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1 CHARAKTERYSTYKA SPORZĄDZONEJ PROGNOZY 

1.1 WPROWADZENIE 

Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Gminy Miedźno na lata 2015-
2025, (dalej Prognoza), opracowano zgodnie z postanowieniami umowy zawartej przez Urząd Gminy 
Miedźno z firmą Grupa Ergo Sp. z o.o. Podstawą Prognozy był projekt Strategii Rozwoju Gminy 
Miedźno na lata 2015-2025 oraz stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 
Katowicach oraz Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego - w sprawie 
określenia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu.  

Strategia jest dokumentem o bardzo dużym stopniu ogólności. Nie identyfikuje ona żadnych 
konkretnych zamierzeń, tym samym nie umiejscawia ich w konkretnych lokalizacjach. Stanowi ona 
program działań, jakie będzie podejmować lokalny samorząd, a które docelowo mają być podstawą 
jego rozwoju. Strategia została opracowana w oparciu o perspektywę wizji gminy Miedźno w roku 
2025, podkreślając jej specyfikę i wskazując na indywidualne rozwiązania, odpowiednie dla jej 
charakterystyki, wyzwań i potrzeb. Przedłożona strategia wyznacza główne kierunki rozwoju gminy, 
wytycza do osiągnięcia określone cele. Niemniej jednak jest to dokument programowy, który nie 
wskazuje precyzyjnie, co i z jakich środków zostanie zrealizowane. Takie podejście zgodne jest z 
zasadami przygotowywania dokumentów strategicznych, w których wskazuje się kluczowe obszary 
interwencji i budowania przewag konkurencyjnych. Natomiast w celu wskazania szczegółowych 
zadań do realizacji z uwzględnieniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie oraz 
właściwych źródeł finansowania należy stworzyć odpowiednie dokumenty wykonawcze. 
 

Niniejsza Prognoza została opracowana ze świadomością, iż specyfika strategicznych dokumentów 
rozwojowych oraz ogólność sposobu formułowania ich zapisów mogą skutkować ich 
wielokierunkową interpretacją, wieloznacznością i co za tym idzie bardzo dużym subiektywizmem 
oceny. 

Prognozę zasadniczo oparto na ocenie polityk, w których najważniejszą rolę odegrała ocena, czy 
kwestie środowiskowe zostały ujęte w celach w należyty sposób. Nie starano się przy tym skupić na 
identyfikacji bezpośrednich oddziaływań poszczególnych inwestycji na środowisko, które mogą 
zawierać się w ramach poszczególnych proponowanych przez strategię celów czy kierunków działań. 
W ocenie nie zidentyfikowano działań, które wprost będą skutkiem realizacji zamierzeń. Zastosowana 
ocena polityk to też jedyna metoda, która pozwala ocenić faktyczne skutki realizacji dokumentów 
strategicznych o dużym stopniu ogólności.  

W niniejszej Prognozie położono duży nacisk na związek samej oceny z późniejszym procesem 
decyzyjnym związanym z realizacją zamierzeń ocenianej Strategii. Należy także zwrócić uwagę na 
fakt, iż niektóre opisywane zjawiska czy potrzeby zmian, ujęte w Strategii wynikają z dokumentów 
wyższego szczebla, na które sama Strategia nie ma już istotnego wpływu. Z tego względu przyjęto 
zasadę zgodności i odstąpiono od sugerowania zmian, które mogłyby być sprzeczne z dokumentami 
wyższego szczebla.  
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1.2 PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA PROGNOZY 

Podstawowe źródła prawa wspólnotowego regulującego postępowanie OOŚ: 

 Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków niektórych 
publicznych i prywatnych przedsięwzięć dla środowiska (znowelizowanej dyrektywą 97/11/WE z 
dnia 3 marca 1997 r. oraz dyrektywą 2003/35/WE z dnia 26 maja 2003 r.); 

 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej flory i fauny (tzw. Dyrektywa Siedliskowa); 

 Dyrektywa 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków (tzw. 
Dyrektywa Ptasia); 

 Dyrektywa Parlamentu i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny skutków 
niektórych planów i programów dla środowiska; 

 Dyrektywa 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego 
działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. WE 327 z 22.12.2000); 

 
Podstawowe źródła prawa polskiego regulującego postępowanie OOŚ: 
 
 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 (Dz. U. 1997 Nr 78 poz. 483); 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 

ze zm.); 
 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 
U. 2013, poz. 1235) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (rozporządzenie OOŚ) (Dz. U. z 2010 r. nr 213, poz. 1397); 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.); 
 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze 

zm.); 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze 

zm.); 
 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 ze zm.); 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.); 
 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 

1071 ze zm). 
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1.3 CEL I ZAKRES PROGNOZY 

W niniejszym dokumencie przeanalizowano potencjalny wpływ na środowisko skutków realizacji 
zamierzeń projektu Strategii Rozwoju Gminy Miedźno na lata 2015-2025. 

Prognoza została opracowana zgodnie z zakresem wskazanym w artykule 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235). 

W poniższej tabeli przedstawiono sposób dostosowania zawartości Prognozy do wymogów 
wspomnianego art. 51 ustawy OOŚ.  

 
Tabela 1  Opis spełnienia wymogów ustawowych w Prognozie 

USTAWOWY WYMÓG ZAWARTOŚCI PROGNOZY ROZDZIAŁ 

informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z 
innymi dokumentami 

2, 3, 

informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu Prognozy 2 

propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 
projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania 

2 

informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko 5,7 

streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym 7 

ANALIZY I OCEN ROZDZIAŁ 

istniejącego stanu środowiska oraz potencjalnych zmian tego stanu w przypadku braku realizacji 
projektowanego dokumentu 

4 

stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem 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 

4, 7, 

celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i 
krajowym, istotnych z punktu widzenia projektowanego dokumentu oraz sposoby, w jakich te cele i 
inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu 

3 

przewidywanych znaczących oddziaływań, w tym oddziaływań 
bezpośrednich, pośrednich, wtórnych, skumulowanych, 
krótkoterminowych, średnioterminowych i długoterminowych, 
stałych i chwilowych oraz pozytywnych i negatywnych, na cele i 
przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego 
obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na: 

różnorodność biologiczną 5, 7 

ludzi 5, 7 

zwierzęta 5, 7 

rośliny 5, 7 

wodę 5, 7 

powietrze 5, 7 

powierzchnię ziemi 5,7 

krajobraz 5, 7 

klimat 5, 7 

zasoby naturalne 5, 7 

zabytki 5, 7 

dobra materialne 5, 7 

uwzględnienia zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te 
elementy 

5, 7 

SPOSÓB, W JAKI WZIĘTO POD UWAGĘ ROZDZIAŁ 

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 

5 

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 

1, 2, 6 
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2 STOPIEŃ SZCZEGÓŁOWOŚCI PROWADZONYCH PRAC I METODY 

ZASTOSOWANE PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY 

2.1 PRZYJĘTY MODEL OCENY 

W celu oceny projektu strategii przyjęto model  oparty jest na brytyjskich doświadczeniach z oceną 
polityk (policy appraisal). Najważniejszą rolę w tym modelu odgrywa identyfikacja celów samego 
dokumentu, skutków ich realizacji i ocena czy kwestie środowiskowe zostały w nich należycie ujęte 
– nie zaś bezpośredniego oddziaływania poszczególnych inwestycji na środowisko. Procedura ta 
kładzie większy nacisk na proces decyzyjny będący efektem wdrożenia ocenianego dokumentu. Ten 
model sprawdza się w ocenie polityk, strategii rozwoju, ustaw – czyli dokumentów, które nie 
wyznaczają ram realizacji poszczególnych przedsięwzięć, a jedynie ramy i kierunki rozwoju różnych 
procesów w sferze społecznej, gospodarczej, prawnej czy środowiskowej.  

Ze względu na to, że Strategia Rozwoju Gminy Miedźno na lata 2015-2025 nie wyznacza ram 
realizacji konkretnych przedsięwzięć, a jedynie ramy realizacji poszczególnych celów i kierunków 
działań, do jej oceny przyjęto właśnie ten model.  

2.2 STOPIEŃ SZCZEGÓŁOWOŚCI PROWADZONYCH OCEN 

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. 
Powinny być także dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości Strategii oraz jej miejsca w 
hierarchii systemu zarządzania Państwem, w tym do kolejności etapów, w jakim podejmowane są 
decyzje strategiczne przez nią wyznaczane.  

Pierwszym etapem prac nad Prognozą było określenie stopnia szczegółowości prowadzonych ocen 
tak, aby były dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości ocenianego dokumentu.  

Wzięto przy tym pod uwagę zawarte w dyrektywie stwierdzenie o konieczności unikania powielania 
oceny. Dotyczy to sytuacji, w której te same aspekty byłyby oceniane w ramach dwóch różnych 
postępowaniach i na tym samym poziomie szczegółowości. Taka sytuacja z oczywistych powodów 
byłaby niedopuszczalna. Zasadniczo odpowiedzią na takie zagrożenie jest przyjęcie modelu „oceny 
polityk”, w którym ciężar oceny położony jest na ocenę procesu decyzyjnego wynikającego z 
wdrożenia danego dokumentu. Ocena konkretnych przedsięwzięć następuje już na etapie wdrażania 
poszczególnych programów (dokumentów niższego szczebla), które wyznaczają ramy realizacji 
konkretnych zidentyfikowanych przedsięwzięć, a ostatecznie ocena ta odbywa się na etapie 
procedury oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.  

Wracając do zdefiniowania stopnia szczegółowości dla ocenianej Strategii należy zauważyć, że sama 
Strategia została podzielona na następujące poziomy: cele strategiczne, cele operacyjne oraz kierunki 
działań, patrz [Rys. 1]. 
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Rys. 1 Struktura Strategii 

Najbardziej szczegółowym poziomem ocenianej Strategii są kierunki działań. Zatem ocena musi brać 
je pod uwagę. Istotny jest jednak fakt, że poszczególne kierunki łączone są w grupy realizowane w 
ramach poszczególnych celów operacyjnych. Ważna też jest struktura samego dokumentu oraz 
sposób zdefiniowania kierunków działań – jako zamierzeń do realizacji w perspektywie czasowej od 
2025. Biorąc powyższe pod uwagę, za najbardziej szczegółowy poziom w Strategii, uznano cele 
operacyjne i w ich ramach oceniano jak zaproponowane kierunki działań wpłyną na środowisko i czy 
należycie ujmują one kwestie ochrony środowiska. 

2.3 METODYKA OCENY 

Ustalenie metodyki prowadzenia prac, przyjęcie właściwych technik badawczych oraz ich właściwe 
rozplanowanie jest zazwyczaj jednym z najtrudniejszych etapów w ocenie dokumentów 
strategicznych o dużym stopniu ogólności, jakim jest analizowany projekt Strategii. Wynika to z faktu, 
iż charakter takich dokumentów obejmujący wielorakie, złożone i różnorodne aspekty nie pozwala na 
bezpośrednie wskazanie konkretnych oddziaływań. Dodatkowym utrudnieniem jest zakres Prognozy 
określony ustawowo. Z tego względu zdecydowano się na zastosowanie metodyki polegającej na 
stworzeniu kryteriów badawczych służących z jednej strony ocenie zgodności Strategii z zasadami 
ochrony środowiska, z drugiej natomiast pozwalających w wymierny sposób ocenić oddziaływania na 
poszczególne „ustawowe” elementy środowiska.  

W wyniku przeprowadzonej analizy wyznaczono 5 kryteriów ogólnych dla oceny całego dokumentu 
oraz 14 kryteriów szczegółowych do oceny jego poszczególnych części składowych. Łącznie 
opracowano 19 kryteriów, które brano pod uwagę w analizach oddziaływania przedmiotowej 
Strategii. 

Kryteria ogólne odnoszą się do analizy całego dokumentu w kontekście właściwego ujęcia problemów 
środowiskowych oraz zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju. Wybrane kryteria 
przedstawiono w poniższej tabeli. 
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2.3.1 ANALIZA UWZGLĘDNIENIA W STRATEGII PROBLEMÓW OCHRONY ŚRODOWISKA 

Tabela 2 Kryteria badawcze służące do ogólnej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji zamierzeń 
Strategii. 

