiduje się, że realizacja Strategii nie spowoduje znaczącego oddziaływania na krajobraz. Wynika 

to z faktu, że pomimo planowanych działań mających na celu rozwój funkcji gospodarczych oraz 

mieszkaniowych oraz przede wszystkim powstania farm wiatrowych, przewiduje się działania, które 

uwzględniają zrównoważony rozwój przestrzenny. Zakłada się, że tereny inwestycyjne powstawać 

będą w przestrzeniach istniejących stref aktywności gospodarczej. Tereny mieszkaniowe rozwijać się 

będą zgodnie z założeniami planów zagospodarowania przestrzennego. Kluczowa dla oceny wpływu 

na krajobraz jest jednak kwestia budowy farm wiatrowych.  

W przypadku farm wiatrowych, przed przystąpieniem do inwestycji, zaleca się przeprowadzenie 

postępowania oceny wpływu elektrowni wiatrowych na krajobraz, które ujęte zostało 

w opracowaniu pod tytułem „Zalecenia w zakresie uwzględnienia wpływu farm wiatrowych na 

krajobraz w procedurach ocen oddziaływania na środowisko”. 

Wytyczne przewidują wykonywanie analiz w kilku powszechnie akceptowanych w badaniach 

krajobrazowych etapach: inwentaryzacji krajobrazu, diagnozie i waloryzacji oraz ocenie wpływu. 

Badania obejmują wstępne analizy studialne, badania terenowe, końcowe badania studialne. 

Uwzględnia się skumulowany wpływ przedsięwzięć energetyki wiatrowej na krajobraz, a także 

skumulowany wpływ tych przedsięwzięć z innymi przedsięwzięciami o charakterze infrastrukturalnym 

i przemysłowym, ze szczególnym uwzględnieniem elektrowni wiatrowych i linii elektroenergetycznych 

wysokich napięć. 

Oceniając wpływ farm wiatrowych na krajobraz należy podkreślić, iż krajobraz Gminy i Miasta 

Stawiszyn ma charakter przede wszystkim rolniczy (poza miastem Stawiszynem), budują go zespoły pól 

uprawnych poprzedzielane pasami zadrzewień śródpolnych i przydrożnych. Większość obszaru gminy 
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stanowią przeobrażone równiny płaskie i faliste moreny dennej (zlodowacenie środkowopolskie). 

Rozcięte są one zbudowaną z osadów holoceńskich doliną Bawołu przebiegającą z SE na NW. Północna 

część gminy to równiny akumulacji rzecznej z zespołami wydmowymi. Krajobraz naturalny gminy to 

krajobraz dolin i obniżeń, tarasów nadzalewowych - akumulacyjne, równin tarasowych w terenach 

nizinnych i wyżynnych, równin tarasowych w terenach górskich. 

Na terenie gminy Stawiszyn nie występują cenne obszary ani też szczególne formy ochrony krajobrazu. 

W rejonie Gminy i Miasta Stawiszyn można mówić tylko jedynie o występowaniu punktowych formy 

ochrony przyrody (tj. pomniki przyrody). 

Warto przy tym zwrócić również na wpływ farm wiatrowych na elementy krajobrazu kulturowego. 

Oddziaływanie wizualne farmy wiatrowej w stosunku do krajobrazu kulturowego z zabytkami 

występuje wówczas, gdy w tle zabytku lub na jego przedpolu z istotnych punktów widokowych 

występują elektrownie wiatrowe. Znaczące oddziaływanie występuje wówczas, kiedy elektrownie te 

przesłaniają widok na zabytki, w szczególności ich walory, które stały się podstawą objęcia ochroną, 

lub też występując w tle, silnie kontrastują z tymi zabytkami, zaburzając ich znaczenie kompozycyjne 

w krajobrazie. Ma to miejsce w szczególności wówczas, gdy stanowią nowe dominanty krajobrazowe 

w sposób istotny degradujące oddziaływanie dominant istniejących.44 

W tym kontekście warto podkreślić występowanie obiektów zabytkowych na terenie gminy, ze 

szczególną koncentracją w miejscowości Stawiszyn. Jednocześnie zakłada się budowę turbin 

wiatrowych w znacznym oddaleniu od przestrzeni zurbanizowanej. Analiza rozmieszczenia turbin 

wiatrowych w gminie wskazuje, że nie dojdzie do ingerencji w elementy krajobrazu kulturowego. 