RODZAJ ANALIZY KRYTERIUM BADAWCZE 

Analiza zgodności 
Strategii z zasadą 
zrównoważonego 
rozwoju 

1. Czy zapisy i wytyczne Strategii są zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz czy odnoszą 
się w wystarczający sposób do konieczności jej wdrażania?  

Analiza 
uwzględnienia w 
strategii problemów  
ochrony środowiska 

2. Czy w misji, celach oraz wizji rozwoju gminy nakreślone działania uwzględniają problemy 
ochrony środowiska?  

3. Czy zaproponowane cele i kierunki Strategii odnoszą się do zidentyfikowanych problemów 
ochrony środowiska 

Analiza otoczenia 
strategii 

4. Czy zaproponowany został właściwy system realizacji oraz właściwe ramy instytucjonalne i 
prawne (ocena zaangażowanych podmiotów, narzędzi realizacji i sposobu finansowania) dla 
realizacji postawionych w Strategii celów w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego 
rozwoju? 

5. Czy zaproponowano właściwy system monitorowania i oceny efektów środowiskowych i 
skutków wdrażania ponownych działań  

W następnej kolejności istotne było ustalenie odpowiednich kryteriów oceny, które będą rozważane 
w ramach SOOŚ. Zdecydowano się na wykorzystanie wprost zagadnień ochrony środowiska 
wymienionych w art. 51 ust. 2 pkt 2 lit. e ustawy OOŚ. Pozwoliło to zachować bezpośrednią zgodność 
Prognozy z wymogami ustawowymi, dając jednocześnie czytelny sposób oceny. Kryteria szczegółowe 
[Tabela 3] odnoszą się do poszczególnych elementów ochrony środowiska. Zostały one 
skonstruowane bardzo szeroko - tak, aby w ramach jednego kryterium można było udzielić 
odpowiedzi na większą ilość zagadnień środowiskowych. Takie podejście pozwoliło jednocześnie 
ocenić zamierzenia nieinfrastrukturalne.  

Tabela 3 Kryteria badawcze służące do szczegółowej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji zamierzeń 
Strategii. 

ELEMENT OCENIANY KRYTERIUM OCENY 

Oddziaływania 
transgraniczne 

6. Czy zapisy i wytyczne Strategii mogą oddziaływać na środowisko poza granicami kraju? 

Różnorodność 
biologiczna, rośliny i 
zwierzęta, obszary 
chronione 

7. Wpływ realizacji ustaleń Strategii na zapewnienie zrównoważonego gospodarowania zasobami 
przyrody i różnorodnością biologiczną na terenie gminy oraz ochrony walorów przyrodniczych 
i krajobrazowych. 

8. Wpływ realizacji ustaleń Strategii na stan i funkcjonowanie obszarów podlegających ochronie 
na podstawie ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. 

Ludzie (zdrowie, 
warunki życia, 
zachowania 
społeczne) 

9. Wpływ realizacji ustaleń Strategii na zdrowie, warunki i jakość życia w regionie (w tym np.: 
inicjatywy na rzecz ograniczenia dysproporcji w zakresie dostępu do usług ochrony zdrowia i 
utrzymania wysokich standardów publicznego systemu ochrony zdrowia). 

10. Wpływ realizacji ustaleń Strategii na propagowanie proekologicznego modelu konsumpcji i 
postaw prośrodowiskowych wśród różnych grup społecznych. 

Wody 11. Wpływ realizacji ustaleń Strategii na zachowanie, ochronę oraz stan zasobów wód 
podziemnych, powierzchniowych oraz ich racjonalne wykorzystanie. 

Powietrze 
12. Wpływ realizacji ustaleń Strategii na ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i szerzenie 

innowacyjnych rozwiązań technologicznych wpływających na redukcję emisji.  

Powierzchnia ziemi 

13. Wpływ realizacji ustaleń Strategii na prowadzenie racjonalnej i zrównoważonej gospodarki 
przestrzenią.  

14. Wpływ realizacji ustaleń Strategii na ograniczenie negatywnego oddziaływania procesów 
gospodarczych na powierzchnie ziemi (np. gleby) i utrzymanie jej jakości na odpowiednim 
poziomie.  
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ELEMENT OCENIANY KRYTERIUM OCENY 

Krajobraz, zabytki i 
dobra materialne 

15. Wpływ realizacji ustaleń Strategii na ochronę różnorodności i niepowtarzalnych cech lokalnych 
krajobrazów naturalnych i kulturowych oraz na zamianę wartości nieruchomości. 

Klimat 

16. Wpływ realizacji ustaleń Strategii na przeciwdziałanie zmianom klimatycznym (w tym m.in.: 
inicjatywy na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych i wzrost udziału tzw. czystej energii w 
bilansie zasobów energetycznych kraju). 

17. Wpływ realizacji ustaleń Strategii na zagrożenia związane ze zmianami klimatu oraz 
zwiększenie możliwości zapobiegania zagrożeniom naturalnym i reagowania na nie. 

Zasoby naturalne 

18. Wpływ realizacji ustaleń Strategii na stan zasobów kopalin na terenie gminy.  

19. Wpływ ustaleń Strategii na racjonalne i efektywne gospodarowania złożami naturalnymi i 
zasobami, a także ograniczenie presji wywieranej na środowisko podczas prowadzenia prac 
geologicznych i eksploatacji.  

2.4 WSKAZANIE NAPOTKANYCH TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW 

TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY 

Zasadniczą trudnością był duży stopień ogólności ocenianych zagadnień - nieodnoszących się do 
konkretnych inwestycji, a jedynie do szeroko ujętych kierunków działań rozwojowych. Przy tak dużym 
poziomie ogólności zapisów wzrasta subiektywizm oceny, co wykazano również we wstępie do 
Prognozy.  

Reasumując: Strategia Rozwoju Gminy Miedźno na lata 2015-2025 jest dokumentem o dużym 
stopniu ogólności. Nie porusza i nie zawiera propozycji nowych, niezbadanych dotąd rozwiązań lub 
technologii, a jedynie wyznacza ramy realizacji zamierzeń rozwojowych (w tym dla wdrażania 
kolejnych dokumentów strategicznych). Z tego względu, w trakcie sporządzania Prognozy, 
wykonawca nie napotkał żadnych trudności w ocenie wpływu Strategii na środowisko, które 
wynikałyby z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. Inne trudności rozwiązane 
zostały poprzez dobranie właściwej metodyki i prawidłową organizację prac. 

3 OCENA ZAWARTOŚCI STRATEGII ORAZ JEJ POWIĄZANIA Z INNYMI 

DOKUMENTAMI 

Założenie Strategii Rozwoju Gminy Miedźno na lata 2015-2025 są spójne z innymi dokumentami 
wyższego rzędu. W rozdziale tym dokonano analizy zgodności projektu Strategii z dokumentami 
wyższego rzędu oraz z zasadami ochrony środowiska w tym przede wszystkim z zasadą 
zrównoważonego rozwoju. 

3.1 OCENA POWIĄZAŃ STRATEGII Z INNYMI DOKUEMNTAMI STRATEGICZNYMI 

3.1.1 STRATEGIE SZCZEBLA UNIJNEGO 

Traktat Lizboński1 

                                                           
1 

 

  Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę podpisany 13 grudnia 
2007 roku w Lizbonie. Wszedł w życie 1 grudnia 2009 r. (po ratyfikacji przez wszystkie kraje członkowskie UE). Został 
opublikowany 2 grudnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 203, poz. 1569), opracowanie na podstawie: Wersje skonsolidowane 
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Traktat Lizboński (Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską) jest międzynarodową umową, zakładająca reformę instytucji Unii 
Europejskiej. Przyznaje poszczególnym Państwom Członkowskim kompetencje do osiągnięcia celów 
wspólnotowych. Wyznacza także pewien etap w procesie tworzenia coraz ściślejszego związku 
między narodami Europy, w którym decyzje podejmowane są z możliwie najwyższym 
poszanowaniem zasady otwartości i jak najbliżej obywateli. Dokument zawiera szereg postanowień, a 
także protokoły i deklaracje. Traktat Lizboński wyraża między innymi ogólnie sformułowaną, wspólną 
solidarność energetyczną Unii oraz konieczność zwalczania zmian klimatycznych (bez konkretnych 
zobowiązań krajów członkowskich). Projektowany dokument jest spójny z europejskimi trendami i 
uwarunkowaniami. 

Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 

społecznemu
2
 

Dokument jest długookresową strategią rozwoju Unii Europejskiej przewidzianą na lata 2010–2020. 
Europa 2020 określa 3 obszary priorytetowe działań: (I) wzrost inteligentny, (II) wzrost 
zrównoważony, (III) wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu, 5 celów głównych: (1) osiągnięcie 
wskaźnika zatrudnienia na poziomie 75%, (2) poprawa warunków prowadzenia działalności 
badawczo-rozwojowej, (3) zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20%, (4) podniesienie poziomu 
wykształcenia, (5) wspieranie włączenia społecznego, a także 10 zintegrowanych wytycznych i 7 
inicjatyw przewodnich. Europa 2020 jest dokumentem wyznaczającym ramy dla innych strategii. 
Skupia się na rozwiązaniu problemów zidentyfikowanych w skali całej Europy. Duży nacisk kładzie na 
reformy społeczne, walkę z bezrobociem i zmiany na rynku pracy. Europa 2020 oprócz kwestii 
społecznych i gospodarczych odnosi się także wprost do ochrony środowiska. Wyraża się to w 
określeniu celu zmniejszenia emisji CO2 oraz wytycznej co do efektywnego korzystania z zasobów. W 
ramach inicjatyw zaleca się uniezależnienie wzrostu gospodarczego od wykorzystania tychże zasobów 
oraz transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, korzystającej z odnawialnych źródeł 
energii. Docelowo gospodarka Europy powinna być uniezależniona od zmian klimatu. Określone w 
Strategii Rozwoju Gminy Miedźno cele są spójne z celami Strategii Europa 2020. 

3.1.2 STRATEGIE SZCZEBLA KRAJOWEGO 

3.1.2.1 STRATEGIE GŁÓWNE 

Strategia Rozwoju Kraju – Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne 20203  
Strategia Rozwoju Gminy Miedźno na lata 2015-2025 wpisuje się w logikę interwencji Strategii 
Rozwoju Kraju 2020 – Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo 
na poziomie:  
1. Obszaru strategicznego I. Sprawne i efektywne państwo – poprzez wdrażanie działań 

zapewniających ład administracyjny, działań prowadzących do rozwoju kapitału społecznego 
oraz zwiększenie efektywności instytucji publicznych. 

2. Obszaru strategicznego II. Konkurencyjna gospodarka – poprzez rozwój kapitału ludzkiego; 
zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i środowiska; wzrost wydajności i zwiększenie 
innowacyjności gospodarki oraz silniejsze wykorzystanie technologii cyfrowych. 

3. Obszaru strategicznego III. Spójność społeczna i terytorialna – poprzez zwiększenie aktywności 
osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym; zmniejszenie ubóstwa w grupach 

                                                                                                                                                                                     
Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C83, t. 53, 
30 marca 2010. 
2
  Zatwierdzona przez Radę UE na Szczycie w dniu 17 czerwca 2010 r. będąca obecnie podstawowym dokumentem 

strategicznym UE wyznaczającym cele rozwoju społeczno-gospodarczego Wspólnoty w perspektywie kolejnych 10 lat, 
Strategia Europa 2020 zastąpiła Strategię Lizbońską. 
3
  Strategia Rozwoju Kraju 2020, Warszawa, wrzesień 2012 
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najbardziej nim zagrożonych; zapewnienie dostępu i określonych standardów usług publicznych 
oraz podnoszenie jakości i dostępności usług publicznych. 

Polityka spójności zaproponowana na okres po 2013 roku umożliwia wszystkim państwom 
członkowskim i regionom aktywne dążenie do inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu4. Założenia te w pełni realizuje Strategia Rozwoju Gminy 
Miedźno na lata 2015-2025. 
 

3.1.2.2 STRATEGIE ZINTEGROWANE 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie
5
 

Strategia Rozwoju Gminy Miedźno na lata 2015-2022 wpisuje się w logikę interwencji Krajowej 
Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie na poziomie realizacji 
polityki regionalnej wspierającej konkurencyjność regionów i zapewniająca spójność terytorialną 
kraju w ramach takich obszarów strategicznych jak: 

1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów – Konkurencyjność poprzez rozwijanie 
potencjału rozwojowego i absorpcyjnego obszarów wiejskich; zwiększenie mobilności 
zawodowej i przestrzennej; wykorzystanie walorów środowiska przyrodniczego i dziedzictwa 
kulturowego; tworzenie warunków do zwiększania inwestycji pozarolniczych; ukierunkowanie na 
poprawę jakości życia, budowanie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej. 