Niemniej jednak, mają na uwadze zasadę przezorności, należy przewidzieć przeprowadzenie przez 

inwestycją stosownej oceny. 

Ocenę należy powiązać z danymi będącymi w posiadaniu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, z 

których jednoznacznie wynika, jakie cechy i elementy są przedmiotem ochrony w poszczególnych 

zabytkach objętych ochroną. Należy uwzględnić rangę zabytków określonych m.in. w programach 

ochrony zabytków.  

Biorąc pod uwagę zasięg możliwości rozpoznania zabytkowych elementów w krajobrazie wyznacza się 

następujące strefy prowadzenia analizy wpływu wizualnego elektrowni wiatrowych na zabytki 

(wartość niższa powinna być traktowana jak standardowa, wartość wyższa z przedziału powinna być 

stosowana, jeżeli są ku temu przesłanki, np. wynikające z rangi zabytku lub jego wyeksponowania):  

• 0,7-1,0 km dla obiektów o kubaturze zabudowy mieszkaniowej i zbliżonych (np. folwarki, 

zabytkowe domy mieszkalne, stodoły, itp.),   

• 1,5-2 km dla obiektów wyróżniających się w krajobrazie zabudowanym (x 2-3 wysokość zwykłej 

zabudowy - głównie kościoły, zamki, pałace),  

• 3-5 km dla obiektów zabytkowych o bardzo wysokiej ekspozycji krajobrazowej, (np. duże 

katedry (sanktuaria), duże zamki i pałace na wzniesieniach, duże, eksponowane zabudowania 

warowne. 

Oddziaływanie na krajobraz możliwe jest lokalnie także w przypadku realizacji inwestycji związanych 

z tworzeniem nowej infrastruktury lub zagospodarowaniem terenów, np. pod nowe inwestycje. 

 
44 Źródło: Zalecenia w zakresie uwzględnienia wpływu farm wiatrowych na krajobraz w procedurach ocen 
oddziaływania na środowisko, dr Krzysztof Badora, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
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W wyniku realizacji zadań objętych Strategią mogą być prowadzone m. in. prace ziemne i budowlane. 

Prace te mogą powodować zmiany w krajobrazie, np. zajmowanie terenu, ograniczoną w czasie 

lokalizację sprzętu budowlanego, czy też powstawania wykopów i hałd związanych z przemieszczaniem 

gruntów. Istotnym zagrożeniem dla krajobrazu może być w szczególności budowa obiektów 

przemysłowych, infrastruktury technicznej oraz stref mieszkaniowych. Ich budowa powinna być 

poprzedzona rzetelnymi analizami środowiskowymi oraz konsultacjami społecznymi. Powinno się 

unikać lokalizacji w pobliżu miejsc zamieszkania oraz w sąsiedztwie obszarów cennych przyrodniczo.  

Mając na uwadze charakter przewidzianych do realizacji zadań oraz obecny sposób zagospodarowania 

przestrzeni gminy, należy podkreślić, iż realizacja Strategii może powodować miejscowo lub chwilowo 

wpływ na krajobraz. Wpływ taki wiązać się może z rozbudową stref mieszkaniowych, powstaniem 

terenów inwestycyjnych, powstaniem nowych ciągów komunikacyjnych lub zmian w przestrzeni 

spowodowanych realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych, np. poprzez powstanie placów budowy. 

Realizacja ww. zadań musi być jednak spójna z planami zagospodarowania przestrzennego. Zadania, 

takie jak tworzenie stref inwestycyjnych lub rozwój funkcji mieszkaniowych, rozwój OZE powinny być 

realizowane na obszarach o ustalonym przeznaczeniu przez plany zagospodarowania przestrzennego. 

 

Klimat  

 

Realizacja Strategii nie wpływać będzie w zauważalny sposób negatywnie na zmiany klimatu.  Do zadań, 

które mogą pogłębiać pojawiające się zagrożenia, będące pochodnymi zmian klimatu, takie jak 

ekstremalne zjawiska pogodowe (nawalne deszcze, powodzie, podtopienia, osunięcia ziemi, fale 

upałów, susze, huragany, osuwiska itp.) należą te związane z budową infrastruktury technicznej oraz 

związanej z rozbudową stref mieszkaniowych, powstawaniem nowych obiektów budowlanych 

i terenów produkcyjnych.  