2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych – 
Spójność poprzez restrukturyzację społeczną, gospodarczą i przestrzenną, poprawianie dostępu 
do usług publicznych i zwiększanie ich jakości, zwiększanie dostępu do e-usług; przeciwdziałanie 
zjawisku wykluczenia społecznego i wzrost integracji społecznej. 

3. Tworzenie warunków dla skuteczniej, efektywnej i partnerskiej realizacji działań rozwojowych 
ukierunkowanych terytorialnie – Sprawność poprzez wzmacnianie strategicznego podejścia na 
wszystkich szczeblach; lepsze ukierunkowanie terytorialne środków publicznych; budowanie 
kapitału społecznego przez sieci współpracy miedzy uczestnikami życia społeczno-
gospodarczego. 

 

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 20206 

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego (SRKL) ma umożliwić rozwój gospodarczy oraz poprawę jakości 
życia obywateli kraju. Diagnozuje 16 podstawowych problemów związanych z kapitałem ludzkim (np. 
nie wykorzystywanie potencjału młodych ludzi czy problemy rodzin wielodzietnych) i proponuje 
rozwiązania uwzględniające cykl życia człowieka. SRKL wdraża decyzje i projekty wskazane w 
Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Dokonuje ona tego w pięciu obszarach, jakimi są: wzrost 
poziomu aktywności Polaków (tak, aby w roku 2030 stopa zatrudnienia wyniosła 75 %), poprawa 
sytuacji demograficznej w sposób nieograniczający aktywności zawodowej rodziców oraz 
wykorzystanie rezerw demograficznych, poprawa spójności społecznej i poprawa stanu zdrowia 
społeczeństwa. Działania te mają swoje odzwierciedlenie w celach operacyjnych Strategii Rozwoju 
Gminy Miedźno na lata 2015-2025: wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców, 
wspieranie działalności organizacji pozarządowych, doskonalenie warunków i jakości kształcenia. 

                                                           
4
  Inwestowanie w przyszłość Europy, Piąty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i 

terytorialnej, Luksemburg, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2010 r.,ISBN 978-92-79-17791-0,doi: 
10.2776/26602    

5
  Przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 13 lipca 2010 r. Jest to kompleksowy średniookresowy dokument 

strategiczny stanowiący podstawę do prowadzenia polityki rozwoju społeczno-gospodarczego kraju w ujęciu wojewódzkim. 
6
  Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 - Dokument przyjęty uchwałą nr 104 Rady Ministrów z dnia 18 

czerwca 2013 r. 
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Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku)7 

Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) (SRT) przedstawia kierunki 
rozwoju transportu w Polsce. Głównym celem SRT jest zwiększenie dostępności transportowej, 
poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności sektora transportowego. Ma się to 
odbywać dzięki tworzeniu spójnego, zrównoważonego i przyjaznego użytkownikowi systemu 
transportowego w wymiarze krajowym, europejskim i globalnym. Przyszłościowy, polski transport 
powinien spełniać wymogi zrównoważonego rozwoju, gwarantując racjonalne korzystanie z zasobów 
naturalnych (tak, by nie redukować zdolności przyrody do regeneracji). Strategia wskazuje, że 
najbardziej negatywne oddziaływanie na środowisko wynika z obecności transportu drogowego, 
emitującego zanieczyszczenia do atmosfery oraz będącego źródłem często ponadnormatywnych 
wartości hałasu. Strategia Rozwoju Gminy Miedźno zakłada realizację systemowych w zakresie 
rozwiązania problemów transportu zbiorowego. W efekcie tych działań ma się także poprawić 
bezpieczeństwo transportu oraz zmniejszyć jego presja na środowisko. 

Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko8 

Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko (BEIŚ) należy do najważniejszych strategii 
zintegrowanych i odpowiada za rozwój gospodarczy oraz ochronę środowiska w Polsce. BEiŚ zawiera 
wytyczne dla Polityki energetycznej Polski i Polityki ekologicznej państwa. Nawiązuje także do celów 
rozwojowych określonych na poziomie Unii Europejskiej, przede wszystkim w Strategii Europa 2020. 
BEIŚ zawiera 3 główne i kilkanaście przyporządkowanych im, pomniejszych celów: 

 Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska (racjonalne i efektywne gospodarowanie 
zasobami kopalin, gospodarowanie wodami dla ochrony przed powodzią, suszą i deficytem wody, 
zachowanie bogactwa różnorodności biologicznej, w tym wielofunkcyjna gospodarka leśna, 
uporządkowanie zarządzania przestrzenią), 

 Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia w energię 
(lepsze wykorzystanie krajowych zasobów energii, poprawa efektywności energetycznej, 
zapewnienie bezpieczeństwa dostaw surowców energetycznych, modernizacja sektora 
elektroenergetyki zawodowej, rozwój konkurencji na rynkach paliw i energii oraz umacnianie roli 
odbiorcy, wzrost udziału rozproszonych, odnawialnych źródeł energii, rozwój energetyki na 
obszarach podmiejskich i wiejskich), 

 Poprawa stanu środowiska (zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki, 
racjonalne gospodarowanie odpadami, ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko, 
wspieranie nowych i promocja polskich technologii energetycznych i środowiskowych, promowanie 
zachowań ekologicznych oraz tworzenie warunków dla zielonych miejsc pracy). 

Do celów określonych w BEIŚ przystaje cel Strategii Rozwoju Gminy Miedźno na lata 2015-2025: 3.2 
Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój zasobów naturalnych poprzez produkcję i dystrybucję 
energii ze źródeł odnawialnych, efektywność energetyczną w przedsiębiorstwach, budynkach 
użyteczności publicznej oraz sektorze mieszkaniowym. 

3.1.2.3 INNE KRAJOWE DOKUMENTY STRATEGICZNE 

Polityka ekologiczna państwa w latach 2009–2012 z perspektywą do roku 20169 

Polityka ekologiczna państwa (PEP) zawiera strategiczne priorytety polityki ekologicznej w ujęciu 
średniookresowym i krótkoterminowym. Wyznacza ona kierunki działań, takie jak: uwzględnienie 
zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych, aktywizacja rynku na rzecz ochrony 
środowiska, zarządzanie środowiskowe, udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony 

                                                           
7
  Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku), styczeń 2013 

8
  przyjęcia Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r. – przyjęta uchwałą nr 

58 Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2014 r. 
9
  Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, wrzesień 2008 
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środowiska, rozwój badań i postęp techniczny, odpowiedzialność za szkody w środowisku, aspekt 
ekologiczny w planowaniu przestrzennym. Polityka ekologiczna kładzie nacisk na ochronę zasobów 
naturalnych. Stawia za cel m.in. zrównoważony rozwój gospodarczy kraju, który w sposób 
niekonfliktowy współistnieje z różnorodnością biologiczną. Uwzględnia także dalszą poprawę stanu 
zdrowotnego mieszkańców. PEP wskazuje konieczność lepszego gospodarowania wodą, ochrony gleb 
przed erozją, ochrony lasów, zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej, ochrony atmosfery i 
przeciwdziałania zmianom klimatu. Strategia Rozwoju Gminy Miedźno nie obejmuje wszystkich 
zagadnień podnoszonych przez PEP, choć mieści podstawowe założenia związane z ochroną 
środowiska przyrodniczego (głównie w celu operacyjnym 3.2 Ochrona środowiska i zrównoważony 
rozwój zasobów naturalnych). W Strategii podejmuje się kwestię rozwoju gospodarczego oraz 
zachowania różnorodności biologicznej i zmniejszenie presji na środowisko przyrodnicze. 

3.1.3 STRATEGIE, PLANY I PROGRAMY SZCZEBLA REGIONALNEGO 

Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”10 

Strategia Rozwoju Gminy Miedźno na lata 2015-2025 wpisuje się w logikę interwencji Strategii 
Rozwoju Województwa Śląskiego 2020+ na poziomie wszystkich celów operacyjnych: 
Spójność SRGM 2015-2025 ze Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego 2020+ 

Nr CO Cel operacyjny  Obszarów priorytetowych SRWŚ 2014-2020 

1.1. 
Wspieranie aktywności i 

przedsiębiorczości mieszkańców 

– Obszar priorytetowy: (A) Nowoczesna gospodarka; 

– Obszar priorytetowy: (B) Szanse rozwojowe 

mieszkańców; 

– Obszar priorytetowy: (D) Relacje z otoczeniem 

1.2. 

Rozwój instrumentów 
wspierających lokalną 

przedsiębiorczość 

– Obszar priorytetowy: (A) Nowoczesna gospodarka; 

– Obszar priorytetowy: (B) Szanse rozwojowe 

mieszkańców; 

– Obszar priorytetowy: (D) Relacje z otoczeniem 

1.3. 
Wspieranie inwestorów 

zewnętrznych na terenie gminy 

Miedźno 

– Obszar priorytetowy: (A) Nowoczesna gospodarka; 

– Obszar priorytetowy: (B) Szanse rozwojowe 

mieszkańców; 

1.4. Wspieranie działalności organizacji  
pozarządowych 

– Obszar priorytetowy: (B) Szanse rozwojowe 

mieszkańców; 

1.5. Wspieranie i promowanie turystyki  
oraz rekreacji 

– Obszar priorytetowy: (C) Przestrzeń; 

– Obszar priorytetowy: (D) Relacje z otoczeniem 

1.6. Wspieranie rozwoju administracji 
publicznej 

– Obszar priorytetowy: (D) Relacje z otoczeniem 

– Obszar priorytetowy: (B) Szanse rozwojowe 

mieszkańców; 

2.1. 
Rozwój bezpieczeństwa 

socjalnego,  
zdrowotnego i publicznego 

– Obszar priorytetowy: (B) Szanse rozwojowe 

mieszkańców; 

2.2. 
Doskonalenie warunków i jakości 

kształcenia 

– Obszar priorytetowy: (A) Nowoczesna gospodarka; 

– Obszar priorytetowy: (B) Szanse rozwojowe 

mieszkańców; 

2.3. 
Rozwój kultury, sportu i rekreacji 

na terenie gminy 
– Obszar priorytetowy: (B) Szanse rozwojowe 

mieszkańców; 

                                                           
10

  Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”, Katowice, lipiec 2013 
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– Obszar priorytetowy: (C) Przestrzeń; 

2.4. 
Poprawa dostępności 

komunikacyjnej 

– Obszar priorytetowy: (B) Szanse rozwojowe 

mieszkańców; 

– Obszar priorytetowy: (D) Relacje z otoczeniem 

2.5. 
Wspieranie dostępu do sieci 

teleinformatycznej 

– Obszar priorytetowy: (B) Szanse rozwojowe 

mieszkańców; 

– Obszar priorytetowy: (C) Przestrzeń; 

3.1. Rewitalizacja i zagospodarowanie 

przestrzeni publicznej 
– Obszar priorytetowy: (C) Przestrzeń; 

3.2. 

Ochrona środowiska i 
zrównoważony rozwój zasobów 

naturalnych 
– Obszar priorytetowy: (C) Przestrzeń; 

3.3. Wspieranie rozwoju 
mieszkalnictwa 

– Obszar priorytetowy: (C) Przestrzeń; 

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-202011 

Strategia Rozwoju Gminy Miedźno na lata 2015-2025 wpisuje się w logikę interwencji Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. 
 
Spójność SRGM 2015-2025 ze Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego 2014-
2020 

Nr CO Cel operacyjny  Osie priorytetowe SRWŚ 2014-2020 

1.1. 

Wspieranie aktywności i 
przedsiębiorczości 

mieszkańców 

Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka; 

Oś Priorytetowa III Konkurencyjność MŚP; 

Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy; 

Oś Priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na 

wiedzy; 

1.2. 