Działania przeciwdziałające zmianom klimatu, w  kontekście zadań mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko:  

• Należy minimalizować podatność na ryzyko związane za zmianami klimatu, m.in. 

uwzględniając ten aspekt na etapie planowania inwestycji. 

• Ważne jest, aby działania służące ochronie przeciwpowodziowej w pierwszej kolejności 

wykorzystywały najmniej inwazyjne dla środowiska przyrodniczego rozwiązania,  

w szczególności nietechniczne metody ochrony przeciwpowodziowej. 

• Z punktu widzenia ochrony siedlisk najistotniejsze są działania związane z utrzymaniem 

obszarów wodno-błotnych i ich odtwarzaniem wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. 

Jednocześnie istotne będą działania sprzyjające prowadzeniu zrównoważonej gospodarki 

leśnej w warunkach zmian klimatu. 

• Wsparciem może być stosowanie skutecznych systemów planowania przestrzennego 

zapewniającego właściwe i zrównoważone wykorzystanie terenów, z uwzględnieniem narzędzi 

informatycznych. 
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6. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na 

środowisko 
 

Ze względu na prognozowany lokalny charakter oddziaływań, znaczne oddalenie od granic kraju, nie 

przewiduje się oddziaływań transgranicznych.  
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7. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub 

kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na 

środowisko 
Ze względu na dość ogólny charakter opisanych w Strategii Rozwoju Gminy Stawiszyn działań trudno 

wskazać jakie będzie ich ostatecznie oddziaływanie na środowisko. Każde z przedstawionych działań 

i ujętych w ich ramach inwestycji może wymagać osobnej ekspertyzy oddziaływania na środowisko, 

prowadzonej już w ramach procesu inwestycyjnego. Poszczególne zadania powinny uwzględniać 

aspekty środowiskowe, w szczególności zasady kompensacji przyrodniczej, czyli uwzględniać podjęcie 

działań prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej. Inwestycje powinny kierować się 

zasadami wyboru najlepszych dostępnych technik, czyli wyboru najbardziej efektywnych 

i zaawansowanych poziomów rozwoju technologii i metod prowadzenia danej działalności. Aspekt 

środowiskowy poszczególnych działań powinien uwzględniać zasady ochrony środowiska polegające 

na racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska zgodnie z zasadą 

zrównoważonego rozwoju, przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom oraz przywracaniu elementów 

przyrodniczych do stanu właściwego. 

Mając na uwadze to, że wpływ na środowisko wynikać może z realizacji procesów inwestycyjnych 

związanych z budową nowej infrastruktury lub modernizacją istniejącej, jak również późniejsze 

funkcjonowanie tej infrastruktury, wśród rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczenie 

lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko wskazać można na: 

• Właściwą lokalizację działań np. na obszarach pozbawionych szczególnych walorów 

przyrodniczych, unikanie lokalizacji wymagających znacznych zmian ukształtowania terenu 

oraz wywołujących konflikty przestrzenne, w tym degradację krajobrazu lub utratę 

produktywności gleb wyższych klas bonitacyjnych, zachowanie śródpolnych ekosystemów jako 

lokalnych centrów różnorodności biologicznej. 

• Właściwą lokalizację i konstrukcję infrastruktury komunikacyjnej/dojazdowej (przy 

uwzględnieniu aspektów środowiskowych). 

• Stosowanie innych metod ograniczania negatywnych wpływów powstałej infrastruktury na 

różnorodność biologiczną (tworzenie stanowisk i siedlisk zastępczych, ogrodzenia ochronne, 

nasadzenia zieleni, ograniczenia prędkości, odstraszanie zwierząt). 

• W przypadku prac modernizacyjnych i remontowych przeprowadzenie inwentaryzacji pod 

kątem występowania chronionych gatunków zwierząt, roślin i grzybów. 

• Dostosowanie terminów prowadzenia prac budowlanych do terminów migracji, rozrodu  

i wychowu młodych poszczególnych grup zwierząt. 

• Stosowanie wysokiej jakości rozwiązań architektonicznych. 

• Odpowiednią organizację zaplecza budowy na etapie realizacji inwestycji, w celu zapobiegania 

przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo–wodnego. 

• W stosunku do działań związanych z ochroną wód i atmosfery stosowanie nowoczesnych 

rozwiązań, najlepszych dostępnych technik, które ograniczać będą negatywne oddziaływania 

działalności gospodarczej. 

• Rozpoznanie archeologiczne obszaru inwestycji. 