Rozwój instrumentów 
wspierających lokalną 

przedsiębiorczość 

Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka; 

Oś Priorytetowa III Konkurencyjność MŚP; 

Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy; 

1.3. 
Wspieranie inwestorów 

zewnętrznych na terenie gminy 

Miedźno 

Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka; 

Oś Priorytetowa III Konkurencyjność MŚP; 

 

1.4. 
Wspieranie działalności 

organizacji  
pozarządowych 

Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne 

1.5. 
Wspieranie i promowanie 

turystyki  
oraz rekreacji 

Oś Priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne 

wykorzystanie zasobów; 

 

1.6. Wspieranie rozwoju 
administracji publicznej 

Oś Priorytetowa II Cyfrowe śląskie; 

                                                           
11

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Katowice, grudzień 2014 



Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Gminy Miedźno na lata 2015- 2025 

 

16 

2.1. 
Rozwój bezpieczeństwa 

socjalnego,  
zdrowotnego i publicznego 

Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy; 

Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne 

Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i 
zdrowotna; 

2.2. 
Doskonalenie warunków i 

jakości kształcenia 

Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy; 

Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego; 
Oś Priorytetowa XII Infrastruktura Edukacyjna 

2.3. 

Rozwój kultury, sportu i 
rekreacji 

na terenie gminy 

Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne 

Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i 
zdrowotna; 

2.4. 
Poprawa dostępności 

komunikacyjnej Oś Priorytetowa VI Transport; 

2.5. 
Wspieranie dostępu do sieci 

teleinformatycznej 
Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka; 

Oś Priorytetowa II Cyfrowe śląskie; 

3.1. 
Rewitalizacja i 

zagospodarowanie przestrzeni 

publicznej 

Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i 
zdrowotna; 

3.2. 

Ochrona środowiska i 
zrównoważony rozwój zasobów 

naturalnych 

Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła 

energii i gospodarka niskoemisyjna; 

Oś Priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne 

wykorzystanie zasobów; 

3.3. Wspieranie rozwoju 
mieszkalnictwa 

Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i 
zdrowotna; 

 
 
Inne programy operacyjne 
Strategia Rozwoju Gminy Miedźno na lata 2015-2025 wpisuje się w logikę interwencji programów 
operacyjnych o zasięgu krajowym i europejskim, takich jak Program Polska Cyfrowa 2015-2020; 
Program Wiedza Edukacja Rozwój; Program Infrastruktura i Środowisko 2015-2020; Program 
Inteligentny Rozwój oraz Europejska Współpraca Terytorialna 2015-2020. Nie wszystkie z w/w 
programów operacyjnych otwierają możliwości pozyskiwania środków dla samorządu gminnego, ale 
spójność SRGM 2015-2025 umożliwia aplikowanie o środki finansowe innym podmiotom, które 
bezpośrednio lub pośrednio przyczyniają się do rozwoju obszaru. 
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3.2 OCENA OGÓLNA STRATEGII 

3.2.1 ZGODNOŚĆ STRATEGII Z ZASADĄ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

Kryterium badawcze: 
Czy zapisy i wytyczne Strategii są zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz czy odnoszą się w wystarczający sposób 
do konieczności jej wdrażania?  

W niniejszym rozdziale dokonano oceny zbieżności postulowanych celów i zapisów projektu Strategii 
Rozwoju Gminy Miedźno na lata 2015-2025 zasadą zrównoważonego rozwoju. 

W trakcie praktycznej realizacji niniejszej Prognozy przyjęto obowiązującą definicję zrównoważonego 
rozwoju, pod pojęciem którego należy rozumieć „rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje 
proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi 
przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania 
możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno 
współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń”12. 

Zasadą przewodnią zrównoważonego rozwoju jest propagowanie praw podstawowych, 
przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji i działanie na rzecz zmniejszania skali ubóstwa i 
wykluczenia społecznego jak również solidarność wewnątrz- i międzypokoleniowa, rozumiana jako 
gwarancja zaspokajania potrzeb obecnych pokoleń bez uszczerbku dla możliwości zaspokajania 
potrzeb przez przyszłe pokolenia. Kolejną zasadą jest otwarte i demokratyczne społeczeństwo, w 
którym obywatele mają zagwarantowane prawa dostępu do informacji, do wymiaru sprawiedliwości 
oraz możliwości konsultacji i uczestnictwa w życiu społecznym. Zwiększany jest udział obywateli w 
procesie decyzyjnym. Propagowane jest nauczanie o trwałym rozwoju oraz informowanie obywateli 
o wpływie, jaki mają na środowisko naturalne.  

Ocena zgodności Strategii z tak rozumianymi zasadami zrównoważonego rozwoju została dokonana 
w ujęciu 3 wymiarów: środowiskowego, społecznego oraz gospodarczego. Pojęcie rozwoju 
interpretowano poprzez pryzmat takich cech jak: zrównoważenie – rozumiane jako strukturalne 
zachowanie równych proporcji pomiędzy potrzebami społeczno-ekonomicznymi, a koniecznością 
ochrony środowiska i zasobów naturalnych. 

Pożądany obraz rzeczywistości (cele rozwoju) w danej perspektywie czasowej w odniesieniu do 
dokumentów strategicznych zwykło się określać jako wizja rozwoju. Cel główny Strategii jest 
wyrażony w wizji strategicznej gminy: „GMINA MIEDŹNO TO PRZESTRZEŃ O CENNYCH WALORACH ŚRODOWISKA 

PRZYRODNICZEGO I KULTUROWEGO, TWORZĄCA STABILNE WARUNKI DO ŻYCIA, OSIEDLANIA SIĘ I ROZWOJU 

MIESZKAŃCÓW”.  
W ten sposób sformułowana wizja rozwoju gminy jest zgodna z 3 wymiarami zasady 
zrównoważonego rozwoju takich jak: Społeczeństwo, Środowisko i Gospodarka. Wydaje się, że 
autorzy Strategii odnoszą się w dokumencie do spójnego rozwoju wszystkich aspektów 
zrównoważonego rozwoju.  

Zarówno wizja rozwoju jak i propozycje celów i rozwiązań strategicznych są konstruowane na gruncie 
diagnozy stanu istniejącego, stopnia realizacji poprzedniej Strategii oraz prognoz i scenariuszy 
rozwojowych. Projekt celów rozwojowych gminy oparta na 3 filarach: Rozwój przedsiębiorczości i 
gospodarki lokalnej, Poprawa jakości życia mieszkańców, Rozwój infrastruktury na terenie gminy.  

Realizację celów ograniczają dwie zasadnicze determinanty: skala dostępnych środków rozwojowych 
i finansowych. W zależności od nich symulowane są takie kategorie jak zachowanie inwestorów 

                                                           
12

  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
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zewnętrznych; aktywność społeczności; rozwój gospodarki; dynamika rozwoju oraz pozycja w 
województwie na tle innych gmin.  

Strategia definiuje trzy cele strategiczne, mające charakter ogólny i określające pożądane stany 
docelowe. Autorzy konstruują cele i działania odpowiednio w 3 obszarach problemowych: 
ekonomicznym (Rozwój przedsiębiorczości i gospodarki lokalnej), społeczno -przestrzennym 
(Poprawa jakości życia mieszkańców) oraz przestrzenno-środowiskowym (Rozwój infrastruktury na 
terenie gminy). Zaproponowany porządek wydaje się być, na tym poziomie ogólności, zgodny z 
zaleceniami UE, które wskazują, aby model modernizacyjny opierał się na trzech filarach 
systemowych: środowisku, społeczeństwie i gospodarce. Wzajemne sprzężenie i równoważność tych 
trzech wymiarów rozwojowych jest fundamentalną zasadą leżącą u podstaw rozważań teoretycznych 
nad zrównoważonym rozwojem.  

Rozdział 2. zawiera zasadnicze treści programowe. Autorzy uznali, iż CELEM JEST STAŁY I 
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMINY MIEDŹNO POPRZEZ POPRAWĘ WARUNKÓW ŻYCIA 
MIESZKAŃCÓW, WZROST ICH DOCHODÓW ORAZ RÓŻNICOWANIA ICH ŹRÓDEŁ, formułując w ten 
sposób misję gminy. Priorytetem rozwoju gminy powinno być przede wszystkim podnoszenie 
standardów życia mieszkańców, rozwój przedsiębiorczości oraz promowanie gminy jako atrakcyjnego 
miejsca do spędzania czasu wolnego. Poza rozwojem infrastruktury mającej bezpośredni wpływ na 
poziom jakości życia, należy się skoncentrować na wspieraniu aktywności zawodowej i społecznej 
mieszkańców oraz różnicowaniu źródeł dochodów ludności.  
Uznanie zasady zrównoważonego rozwoju jako zasady przewodniej polityki rozwoju gminy pozostaje 
w oczywistej zgodności z regułami programowania, zdefiniowanymi we wcześniejszych rozważaniach. 
Zasada zrównoważonego rozwoju rozumiana w projekcie Strategii jest jako wzajemna równowaga 
systemowa pomiędzy środowiskiem (przestrzenią), społeczeństwem i gospodarką.  

Przedstawione uwagi mają charakter natury ogólnej i odnoszą się do szeroko rozumianej zasady 
równoważenia ładów rozwojowych. Szczegółowe zasady zrównoważonego rozwoju dotyczące ładu 
środowiskowego m.in. kompleksowej ochrony środowiska czy zasady przezorności, ze względu na 
specyfikę niniejszej Prognozy, wymagają osobnej uwagi i zostały omówione szczegółowo w kolejnych 
rozdziałach opracowania.  

Rozdział 3 Strategii zawiera propozycje programowe obejmujące 3 cele strategiczne, mające 
charakter ogólny i określające pożądane stany docelowe w ujęciu problemowym, 14 celów 
operacyjnych oraz 80 kierunków działań. Autorzy wskazują również na tzw. Pola operacyjne. 
Pojęciem tym nie określa się grupy zagadnień problemowych, ale odnosi się je wprost do przestrzeni 
gospodarczej, społecznej lub terytorialnej. Ocena zgodności projektu Strategii z zasadami 
zrównoważonego rozwoju została opracowana ze świadomością, iż specyfika dokumentów 
strategicznych oraz ogólność sposobu formułowania zapisów mogą skutkować ich wielokierunkową 
interpretacją, wieloznacznością i co za tym idzie, dużym subiektywizmem oceny.  

Cel strategiczny 1 pt. Rozwój przedsiębiorczości i gospodarki lokalnej obejmuje następujące cele 
operacyjne: wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców, rozwój instrumentów 
wspierających lokalną przedsiębiorczość, wspieranie inwestorów zewnętrznych na terenie gminy 
Miedźno, wspieranie działalności organizacji pozarządowych, wspieranie i promowanie turystyki oraz 
rekreacji, wspieranie rozwoju administracji publicznej. Autorzy projektu zakładają, iż zwiększona 
otwartość gospodarki poprawi konkurencyjności gminy, odpowiednio kształtowane zasoby ludzkie i 
kapitałowe przyczynią się do trwałego rozwoju. Odwołanie się kategorii trwałości jest oczywiście 
zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Proponowane kierunki działań mają na celu 
budowanie elementów tzw. gospodarki opartej na wiedzy, która w sposób bezpośredni bazuje na 
produkcji, dystrybucji oraz wykorzystaniu wiedzy i informacji. Wiedza jest zarówno produktem jak i 
czynnikiem napędzającym gospodarkę. Model ten wymaga więc ciągłego procesu uczenia się. Ten 
drugi warunek ma w założeniu być spełniany przez działania aktywizujące, szkoleniowe oraz wsparcie 



Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Gminy Miedźno na lata 2015- 2025 

 

19 

podnoszenia kompetencji zawodowych na wszystkich etapach kształcenia. W ramach realizacji celu 
1.5 przewidziano działania w zakresie rozwoju turystyki i kompleksowych produktów turystycznych i 
kulturalnych oraz aktywną, skuteczną i spójną promocję produktów turystycznych i kulturalnych. 
Zapisy te można interpretować jako zapowiedź tworzenia warunków ramowych dla prowadzenia 
działalności gospodarczej i rozwoju firm zajmujących się organizowaniem czasu wolnego i turystyką. 
Sprzyjać to będzie przenoszeniu ciężaru z konsumpcji towarów (zużywanie zasobów, powstawianie 
odpadów) na korzystanie z usług, a co za tym idzie przyczynianie się do zmian wzorców konsumpcji i 
pojęcia dobrobytu (zgodne z postulatami zrównoważonego rozwoju). Z drugiej strony należy 
pamiętać, iż nadmierny i źle zarządzany ruch turystyczny może być źródłem wielu problemów 
środowiskowych. 