• Dostosowanie intensywności i sposobów wykorzystania obiektów do charakteru obiektu  

i jego przepustowości. 
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8. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych 

w projektowanym dokumencie 
 

Strategia jest dokumentem, który wskazuje optymalną ścieżkę działań mającą na celu aktywizację 

i rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Stawiszyn. Jest dokumentem o dużym stopniu ogólności, tj. nie 

wskazuje szczegółowych rozwiązań, np. odnoszących się do lokalizacji inwestycji, infrastruktury, 

dlatego też nie jest możliwe precyzyjne wskazanie rozwiązań alternatywnych. Pewien zakres 

szczegółowości określają wybrane zapisy Strategii oraz zapisy ujęte w rozdziale poświęconym 

modelowi funkcjonalno-przestrzennemu. Pozwala to w wybranych przypadkach na określenie ogólnej 

lokalizacji działań, natomiast trudno jest wskazać skalę wybranych działań.  

Podsumowując, należy stwierdzić, że propozycje działań ujęte w dokumencie wydają się być 

optymalnymi rozwiązaniami. Rozwiązania alternatywne można rozważyć w przypadku 

uszczegóławiania realizacji poszczególnych zadań, np. co do sposobu prowadzenia prac budowlanych, 

lokalizacji zadania, wyboru technologii.  
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9. Streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym 
 

Celem prognozy jest ustalenie, czy zapisy projektowanej Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn 

na lata 2021-2030 (dalej Strategia Rozwoju Gminy Stawiszyn) nie naruszają zasad prawidłowego 

funkcjonowania środowiska przyrodniczego. Prognoza ma również ułatwić identyfikację możliwych do 

określenia skutków środowiskowych spowodowanych realizacją w przyszłości postanowień 

ocenianego dokumentu oraz określić, czy istnieje prawdopodobieństwo powstawania w przyszłości 

konfliktów i zagrożeń w środowisku. 

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2021-2030 jest kluczowym dokumentem z punktu 

widzenia rozwoju Gminy. Jest to dokument o charakterze strategicznym, nadrzędnym dla szeregu 

polityki szczebla lokalnego, stanowiący uzupełnienie dokumentów o charakterze planistycznym, 

w szczególności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

i Miasta Stawiszyn.   

Realizacja założeń Strategii oznacza faktycznie wykorzystanie szans na przyspieszenie rozwoju 

społeczno-gospodarczego, także w odniesieniu do wymiaru środowiskowego. Strategia porządkuje 

bowiem sposób prowadzenia działań rozwojowych i otwiera dodatkowe możliwości i ścieżki 

finansowania polityki rozwoju lokalnego. Pozwala przede wszystkim uporządkować logikę interwencji 

rozwojowych. Jest narzędziem koniecznym do tego, aby samorząd mógł sięgać po fundusze 

zewnętrzne, co związane jest m. in. z założeniami polityki rozwoju regionalnego, zdefiniowanymi na 

poziomie europejskim, krajowym i regionalnym.  

Struktura postulatywna dokumentu Strategia Rozwoju Gminy Stawiszyn opiera się na wizji, misji, 

celach strategicznych i celach operacyjnych.  

Rozwinięciem celów operacyjnych są kierunki działań, w których faktycznie przedstawiono zakres 

realizacji zamierzeń rozwojowych gminy w perspektywie 2030 roku. Oznacza to, że analiza ram, jakie 

przenoszą za sobą ustalenia Strategii opierać się będzie na analizie treści zapisów odnoszących się 

do kierunków działań. 

Kluczowe grupy problemów środowiskowych w gminie Stawiszyn dotyczą kwestii wynikających ze 

zmian klimatycznych (m. in. susza, problemy retencji wód, występowanie gwałtownych zjawisk 

pogodowych). Kolejna grupa problemów dotyczy wymiaru planowania przestrzennego. Nieduża 

powierzchnia gminy objęta jest MPZP, brak jest powierzchniowych form ochrony przyrody, przy 

jednoczesnej presji urbanizacyjnej. Problemy środowiskowe gminy Stawiszyn związane są ponadto 

z jakością powietrza oraz jakością wód powierzchniowych.  