Szczegółowe kierunki działań obejmują działania wspierające m.in. powstawanie mikro i małych 
przedsiębiorstw, wsparcie dla osób zagrożonych bezrobociem, stworzenie systemu kształcenia 
ustawicznego. Budowanie i wzmacnianie kapitału ludzkiego m.in. poprzez zwiększanie aktywności 
zawodowej oraz dążenie do zwiększania zatrudnienia to te składowe procesu modernizacyjnego, 
które odpowiadają wyzwaniom zrównoważonego rozwoju. Jednymi z kluczowych zasad 
zrównoważonego rozwoju jest zasada otwartego i demokratycznego społeczeństwa oraz zasada 
udziału obywateli w procesie decyzyjnym. Zasady te będą realizowane m.in. poprzez rozwój inicjatyw 
lokalnych, wspieranie finansowania zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe, lokalnych 
liderów, partnerstwa publiczno – prywatne (cel 1.4), którego efektem ma być wzmocnienie pozycji 
organizacji pozarządowych jako efektywnego realizatora zadań publicznych i atrakcyjnego 
pracodawcy. Autorzy oczekują iż realizacja Strategii doprowadzi do zwiększenia uczestnictwa 
mieszkańców w akcjach społecznych jak również zwiększenia efektywności współpracy sektora 
publicznego z sektorem prywatnym i mieszkańcami.  

Cel strategiczny 2 pt. Poprawa jakości życia mieszkańców obejmuje następujące cele operacyjne: 
rozwój bezpieczeństwa socjalnego, zdrowotnego i publicznego, doskonalenie warunków i jakości 
kształcenia, rozwój kultury, sportu i rekreacji na terenie gminy, poprawa dostępności 
komunikacyjnej, wspieranie dostępu do sieci teleinformatycznej 
Ważne w ramach oczekiwanych efektów jest zwiększanie wartości materialnych takich jak: 
infrastruktura ochrony środowiska, infrastruktury monitoringu zagrożeń naturalnych, infrastruktury 
edukacyjnej, sportowej, rekreacyjnej, telekomunikacyjnej oraz niematerialnych takich jak: integracja 
społeczna, promocja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, sport, rekreacja, zdrowie i edukacja. 
Zakłada się aktywizację osób wykluczonych społecznie oraz ograniczenie dysfunkcji społecznych. 
Przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji i działanie na rzecz zmniejszania skali ubóstwa i 
wykluczenia społecznego to ważna zasada zrównoważonego rozwoju. Cel operacyjny 2.2 obejmuje 
także takie działania jak zapewnienie wysokiej jakości edukacji na poziomie podstawowym, 
gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym oraz edukacji przedszkolnej i opieki nad dziećmi do 3 roku życia. 
Wsparcie systemu edukacyjnego w postaci rozbudowy, modernizacji i doposażenia infrastruktury jest 
dodatkowym czynnikiem wzmacniającym proces modernizacyjny. Kluczowe, z punktu widzenia zasad 
zrównoważonego rozwoju, są zapisy o kierunkowych działaniach dotyczących intensyfikacji działań 
profilaktycznych i zapewnienia pełnego dostępu do wysokiej jakości usług opieki medycznej. 
Bezpieczeństwo zdrowotne jest jednym z głównych wyzwań polityki UE.  

Cel strategiczny 3 pt. Rozwój infrastruktury na terenie gminy obejmuje następujące cele operacyjne: 
rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej, ochrona środowiska i zrównoważony rozwój 
zasobów naturalnych, wspieranie rozwoju mieszkalnictwa. Kluczowe, z punktu widzenia zasad 
zrównoważonego rozwoju, są zapisy o kierunkowych działaniach dotyczących efektywności 
energetycznej w sektorze publicznym, prywatnym i przemysłowym, uwzględnienia OZE w bilansie 
energetycznym gminy, poprawy jakości powietrza oraz wód podziemnych i powierzchniowych na 
terenie gminy. Są to działania istotne w ramach oczekiwanych efektów zmierzających do ochrony 
środowiska. 
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Działania w zakresie efektywnego gospodarowania energią, czystego środowiska i różnorodności 
biologicznej oraz ochrony przeciwpowodziowej są ważnym elementem strategii rozwojowej. 
Uwzględnienie kwestii ochrony środowiska i zasobów naturalnych w programowaniu rozwoju jest 
zasadą wiodącą zrównoważonego rozwoju. Kwestie oceny szczegółowej są w dużej mierze 
przedmiotem strategicznej analizy oddziaływań i stanowią zasadnicze treści niniejszej Prognozy. 
Poniżej przedstawiono szczegółowe zasady zrównoważonego rozwoju dotyczące ładu 
środowiskowego m.in. kompleksowej ochrony środowiska czy zasady przezorności. 

3.2.2 ANALIZA UWZGLĘDNIENIA W STRATEGII PROBLEMÓW OCHRONY ŚRODOWISKA 

Kryteria badawcze: 

 Czy w misji, celach oraz wizji rozwoju gminy nakreślone działania uwzględniają problemy ochrony środowiska?  

 Czy zaproponowane cele i kierunki Strategii odnoszą się do zidentyfikowanych problemów ochrony środowiska? 

Podstawą wyznaczenia celów strategicznych, celów operacyjnych oraz kierunków działań ujętych w 
projekcie Strategii były diagnoza społeczno – gospodarcza gminy, badania ankietowe mieszkańców, 
przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych, analiza mocnych i słabych storn gminy, a także 
szans i zagrożeń jej rozwoju (analiza SWOT). Projektowany dokument jest koncepcją, która zakłada, iż 
jest to strategia koncentrująca pola interwencji na wybranych obszarach tematycznych, na które 
samorząd gminy ma rzeczywisty wpływ i dysponuje konkretnymi narzędziami realizacyjnymi.  

Strategia Rozwoju Gminy Miedźno na lata 2015-2025 po jej przyjęciu nie będzie jedynym 
dokumentem wpływającym na realizację przedsięwzięć uwzględniających ochronę i poprawę stanu 
środowiska. W tym zakresie najważniejszym dokumentem jest Program Ochrony Środowiska z 
uwzględnieniem Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Miedźno, który wyznacza ramy do realizacji 
omawianego zagadnienia. 

Trzeba jednak zwrócić uwagę, że Strategia Rozwoju Gminy Miedźno na lata 2015-2025 będzie 
stanowiła nadrzędny dokument w systemie zarządzania gminą, pominięcie lub zawężenie niektórych 
kwestii środowiskowych w Strategii może skutkować przy podziale środków finansowych w ramach 
programów pomocowych.  

Mając to na względzie proponuje się zwrócić uwagę na następujące zawężenia lub pominięcia 
obszarów ochrony środowiska: 

 projekt Strategii w zasadzie pomija zagadnienia związane z ochroną gleb i ochroną powierzchni 
Ziemi, ochroną ekosystemów, problematyką hałasu i promieniowania elektromagnetycznego; 

 w zapisach dotyczących rozwoju przedsiębiorstw wskazane wydaje się, aby dokonać 
uszczegółowienia, wskazującego, iż dotyczą one także rozwoju nowoczesnych 
prośrodowiskowych rozwiązań technologicznych. Istotność takiego zapisu jest dyktowana tym, iż 
inwestowanie w ekoinnowacje przyczyni się do poprawy jakości środowiska oraz jakości życia 
ludzi; 

 projekt Strategii nie uwzględnia w wystarczający sposób roli świadomości ekologicznej 
mieszkańców oraz wpływu modelu konsumpcji zasobów na stan środowiska. 

3.2.3 ANALIZA OTOCZENIA STRATEGII 

Kryteria badawcze: 

 Czy zaproponowany został właściwy system realizacji oraz właściwe ramy instytucjonalne i prawne (ocena 
zaangażowanych podmiotów, narzędzi realizacji i sposobu finansowania) dla realizacji postawionych w Strategii celów 
w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju?  

 Czy zaproponowano właściwy system monitorowania i oceny efektów środowiskowych skutków wdrażania 
planowanych działań? 

Analiza systemu realizacji, ramy instytucjonalne i prawnych dla realizacji Strategii 
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Zaproponowany w ocenianej strategii procedura monitoringu, ewaluacji i aktualizacji Strategii 
rozwoju gminy Miedźno na lata 2015-2025 jest spójna wewnętrznie. Procedura prowadzona będzie 
na poziomie celów strategicznych, celów operacyjnych oraz kierunków działań. Przedmiotem 
procedury jest gmina, pojmowana jako spójny system społeczno – ekonomiczno – ekologiczny, 
składający się z podsystemów w postaci sołectw oraz warunkowana oddziaływaniem otoczenia 
konkurencyjnego. Istotą procedury jest gromadzenie, opracowywanie, przekazywanie informacji 
przydatnych w zarządzaniu rozwojem gminy, a także ocena długoterminowych działań władz gminy w 
zakresie zaspokojenia potrzeb wspólnoty lokalnej oraz budowania pozycji konkurencyjnej. Na 
podstawie ewaluacji Strategii podejmowane będą decyzje dotyczące konieczności aktualizacji 
Strategii. Jednakże niewątpliwie w ramach procesów monitoringu, ewaluacji i aktualizacji  założeń 
Strategii nie uwzględniono udziału społeczeństwa, który jest wskazany z punktu widzenia realizacji 
zasad zrównoważonego rozwoju. Procedura powinna umożliwiać debatę publiczną nad efektami 
prowadzonej polityki oraz udział społeczny i współdecydowanie w sprawach dotyczących rozwoju 
gminy. Ważne byłoby, aby do tego forum zaprosić także przedstawicieli ekologicznych organizacji 
pozarządowych, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji, które w swym statucie działają na rzecz 
środowiska.  

Analiza systemu monitorowania i oceny efektów środowiskowych Strategii 

Wdrażanie kierunków działań wskazanych w ramach Strategii zgodnie z procedurą będzie 
monitorowane oraz okresowo oceniane. Sprawny monitoring postępów prowadzonych działań 
wymaga zbudowania systemu pozyskiwania danych umożliwiającego ich analizę oraz ocenę stopnia 
ich wdrożenia. System monitorowania i oceny efektów środowiskowych strategii oraz działań 
zmierzających do osiągnięcia zamierzonych efektów oparty będzie o miary sukcesu oraz 
zaproponowany system wskaźników przypisany do każdego celu operacyjnego.  

W procedurze monitoringu, ewaluacji i aktualizacji Strategii rozwoju gminy Miedźno na lata 2015-
2025 opisano sposób oceny postępów wdrażania przyjętych celów i kierunków działań. W miarę 
procesu realizacji Strategii, w ramach Urzędu Gminy będzie powołany Zespół projektowy ds. 
wdrożenia procedury monitorowania, ewaluacji i aktualizacji  strategii, a jego podstawowym celem 
funkcjonowania będzie efektywne wsparcie procesu decyzyjnego związanego z planowaniem i 
wykorzystaniem zasobów, także finansowych, kierowanych na realizację Strategii. Do zadań Zespołu 
będzie należał monitoring postępów wdrażania Strategii, ocena zmian zachodzących w gminie, 
identyfikacja nowych uwarunkowań związanych z realizacją celu, formułowanie prognoz i scenariuszy 
rozwoju gminy, ewaluacja efektów realizowanych polityk publicznych oraz monitoring 
zagospodarowania przestrzennego w połączeniu z analizą zmian przestrzennych w gminie. W ww. 
procedurze określono, iż Raport o stanie realizacji Strategii jest przygotowywany minimum 2 razy w 
czasie obowiązywania Strategii tj. w połowie okresu oraz na koniec realizacji dokumentu. W punkcie 
dotyczącym monitorowania i oceny efektów, a także w całym dokumencie nie odniesiono się do 
potrzeb oraz sposobów monitorowania realizacji celów pod kątem środowiskowym, a także ich 
ewaluacji w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju. Nie wspomniano także o ewentualnych 
niezamierzonych skutkach realizacji kierunków działań poszczególnych celów mogących istotnie 
zagrozić środowisku.  