Strategia Rozwoju Gminy Stawiszyn zwraca uwagę na zagadnienia problemowe związane ze 

środowiskiem, m. in. kwestie związane z dążeniem do ochrony przed zmianami klimatu, gospodarki 

odpadami, gospodarki wodno-kanalizacyjnej, rozwoju OZE, rozwoju zrównoważonego rolnictwa, 

edukacji ekologicznej, planowania przestrzennego i ładu przestrzennego. W Strategii przewidziano 

realizację działań, które przyczyniać się będą do poprawy stanu środowiska. Wynika to przede 

wszystkim z ujęcia działań o charakterze inwestycyjnym, które mogą bezpośrednio i częściowo 

pośrednio oddziaływać na środowisko.  

Analiza działań mogących oddziaływać na środowisko wykazała, że wybrane działania ujęte w Strategii 

charakteryzować się będą  różnym rodzajem oddziaływań oraz różną skalą oddziaływań. W Strategii 
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ujęte są działania, które mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Dotyczą 

infrastruktury komunikacyjnej, tj. modernizacji dróg gminnych, lokowania nowych działalności 

gospodarczych na terenie gminy (tereny inwestycyjne), rozwoju OZE, rozwoju i modernizacji 

infrastruktury komunalnej liniowej, w tym sieci kanalizacyjnej, tworzenia rozwiązań z zakresu 

niebieskiej i zielonej infrastruktury. Są to przedsięwzięcia, które ujęte na liście przedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco lub zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.  

W odniesieniu do inwestycji drogowych należy podkreślić, iż w okresie do 2030 roku zrealizowanych 

zostanie szereg prac modernizacyjnych, polegających na rozbudowie, przebudowie i modernizacji 

nawierzchni istniejących już dróg gminnych. W większości poszczególne inwestycje dotyczyć będą 

krótkich, gminnych odcinków dróg. Oznacza to, że pomimo wystąpienia oddziaływań na środowisko, 

będą one miały charakter tymczasowy. Inwestycje charakteryzować się będą umiarkowaną skalą i nie 

powinny naruszać lokalnego układu środowiskowego i przyrodniczego.  

Inwestycje związane z lokowaniem nowych przedsiębiorstw związane będą z już istniejącymi terenami 

inwestycyjnymi, będącymi w posiadaniu Gminy. W Strategii podkreślono: „Gmina Stawiszyn posiada 

dość umiarkowane warunki przyciągające potencjalnych inwestorów. Z pewnością do dużej zalety 

należy przebiegająca przez gminę droga krajowa, która może być uwarunkowaniem przyciągającym 

potencjalnych zainteresowanych. Powinno kontynuować się promocję posiadanych terenów 

inwestycyjnych. Do rozważenia pozostaje objęcie ważniejszych działek Miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego. Do korzystnych uwarunkowań rozwoju gminy należy rosnąca 

liczba przedsiębiorstw. Głównym wskazaniem na kolejne lata jest intensyfikacja działań z zakresu 

promocji gospodarczej. Jest to dedykowane głównie terenom wyznaczonym pod inwestycje w gminie.” 

Gmina Stawiszyn jest w posiadaniu niewielkich zasobów terenów inwestycyjnych, predysponujących 

do lokowania niedużych przedsiębiorstw. Struktura przestrzenna gospodarki na terenie gminy jest już 

ukształtowana i nie prognozuje się zasadniczych i dużych zmian w tym zakresie.  

W Strategii przewiduje się wspieranie rozwoju OZE na terenie gminy. W Strategii zauważa się 

następujące warunki do rozwoju OZE: „na terenie gminy Stawiszyn istnieją bardzo korzystne warunki 

do wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym głównie wiatru i energii słonecznej, ale również 

geotermalnej. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii wymaga ciągle wielu działań zachęcających 

do ich wdrożenia. Z uwagi na bardzo umiarkowane zainteresowanie OZE przez mieszkańców, należy 

podejmować działania promujące i edukujące społeczność w tej tematyce. Ważnym zadaniem jest 

ciągłe budowanie świadomości związanej ze zmianami klimatu, niską emisją i możliwościami 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Organizacja konkursów, czy seminariów na tematy 

proekologiczne jest oczekiwanym działaniem.” Powyższe oznacza, że Gmina dążyć będzie do 

upowszechniania niedużych, rozproszonych rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii, opartych 

na inicjatywach osób fizycznych, czyli tzw. prosumenckich form produkcji energii elektrycznej. Ponadto 

na terenie gminy Stawiszyn przewiduje się budowę farm wiatrowych (zgodnie z Miejscowym Planem 

Zagospodarowania Przestrzennego przyjętym UCHWAŁĄ NR V/25/2015 RADY MIEJSKIEJ 

W STAWISZYNIE z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla elektrowni wiatrowych na terenie gminy Stawiszyn). Nie planuje się natomiast 

budowy na terenie gminy biogazowni. Na terenie gminy jako realne do wdrożenia należy rozpatrywać 

ponadto instalacje wykorzystujące energii słońca (instalacje fotowoltaiczne) oraz pomp powietrza. 