Stworzenie systemu monitoringu opartego na wskaźnikach przyporządkowanych do każdego celu 
operacyjnego powinno być tworzone w taki sposób, aby przy ich pomocy móc jednoznacznie ocenić 
wpływ konkretnych działań na politykę zrównoważonego rozwoju. Dobór wskaźników powinien 
również umożliwić bieżącą korektę założeń Strategii.  
Analizując system zaproponowanych w Strategii wskaźników można stwierdzić, że przede wszystkim 
mierzą one postęp w sferze społeczno-gospodarczej. Jednak, zgodnie z zasadą przezorności, 
wskazane jest, aby wszędzie tam gdzie identyfikacja rzeczywistych skutków środowiskowych jest 
utrudniona stosować ostrzejsze ograniczenia tak, aby w ramach realizacji celu nie wystąpiły żadne 
niespodziewane skutki dla środowiska. W przypadku ocenianego dokumentu oznacza to nic innego 
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jak szeroką analizę wystąpienia możliwych konfliktów środowiskowych na tle zaproponowanego 
systemu wskaźników.  
 
Procedura nie przewiduje monitoringu skutków realizacji Strategii na środowisko przyrodnicze. 
Ocena stanu środowiska w gminie podlega bieżącemu monitoringowi służb ochrony środowiska, 
przyrody oraz organów administracji i organizacji ekologicznych. Planowanie w zakresie ochrony 
środowiska określane jest również w dokumentach cyklicznie analizowanych, w szczególności 
programach ochrony środowiska – gminnych, powiatowych, wojewódzkich oraz planach gospodarki 
odpadami. 
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4 OCENA STANU ŚRODOWISKA NA OBSZARACH OBJĘTYCH 

ODDZIAŁYWANIEM STRATEGII 

Rozdział dotyczący aktualnej sytuacji i trendów na obszarach objętych oddziaływaniem Strategii 
Rozwoju Gminy Miedźno na lata 2015-2025 ma przedstawić w sposób możliwie zwięzły ocenę stanu 
środowiska przyrodniczego analizowanego obszaru. Założeniem tego rozdziału nie jest wyczerpanie 
problematyki stanu środowiska gminy, a jedynie krytyczna ocena informacji o zidentyfikowanych 
problemach i potrzebach odnośnie utrzymania bądź poprawy jakości środowiska, dokonana na 
podstawie dostępnych danych i istniejących opracowań. 

4.1 RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA, ROŚLINY I ZWIERZĘTA, OBSZARY CHRONIONE

  – W TYM OBSZARY NATURA 2000 

Roślinność 
Flora gminy nie jest całkowicie poznana, a zidentyfikowane gatunki roślin naczyniowych to: Bagno 
zwyczajne (Ledum palustre L), Barwinek pospolity (Vinca minor L), Gruszycznik jednokwiatowy 
(Moneses uniflora (L) A. Gray, Naparstnica purpurowa (Digitalis purpurea L), Paprotka zwyczajna ( 
Polypodium vulgare L), Pięciornik biały (Potentilla alba L), Pomocnik baldaszkowaty (Chimaphila 
umbellata), Prosienicznik gładki (Hypochoeris glabra L), Strzęplica polska (Koeleria grandis Besserex 
Górski, Szczodrzyk czerniejacy (Lembotropis nigricans), Szczodrzeniec rozesłany (Chamaecytisus 
ratisbonensis), Widłak goździsty  (Lycopodium clavatum). 
Brioflory to: 
Łuskolist rozesłany (Lepidozia reptans), Płozik różnolistny (Lophocolea heterophylla, Borześlad zwisly 
(Pohlia nutans), Czterozab przezroczysty (Tetraphis pellucida), Dwustronk jasny (Plagiothecium 
laetum Schimp), Dwustronek wklęsłolistny (Plagiothecium cavifolium), Gajnik lśniący (Hylocomium 
splendens), Krótkosz pospolity (Brachythecium rutabulum), Krótkoszek rowowy (Brachythecium 
salabrosum), Krótkoszek aksamitny (Brachytheciastrum velutinum), Łukowiec śląski (Herzogiella 
seligeri), Płaskomerzyk  pokrewny (Plagiomnium affine), Płonnik jałowcowaty (Polytrichum 
juniperinum), Rokiet cyprysowaty (Hypnum cupressiforme), Rokietnik pospolity (Pleurozium 
schreberi), Widłoząb kędzierzawy (Dicranum scoparium), Widłozabek włoskowy (Dicranella 
heteromalla), Wiewiórecznik mały Sciuro-hypnum oedipodium, Złotowłos strojny (Polytrichastrum 
formosum),  
Szata roślinna oprócz zbiorowisk leśnych związana jest z gruntami ornymi i łąkami. Zbiorowiska 
seminaturalne i antropogeniczne łąk kośnych charakterystyczne dla użytków zielonych, nie zajmują 
poza dolinami cieków wodnych większych powierzchni. Łąki świeże użytkowane jako łąki kośne lub 
kośno – pastwiskowe są najczęściej spotykanym zbiorowiskiem łąkowym. Pod względem 
florystycznym są to zbiorowiska ubogie. W obrębie terenów produkcji rolnej do najcenniejszych 
elementów przyrodniczych zaliczyć należy zadrzewienia i zakrzaczenia śródpolne, a także układy 
zieleni przydrożnej i obudowy biologicznej cieków. Pełnią one istotne funkcje ekologiczne, 
krajobrazowe i ochronne. Ekosystemy łąkowe wraz z ekosystemami leśnymi i zadrzewionymi tworzą 
mozaikę o dużym znaczeniu biocenotyczno – środowiskowym, stanowiąc element urozmaicający 
krajobraz gminy. 
Uzupełnieniem powyższych zespołów roślinności naturalnej jest zieleń urządzona reprezentowana 
przez: zieleń parkową, cmentarną,  a także przez szereg alei i szpalerów przydrożnych oraz 
zadrzewienia śródpolne i przywodne. Duże znaczenie ma także zieleń towarzysząca zabudowie oraz 
zieleń uprawnych sadów i ogrodów. Przy terenach zabudowanych jak i   w otwartym krajobrazie pełni 
ona nie tylko funkcję krajobrazowo – estetyczną, ale także ekologiczną, korzystnie wpływającą na 
mikroklimat oraz walory użytkowe środowiska rolniczego.  
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Zwierzęta 
Fauna omawianego obszaru jest typowa dla regionów rolniczych środkowej Polski, z pewnymi 
wpływami gatunków charakterystycznych dla wyżyny Krakowsko – Wieluńskiej. Różnorodność 
gatunkowa zwierząt nie jest tu zbyt duża. Faunę reprezentują zarówno gatunki bezkręgowe, głównie 
owady, a także kręgowce, przede wszystkim gryzonie. Dominują charakterystyczne dla obszarów pól i 
łąk drobne ssaki, takie jak: ryjówki, myszy polne, chomiki, jeże europejskie, zające, a rzadziej kuny 
domowe, łasice czy popielice. Z większymi kompleksami lasów związane są niezbyt liczne sarny, dziki i  
lisy. 
W strukturze ekologicznej przestrzeni przyrodniczej obszaru istotną rolę odgrywa duży zespół 
terenów leśnych oraz dolina rzeki Liswarty, stanowiąca o głównych powiązaniach przyrodniczo – 
klimatyczno – wodnych gminy z terenami różnorodności biologicznej położonymi poza jej granicami.  
O walorach przyrodniczych gminy decyduje również występowanie:  
A. pomników przyrody: 
- dwa dęby  szypułkowe - Ostrowy, ul Kasztanowa, 
- lipa drobnolistna – Mokra III przy kościele drewnianym; 
B. korytarzy ekologicznych: międzynarodowy korytarz spójności obszarów chronionych  
„Liswarta”, regionalnych korytarzy migracji ptaków: „Dolina górnej Warty – Lasy Lublinieckie”, 
korytarz migracji ssaków kopytnych „K/LGL-N”, „Lasy Nadwarciańskie” oraz Korytarz migracji ssaków 
drapieżnych: D/LGL-N”. 
 

Obszary chronione 

W granicach gminy występują obiekty i tereny chronione na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013r. poz.267, z późn. zm.): 

1. Pomniki przyrody: 
- dwa dęby  szypułkowe - Ostrowy, ul Kasztanowa, 
- lipa drobnolistna – Mokra III przy kościele drewnianym; 
2. Korytarze ekologiczne:  
- międzynarodowy korytarz spójności obszarów chronionych „Liswarta”,  
- regionalny korytarz migracji ptaków: „Dolina górnej Warty – Lasy Lublinieckie” 
- korytarz migracji ssaków kopytnych „K/LGL-N”, „Lasy Nadwarciańskie”  
- korytarz migracji ssaków drapieżnych: D/LGL-N”; 
3. Strefy ochronnych ujęć wód bezpośrednich - chronione na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r., poz.145, z późn. zm.) 
4. Grunty leśne i grunty rolne III klasy bonitacyjnej - chronione na podstawie przepisów ustawy 

z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2013 r. poz.1205)  
5. Obiekty objęte ochroną zabytków - chronione na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 

lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz.1568, z późn. 
zm.), w tym: 

- obiekty i obszary chronione poprzez wpis do rejestru zabytków,  
- obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków, 
- udokumentowane stanowiska archeologiczne, 
6. Obiekty górnicze - chronione na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo 

geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 163, poz. 981, z późn. zm.), obejmujące: 
- udokumentowane złoża kopalin, 
- ustanowione obszary i tereny górnicze; 
7. Inne 
- obszary w odległości 50 i 150 m wokół cmentarzy wymagające utworzenia strefy ochrony 

sanitarnej, 
- tereny kolejowe (nie podlegające działaniu planistycznemu gminy). 
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Obszary Natura 2000 

Na terenie gminy oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie nie występują obszary Natura 2000 istniejące 
lub proponowane do włączenia do sieci. 

 

Rys. 2 Obszary chronione na terenie gminy Miedźno i w okolicach (opracowano na podstawie: Geoserwis, Generalne 
Dyrekcja Ochrony Środowiska, http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy) 

 

Zidentyfikowane problemy  

Poniżej podano przykładowe przyczyny zanieczyszczenia środowiska wpływające na stan siedlisk: 

 odprowadzanie ścieków komunalnych i przemysłowych, 

 spływ za pośrednictwem rzek substancji chemicznych wykorzystywanych w rolnictwie, 

 wyrzucanie odpadów w miejscach niedozwolonych, tworzenie tzw. „dzikich wyspisk” 
 

A zatem na pytanie jak chronić różnorodność biologiczną, odpowiedź brzmi:  

 poprzez stosowanie zasad rozwoju zrównoważonego, co doprowadzi do ograniczenia presji, 

 poprzez rzeczywiste respektowanie obowiązujących przepisów prawa i przełamanie niechęci 
administracji samorządowej do podejmowania działań i decyzji sprzyjających ochronie, 

 poprzez wzrost świadomości dotyczącej istotności obszarów chronionych oraz cennych 
przyrodniczo i korzyści, które płyną z ich zachowania. 

4.2 LUDZIE (ZDROWIE, WARUNKI ŻYCIA, ZACHOWANIA SPOŁECZNE) 

Gminę Miedźno zamieszkuje 7 630 osób, co stanowi 8,9% ludności powiatu kłobuckiego, 0,16% 
województwa śląskiego oraz 0,02% ludności Polski (stan na 31.12.2013 r.). Gęstość zaludnienia w 
gminie wynosi 68 os./km2. W poniższej tabeli zostały przedstawione podstawowe dane dotyczące 
demografii w gminie Miedźno oraz z otoczenia: dla powiatu kłobuckiego, województwa śląskiego, 
Polski. 
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Tabela 4. Liczba ludności na terenie gminy Miedźno, powiatu kłobuckiego, województwa śląskiego i 
Polski [stan na 31.12.2013 r.] 

Jednostka Ludność 
[os.] 

Gęstość zaludnienia [os./km
2
] 

 
Udział procentowy powierzchni 
[%] 

Gmina Miedźno 7630 68 - 

Powiat kłobucki 85 667 96 12,7 

Województwo 
śląskie 

4 599 447 373 0,9 

Polska 38 495 659 123 0,03 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

W analizowanych latach 2009- 2013 dostrzegalny jest nieznaczny wzrost liczby ludności o 0,4%. 

Należy także zwrócić uwagę, że pomiędzy stanem ludności w 2012 i 2013 r. nastąpił spadek o 17 

osób.  

Gmina Miedźno jest jedną z największych gmin powiatu kłobuckiego, trzecią pod względem 

powierzchni, czwartą pod względem liczby mieszkańców. Z kolei gęstość zaludnienia ma jedną z 

najniższych w powiecie, zajmuje siódmą pozycję na 9 gmin.  