W tym zakresie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego zakłada 

prowadzenie polityki wspierającej zmiany tradycyjnych nośników ciepła, tj. miału, węgla i koksu, na 
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gaz i energię elektryczną lub inne, ekologiczne źródła ciepła, w tym również odnawialne, 

charakteryzujące się najniższymi wskaźnikami emisyjnymi oraz modernizację istniejących kotłowni 

lokalnych, w celu przechodzenia na ogrzewanie czystymi nośnikami energii.  

W Strategii przewidziano realizację działań związanych ze zwiększaniem potencjału retencyjnego, 

w tym poprzez rozwój niebieskiej i zielonej infrastruktury. Prowadzenie takich działań może również 

powodować negatywne skutki dla środowiska, w tym charakteryzujące się trwałością. W Strategii nie 

zdefiniowano miejsc i przestrzeni, w których przewiduje się prowadzenie działań związanych 

z kształtowaniem potencjału retencyjnego. 

Strategia Rozwoju Gminy Stawiszyn przewiduje inwestycje w infrastrukturę komunalną liniową. Takie 

działania mogą charakteryzować się znaczącym oddziaływaniem na środowisko, np. w przypadku 

rozbudowy sieci kanalizacyjnej, gazowej.   

W Strategii ujęte są również działania, których oddziaływanie może mieć charakter pozytywny jak 

również negatywny na środowisko. Bezpośredni negatywny charakter oddziaływań związany jest 

głównie z procesem inwestycji (np. rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej). Pośredni 

charakter oddziaływań dotyczyć będzie skutków zrealizowanych przedsięwzięć. Negatywny wpływ 

może być związany z nowymi działalnościami gospodarczymi i ogólnie zwiększoną aktywnością 

gospodarczą na terenie gminy (np. działalności logistyczne). Skutkować to może nie tylko zajęciem 

terenu (który faktycznie jest przeznaczony docelowo pod funkcje gospodarcze), ale zwiększoną presją 

na środowisko, w tym poprzez emisję zanieczyszczeń, obsługę logistyczną, dojazdy do pracy.  

Część działań będzie mieć również pośrednio pozytywny charakter oddziaływań dla środowiska. 

Dotyczyć on będzie aspektów związanych z komunikacją (zmodernizowane, bezpieczniejsze drogi), 

ochroną powietrza i klimatu (rozwój odnawialnych źródeł energii, modernizacje systemów 

grzewczych), zachowaniem zasobów wodnych (zwiększenie retencyjności).  

Analizując ww. działania w odniesieniu do skali i lokalizacji należy zwrócić uwagę, że działania, które 

mogą wpływać na środowisko realizowane będą w przestrzeni zurbanizowanej (poza OZE). Nie 

przewiduje się zasadniczo wpływu tych działań na system obszarów przyrodniczych, które tworzą m. 

in. lasy, łąki oraz wody powierzchniowe. Należy bowiem założyć, iż pomimo tego, że kilka działań jest 

na liście mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, ich skala oraz lokalizacja nie 

spowodują znaczących negatywnych skutków dla systemu przyrodniczego. Niemniej jednak wybrane 

działania mogą wpływać na wybrane komponenty środowiska przyrodniczego, w tym 

bioróżnorodność. Związane są z inwestycjami, które prowadzone są obrębie występowania wybranych 

gatunków roślin i zwierząt, np. dotyczą termomodernizacji, zajęcia powierzchni gruntu, generowania 

hałasu, przedostawania się zanieczyszczeń do wód powierzchniowych. Szczególny wpływ na 

bioróżnorodność należy rozpatrywać w przypadku wielkopowierzchniowych instalacji, do których 

należy zaliczyć m. in. farm fotowoltaiczne oraz w przypadku powstania kilkunastu turbin wiatrowych. 

Kluczowe zatem jest stwierdzenie wpływu tych inwestycji na lokalne uwarunkowania przyrodnicze oraz 

na lokalną bioróżnorodność. Konieczne będzie zatem przeprowadzenie stosownych inwentaryzacji 

przyrodniczych. 