 
Rys. 3. Gęstość zaludnienia w województwie śląskim według powiatów w 2013 roku (stan w dniu 31 XII)

13
 

 
Źródło: Raport „STAN ŚRODOWISKA w województwie śląskim w 2013 roku” 
                                                           
13

  Raport Stan Środowiska w województwie śląskim w 2013 roku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Katowicach, Katowice 2014 
(http://www.katowice.pios.gov.pl/monitoring/raporty/2013/raport2013.pdf) 
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Przyrost naturalny dla gminy od 2011 r. utrzymuje się na ujemnym poziomie. Współczynnik przyrostu 
naturalnego w gminie Miedźno (-2,3) jest niższy niż jego wartość dla powiatu kłobuckiego (-1,8) oraz 
województwa śląskiego (-1,4) i Polski (-0,5).  
Z punktu widzenia dalszego rozwoju gminy duże znaczenie ma saldo migracji wewnętrznych. Przyrost 
napływu ludności do gminy Miedźno w latach 2010- 2013, wyrażony poprzez zameldowania na pobyt 
stały, jest dodatni na poziomie 81 punktów. Liczba wymeldowań jest niższa niż liczba zameldowań w 
gminie. Z tego większość to są wymeldowania do miast. Saldo migracji jest dodatnie w gminie, co 
oznacza, że więcej osób się zameldowuje niż się z gminy wymeldowuje.  
Jednym z decydujących czynników o stanie zdrowia człowieka jest stan środowiska przyrodniczego. 
Negatywny wpływ na zdrowie i życie ludności ma zanieczyszczenie powietrza, wód i gleb, które 
szkodliwie wpływa także na różnorodność biologiczną i produkowaną w rolnictwie żywność. Wysoka 
zawartość pyłu PM10 oraz tlenków siarki i azotu może być przyczyną coraz częściej występującej 
alergii (nawet u noworodków), astmy i innych chorób układu oddechowego, a także nowotworów. 
Skażenie środowiska pośrednio powoduje także wzrost zachorowań na choroby nowotworowe oraz 
wrodzone choroby rozwojowe. Z kolei choroby układu krążenia są wynikiem złego odżywiania się, czy 
też nieodpowiedniego - siedzącego trybu życia.  
Duże znaczenie dla stanu środowiska ma świadomość ekologiczna ludzi. Jest ona jednym z 
podstawowych narzędzi służących jego ochronie. Wysoka wrażliwość na problemy środowiska 
społeczeństwa przejawia się zrównoważonym gospodarowaniem zasobami środowiska, czyli 
ograniczaniem zużycia wody, energii i gazu w gospodarstwach domowych. O wysokiej świadomości 
ekologicznej świadczy także segregowanie odpadów i przekazywanie je wyspecjalizowanym 
jednostkom, a także tworzenie przydomowych oczyszczalni ścieków, w przypadku, gdy gospodarstwo 
nie ma dostępu do sieci kanalizacyjnej.  
 

Zidentyfikowane problemy  

Analizując stan zdrowia ludności, aktualne trendy w standardach życia i przyjętych zachowaniach 
społecznych w kontekście jakości życia ludzi oraz stanu środowiska przyrodniczego i jego ochrony, na 
szczególną uwagę zasługują problemy:  

 postępującego procesu suburbanizacji, prowadzącego do zmniejszania udziału powierzchni 
biologicznie czynnych, 

 rozpoczynającego się procesu starzenia społeczeństwa,  

 wysokiej umieralności spowodowanej chorobami układu krążenia, układu oddechowego i 
nowotworów, 

 związek pomiędzy stanem środowiska a stanem zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem chorób 
cywilizacyjnych, 

 nasilającego się konsumpcjonizmu oraz zjawiska niezdrowego stylu życia. 

4.3 WODY (JAKOŚĆ WÓD, WYKORZYSTANIE ZASOBÓW) 

4.3.1 WODY PODZIEMNE, POWIERZCHNIOWE ŚRÓDLĄDOWE 

Według mapy hydrogeologicznej Polski gmina Miedźno należy do tzw. Regionu wieluńsko - 
krakowskiego (podregion krakowsko- częstochowski). Gmina leży w granicach Głównego Zbiornika 
Wód Podziemnych nr 326. Charakteryzuje się wodami bardzo czystymi, nadającymi się do użytku bez 
uzdatniania. Do głównych źródeł zanieczyszczeń środowiska wymienia się przede wszystkim: 
wprowadzane bezpośrednio do ziemi ścieki komunalne, nieszczelne zbiorniki na nieczystości płynne, 
znaczne opóźnienie stopnia procesu kanalizacji w stosunku do stopnia zwodociągowania w obszarze 
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spływu wód podziemnych do ujęcia wód, niekontrolowane wysypiska odpadów komunalnych, 
rolnictwo (gnojowica, nawozy)14 
Na terenie gminy Miedźno występują obszary zagrożone wystąpieniem powodzi lub podtopień. 
Poniżej znajduje się mapa zagrożenia i ryzyka powodziowego15 na terenie gminy Miedźno 

 

Rys. 4 Źródło: Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, 
http://www.kzgw.gov.pl/pl/Wiadomosci/Mapy-zagrozenia-powodziowego-i-mapy-ryzyka-powodziowego-sa-juz-

dostepne.html 

 

4.3.2 ZAOPATRZENIE W WODĘ 

 
Gmina Miedźno dysponuje czynną wodociągową siecią rozdzielczą o długości 128,61 km oraz 
kanalizacyjną o długości 40,20 km (dane Urząd Gminy w Miedźnie). Ludność, która korzysta z sieci 
wodociągowej wynosi: 7210 osób, co stanowi 93,79 % ogółu mieszkańców. Z kolei z sieci 
kanalizacyjnej korzysta 3940 osób, co wynosi 51,25 % łącznej liczby ludności. Dla porównania w 
powiecie kłobuckim udział ludności, która korzysta z sieci kanalizacyjnej wynosi 41,7%, a 
wodociągowej to 91,2% ogółu. Przy ocenie końcowej należy wziąć pod uwagę także stopień 
zurbanizowania powiatu kłobuckiego, strukturę jego zabudowy. Ogólna sytuacja związana ze 
stopniem skanalizowania i zwodociągowania gminy Miedźno wypada bardzo korzystnie na tle 
powiatu, jednakże wymagane są dalsze inwestycje w tym zakresie. Wszystkie miejscowości na 
terenie Gminy Miedźno posiadają sieć wodociągową administrowaną przez PWiK w Częstochowie, 
oprócz miejscowości Mokra, która posiada własne ujęcie wody i własną sieć wodociągową. Zgodnie z 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ujęcia wód znajdują się również w 
Kołaczkowicach i w Borowej. Uwarunkowania przyrodnicze, a szczególnie warunki hydrologiczne i 
hydrogeologiczne sprawiły, że omawiany rejon jest bogaty w wody dobrej jakości. Źródłem zasilania 
sieci wodociągowej są wody podziemne pochodzące z:  

                                                           
14

  Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Miedźno, Miedźno 2014 

15
  Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, http://www.kzgw.gov.pl/pl/Wiadomosci/Mapy-zagrozenia-powodziowego-i-mapy-ryzyka-

powodziowego-sa-juz-dostepne.html 

http://www.kzgw.gov.pl/pl/Wiadomosci/Mapy-zagrozenia-powodziowego-i-mapy-ryzyka-powodziowego-sa-juz-dostepne.html
http://www.kzgw.gov.pl/pl/Wiadomosci/Mapy-zagrozenia-powodziowego-i-mapy-ryzyka-powodziowego-sa-juz-dostepne.html
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 ujęcia Łobodno – gmina Kłobuck,  

 2 studni głębinowych w miejscowości Mokra II.  
Ponadto na terenie gminy znajdują się studnie głębinowe w Wapienniku (3 otwory) i studnia 
głębinowa Rywaczki. Studnie te w chwili obecnej nie są eksploatowane, lecz stanowią rezerwę. 

Zidentyfikowane problemy  

 do zidentyfikowanych problemów odnośnie wód podziemnych zalicza się niewystarczające 
zaawansowanie badań i stanu wiedzy 

 niebezpieczeństwo dla jakości wód pitnych może wynikać m.in. ze złego stanu technicznego 
wodociągów, stanu sanitarnego wokół ujęć własnych wód na wsi, odprowadzania do gruntu 
nie oczyszczonych ścieków, funkcjonowania składowisk odpadów bez wystarczającej izolacji 
warstwami wodoszczelnymi oraz występowania innych ognisk zagrożeń. 

 niekontrolowane zrzuty ścieków oraz spływy powierzchniowe z terenów łąk, pól i dróg.  

 niedostateczna ochrona wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniami obszarowymi oraz 
zauważalny trend pogarszania stanu wód na skutek eutrofizacji, 

 problemy sanitacji obszarów wiejskich, 

 rozwój obszarów zurbanizowanych i zwiększenie w ich obrębie powierzchni 
nieprzepuszczalnych, prowadzące do intensyfikacji spływu powierzchniowego, 

Pomimo pozytywnych trendów w tym zakresie, wydaje się, że w dalszym ciągu niezbędne jest 
wsparcie inwestycji mających na celu poprawę jakości wody przeznaczonej do spożycia, w tym budowy 
lub modernizacji urządzeń i sieci wodociągowych oraz kanalizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem 
wodociągów najbardziej zdekapitalizowanych. Główne zagrożenie dla wód powierzchniowych stanowią 
niekontrolowane zrzuty ścieków oraz spływy powierzchniowe z terenów łąk, pól i dróg. Rozwiązaniem 
powyższego problemu jest skanalizowanie pozostałej części gminy. Dodatkowo na terenach, gdzie nie 
ma możliwości włączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej lub gdy włączenie się do sieci jest 
nieuzasadnione ekonomicznie i nie planuje się budowy takiej sieci, nieruchomości zabudowane 
budynkiem mieszkalnym można wyposażyć w przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków. 
Województwo śląskie ze względu na przemysłowy charakter oraz wysoką urbanizację jest obszarem 
poddanym silnej antropopresji, co znacząco oddziałuje na jakość i  ilość zasobów wód 
powierzchniowych. W  związku z  powyższym racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi oraz 
zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa stanowią priorytetowe cele środowiskowe regionu.16 

 

4.4 POWIETRZE 

Gmina Miedźno nie prowadzi własnego monitoringu stanu powietrza, jest on prowadzony na 
poziomie województwa. Według danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w 
Katowicach, prowadzącego monitoring w zakresie jakości powietrza, najistotniejszym źródłem 
zanieczyszczeń w województwie jest energetyczne spalanie paliw oraz funkcjonowanie na terenie 
województwa 329 zakładów szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza, co stanowiło 18,7% 
wszystkich zakładów tego typu w Polsce. W  województwie śląskim, wśród zanieczyszczeń gazowych 
wyemitowanych w 2013 roku dominował dwutlenek węgla, stanowiący 98,3% ogólnej emisji gazów 
na tym terenie. Emisja zanieczyszczeń gazowych (bez dwutlenku węgla) wyniosła 714,5 tys. t, co 
stanowiło 44,9% emisji krajowej (pierwsze miejsce spośród wszystkich województw w  Polsce). 
Największy udział w  emisji zanieczyszczeń gazowych (bez dwutlenku węgla) posiadały: metan – 
59,5%, tlenek węgla – 20,2% i  dwutlenek siarki – 11,3%. Największe ilości zanieczyszczeń gazowych 

                                                           
16

  Raport Stan Środowiska w województwie śląskim w 2013 roku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Katowicach, Katowice 2014 
(http://www.katowice.pios.gov.pl/monitoring/raporty/2013/raport2013.pdf) 
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(bez dwutlenku węgla) w  województwie wyemitowały zakłady zlokalizowane w  Dąbrowie Górniczej 
– 132,1 tys. t (18,5% ogólnej emisji w  województwie) oraz powiecie pszczyńskim – 97,0 tys. t 
(13,6%). W  2013 roku na 1 km2 powierzchni województwa śląskiego wyemitowano 57,9 t 
zanieczyszczeń gazowych (bez dwutlenku węgla)17. W gminie Miedźno nie funkcjonują zakłady 
szczególnie uciążliwe dla czystości powietrza. W gminie wysoki jest natomiast wpływ tzw. „niskiej 
emisji” w postaci palenisk domowych oraz emisji ze źródeł liniowych (emisja komunikacyjna). 