Warto również zauważyć, iż realizacja poszczególnych działań, co do których w Strategii nie określono 

konkretnej lokalizacji, musi przejść stosowne procedury środowiskowe. W ten sposób wyeliminuje się 

zagrożenia dla środowiska.  
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Należy stwierdzić, że realizacja zadań ujętych w Strategii Rozwoju Gminy Stawiszyn, z dużym lub 

umiarkowanym prawdopodobieństwem spowoduje oddziaływania na środowisko. Dużego 

prawdopodobieństwa wystąpienia negatywnych oddziaływań należy oczekiwać przede wszystkim 

w odniesieniu do powietrza atmosferycznego, powierzchni ziemi, wód powierzchniowych oraz hałasu. 

Umiarkowanego prawdopodobieństwa wystąpienia negatywnych oddziaływań należy oczekiwać 

w odniesieniu do oddziaływania na bioróżnorodność, w tym podlegających ochronie gatunki roślin, 

grzybów i zwierząt, utrzymania dobrej jakości gleb, zagospodarowania odpadów, przestrzeni i walorów 

krajobrazowych oraz klimatu. Prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań wynika z faktu, że 

powiązane jest ono w dużym stopniu z procesami inwestycyjnymi, w tym dot. inwestycji 

wielkopowierzchniowych (zabudowa przemysłowa, OZE) lub liniowych. W przypadku realizacji 

inwestycji niemal pewne jest, że wystąpią chwilowe negatywne oddziaływania na środowisko, 

niepewna jest natomiast skala tych oddziaływań. Mniej pewne jest natomiast prawdopodobieństwo 

oddziaływań pośrednich, wywołanych przez powstałe w wyniku realizacji inwestycji zmiany 

(utworzone obiekty przemysłowe, OZE, zwiększona przepustowość dróg i szlaków komunikacyjnych). 

Trudno jest natomiast precyzyjnie określić prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnych 

oddziaływań na obszarze gminy, m. in. ze względu na brak wiedzy co do przyszłej wielkości 

przedsięwzięć i ich skali, choć zakłada się, że mogą one wystąpić.  

Realizacja Strategii Rozwoju Gminy Stawiszyn może zatem potencjalnie spowodować wystąpienie 

znaczących negatywnych oddziaływań na środowisko, głównie o charakterze lokalnym, jeśli zajdą 

okoliczności spełniające kryteria związane ze skalą oraz lokalizacją przedsięwzięć. Na etapie 

projektowania Strategii nie ma natomiast faktycznie możliwości określenia szczegółowego wpływu 

na środowisko na obszarze Gminy ze względu na ogólny charakter zdefiniowanych w Strategii 

rozwiązań. Dokument definiuje główne kierunki rozwoju, więc należy uznać, że wyznacza ramy także 

dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Nie określa 

natomiast szczegółowych rozwiązań dla późniejszych realizacji mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko.  

Każde z przedstawionych działań i ujętych w ich ramach inwestycji może wymagać osobnej ekspertyzy 

oddziaływania na środowisko, prowadzonej już w ramach procesu inwestycyjnego. Poszczególne 

zadania powinny uwzględniać aspekty środowiskowe, w szczególności zasady kompensacji 

przyrodniczej, czyli uwzględniać podjęcie działań prowadzących do przywrócenia równowagi 

przyrodniczej. Inwestycje powinny kierować się zasadami wyboru najlepszych dostępnych technik, 

czyli wyboru najbardziej efektywnych i zaawansowanych poziomów rozwoju technologii i metod 

prowadzenia danej działalności. Aspekt środowiskowy poszczególnych działań powinien uwzględniać 

zasady ochrony środowiska polegające na racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu 

zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom 

oraz przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego. 

Proponuje się ponadto uzupełnić system monitoringu postanowień Strategii o dane odnoszące się 

do środowiska. Proponuje się prowadzenie analizy i oceny stanu poszczególnych komponentów 

środowiska w oparciu o wyniki pomiarów uzyskanych w ramach państwowego monitoringu 

środowiska oraz w przypadku zadań, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko w ramach 

indywidualnych zamówień. Wyniki pomiarów muszą odnosić się do obszaru objętego Strategią. 

Proponuje się, aby monitoring skutków realizacji postanowień Programu na środowisko prowadzony 

był w cyklu rocznym, podobnie jak to przyjęto przy monitoringu całości Strategii. 
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