Zidentyfikowane problemy  

W świetle przedstawionych danych, czynnikiem koniecznym do osiągnięcia celów środowiskowych w 
zakresie jakości powietrza jest ograniczanie tzw. niskiej emisji. Najbardziej pożądane działania to 
zwiększanie wykorzystania źródeł energii odnawialnej, wymiana lokalnych źródeł energii cieplnej oraz 
promowanie działań zmniejszających straty cieplne w budynkach, poparte szeroką edukacją 
ekologiczną społeczeństwa. Konieczny jest również rozwój odpowiednio zorganizowanych stref 
przewietrzania obszarów zurbanizowanych. W zakresie redukcji emisji komunikacyjnej działania 
pożądane to przede wszystkim promowanie i rozwój publicznych środków transportu. 

4.5 POWIERZCHNIA ZIEMI 

Teren gminy Miedźno jest równinny, niskofalisty; na niewielkich obszarach zróżnicowany 
wzniesieniami i pagórkami o łagodnych skłonach. Obszar obniża się z zachodu na wschód, osiągając 
wysokość od ok. 190 m. n.p.m. do ok. 255m n.p.m. 
Charakterystyczne dla ukształtowania krajobrazu są doliny rzek: Liswarty, i Białej Okszy, ze stromymi 
skarpami, otoczone lasami sosnowymi. Zwarte kompleksy lasów obejmują prawie ¼ powierzchni 
gminy, a zwłaszcza jej wschodnią o północno - zachodnią cześć.  
Gmina położona jest w obrębie Wyżyny Wieluńskiej rozciągającej się między Wieluniem, a 
Częstochową . Wyżyna Wieluńska stanowi część płyty jurajskiej, która przedłuża się w kierunku 
południowo-wschodnim tworząc makroregion Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej. Ponieważ 
zabudowa jest z innych utworów (lias-dogger), nie posiada tak różnorodnego krajobrazu jak Jura 
Krakowsko - Częstochowska. Teren jest falisty, w wielu fragmentach płaski, a jego rzędne mieszczą 
się w granicach od 190,0 m n.p.m. w części północnej do 255,0 m. n.p.m. w części południowo-
zachodniej. 
Wyróżniające się pod względem rzeźby terenu są istniejące doliny rzeczne. 
Na obszarze gminy brak jest obszarów o najwyższych walorach krajobrazowych, ostańców, głazów 
narzutowych i wyrobisk bezwzględnie wymagających objęcia ochrona prawną. Można wyróżnić 
obszary o najwyższych walorach abiotycznych (dot. to m in. istniejących skarp rzecznych). 
 
Warunki fizjograficzne stwarzające utrudnienia w zagospodarowaniu terenu: 
1. Jary i osuwiska  
Wzdłuż dolin rzecznych występują jary, brak jest osuwisk. Jary są wykluczone z zagospodarowania, ze 
względu na niekorzystne warunki posadowienia. Konieczność ochrony tych terenów jest uzasadniona 
również ich wysokimi walorami krajobrazowymi terenów. 
2. Tereny zalewowe  
Przez teren gminy przepływa rzeka Liswarta, dla której Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu sporządził Studium ochrony przeciwpowodziowej. Dla pozostałych cieków tj. 
rzeki Kocinki i rzeki Białej Okszy Dyrektor RZGW nie sporządził studium ochrony przeciwpowodziowej. 
Dla rzeki Liswarty (km 0-85), zgodnie z wykazem obszarów narażonych na niebezpieczeństwo 
powodzi zostaną opracowane mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego w I cyklu planistycznym, a dla 

                                                           
17

  Raport Stan Środowiska w województwie śląskim w 2013 roku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Katowicach, Katowice 2014 
(http://www.katowice.pios.gov.pl/monitoring/raporty/2013/raport2013.pdf) 
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rzeki Kocinki (km 0-35) i rzeki Białej Okszy (km 0-20) w drugim cyklu planistycznym. Niezależnie od 
powyższego na terenie gminy występują obszary zagrożone wystąpieniem powodzi lub podtopień 
nazwane terenami zalewowymi. W związku z powyższym, na przedmiotowym obszarze obowiązują 
zakazy zgodnie z ustawą Prawo wodne. W szczególnych przypadkach, jeżeli nie utrudni to ochrony 
przed powodzią dyrektor RZGW może, w drodze decyzji, na obszarach szczególnego zagrożenia 
powodzią zwolnić od zakazów określonych w art. 88 1. ust. 1 ustawy Prawo wodne. Dyrektor RZGW 
może również, w drodze decyzji, zwolnić od zakazów określonych w art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo 
wodne, określając warunki niezbędne dla ochrony jakości wód, jeżeli nie spowoduje to zagrożenia dla 
jakości wód  w przypadku wystąpienia powodzi. 
3. Tereny podmokłe  
Obszary gminy w swej przeważającej części są zaliczane do gleb okresowo lub stale za suchych, 
jedynie niewielkie powierzchniowo tereny zaliczane są do podmokłych, nieodpowiednich dla 
realizacji zabudowy, ze względu na niekorzystne warunki posadowienia i wysoki poziom wód 
gruntowych. Są to zazwyczaj obszary łąk i pastwisk, położonych wzdłuż istniejących rowów 
melioracyjnych. 
4. Tereny zmeliorowane 
Na obszarze gminy występują tereny zmeliorowane. Lokalizacja zabudowy w granicach tych terenów 
jest niekorzystna ze względu na wysoki poziom wód gruntowych. Realizacja zabudowy na tych 
terenach wymaga każdorazowo opracowania projektu przebudowy istniejącego drenażu w 
uzgodnieniu z właściwymi terenowo jednostkami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie melioracji. 
 
Budowa geologiczna utworów powierzchniowych 
Pod względem geologicznym obszar gminy Miedźno leży w obrębie wyżyny krakowsko – 
częstochowskiej, będącej częściej składową monokliny śląsko-krakowskiej. Najstarszymi utworami są 
osady należące do retyko - ilasu, wykształconymi w facji ilasto - łupkowej z przewarstwieniami 
piasków i piaskowców. Miąższość ich wynosi od 15 m. Do 50 m. Kompleks osadów doggeru 
rozpoczynają warstwy kościeliskie wykształcone w formie słabo zwięzłych piaskowców 
różnoziarnistych z wkładkami gruboziarnistych piasków i żwirów. Warstwy kościeliskie podścielają 
zasadniczy spągowy poziom rudy i stanowią warstwę przewodnią dla rejonu częstochowskiego. 
Bezpośrednio na warstwach kościeliskich zalega kompleks iłów rudonośnych daje się wyróżnić cztery 
poziomy rud. Najwyższe piętro doggeru stanowią utwory keloweju, osiągające miąższość od kilku do 
kilkunastu metrów. Wykształcone są w postaci piaskowców wapnistych, krzemionkowo – wapnistych 
z glaukonitem i żyłkami kalcytu. Miąższość doggeru wynosi średnio 200 m. Utwory jury górnej – 
malmu występują prawie na całym obszarze gminy. Miąższość ich waha się od kilkudziesięciu do 
kilkuset metrów. Reprezentowane są przez wapienie jamo-szare margliste. W centralnej i 
południowo-zachodniej części gminy odsłaniają się one na powierzchni wychodni. Utwory 
czwartorzędowe zalegają bezpośrednio na osadach jury i pokrywają prawie cały obszar gminy. 
Miąższość ich jest bardzo zmienna i waha się od 3 m. do 40 m. zwiększając się w kierunku północnym. 
Utwory czwartorzędowe cechują się również dużą zmiennością w wykształceniu pionowym. W 
sekwencji utworów czwartorzędowych wyróżnia się gliny zlodowacenia środkowopolskiego i 
południowo- polskiego, przedzielone osadami piaszczysto- żwirowymi. Plejstocen na obszarze gminy 
wykształcony jest głównie w postaci różno - ziarnistych piasków zaglinionych oraz glin zwałowych 
szarobrunatnych z otoczakami i głazikami skał północnych. Osady holoceńskie głównie mady i piaski 
rzeczne występują w dolinach rzek: Liswarty i Białej Okszy. 
 
Gleby 
Gleby, które wykształciły się na terenie Gminy Miedźno, są w większości glebami piaszczystymi, 
okresowo lub stale suchymi, o niskim (rzadziej średnim) stopniu kultury. Tym samym, gleby te są 
ubogie w próchnicę i składniki pokarmowe i nie są odpowiednie pod produkcję rolną. Grunty klas 
bonitacyjnych I, II i IIIa w ogóle nie występują na terenie gminy, grunty klasy IIIb występują tylko we 
wsi Mokra, klasy IVa i IVb stanowią razem niecałe 25% ogólnej powierzchni gruntów rolnych, klasy V 
i VI kolejno 50,3 i 24,7 %. Tym samym, na terenie Gminy Miedźno przeważają grunty słabej 
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jakości (klasy V- VIz) które, wraz z odpowiednimi klasami użytków zielonych, stanowią 72,9% ogólnej 
powierzchni użytków rolnych. Grunty średniej jakości (klasy IVa- IVb) stanowią 26,2 %, a dobrej 
jakości (klasy I-  IIIB) tylko około 0,8%.  
 
Występowanie surowców mineralnych 
Na terenie gminy Miedźno występują następujące grupy surowców: 
 - krzemionkowe  luźne (piaski, żwiry), 
 - węglanowe (wapienie jurajskie-płytowe, grubopłowicowe), 

  - rudy żelaza (syderyty ilaste) 
 

Zidentyfikowane problemy  

Na obszarze gminy największy udział procentowy w ogólnej powierzchni przypada na użytki rolne, 
grunty leśne (90% powierzchni).  
Na degradację gleb wskutek erozji największy wpływ ma agrotechnika. Grunty orne w rejonach 
intensywnego rozwoju rolnictwa, powinny podlegać systematycznemu monitoringowi pod kątem 
potrzeb w zakresie ochrony przeciwerozyjnej, pozwalającemu na opracowanie programów 
racjonalnej gospodarki glebami już na etapie konstruowania planów zagospodarowania 
przestrzennego. 
Najbardziej narażone na degradację są tereny silnie zurbanizowane, nieskanalizowane oraz tereny 
położone wzdłuż dróg o dużym natężeniu ruchu.  
 

4.6 KRAJOBRAZ, ZABYTKI I DOBRA MATERIALNE 

Szata roślinna oprócz zbiorowisk leśnych związana jest z gruntami ornymi i łąkami. Zbiorowiska 
seminaturalne i antropogeniczne łąk kośnych charakterystyczne dla użytków zielonych, nie zajmują 
poza dolinami cieków wodnych większych powierzchni. Łąki świeże użytkowane jako łąki kośne lub 
kośno – pastwiskowe są najczęściej spotykanym zbiorowiskiem łąkowym. Pod względem 
florystycznym są to zbiorowiska ubogie. W obrębie terenów produkcji rolnej do najcenniejszych 
elementów przyrodniczych zaliczyć należy zadrzewienia i zakrzaczenia śródpolne, a także układy 
zieleni przydrożnej i obudowy biologicznej cieków. Pełnią one istotne funkcje ekologiczne, 
krajobrazowe i ochronne. Ekosystemy łąkowe wraz z ekosystemami leśnymi i zadrzewionymi tworzą 
mozaikę o dużym znaczeniu biocenotyczno – środowiskowym, stanowiąc element urozmaicający 
krajobraz gminy. Uzupełnieniem powyższych zespołów roślinności naturalnej jest zieleń urządzona 
reprezentowana przez: zieleń parkową, cmentarną, a także przez szereg alei i szpalerów 
przydrożnych oraz zadrzewienia śródpolne i przywodne. Duże znaczenie ma także zieleń 
towarzysząca zabudowie oraz zieleń uprawnych sadów i ogrodów. Przy terenach zabudowanych jak i 
w otwartym krajobrazie pełni ona nie tylko funkcję krajobrazowo – estetyczną, ale także ekologiczną, 
korzystnie wpływającą na mikroklimat oraz walory użytkowe środowiska rolniczego. 
Z obiektów prawnie chronionych występują wprowadzone rozporządzeniem Wojewody 
Częstochowskiego Nr 4/96 z dnia 6 lutego 1966 roku pomniki przyrody: 
• dwa dęby szypułkowe - Ostrowy, ul Kasztanowa, 
• lipa drobnolistna – Mokra III przy kościele drewnianym. 
Do obszarów prawnie chronionych zalicza się również: 
• tereny lasów ochronnych, zgodnie z zarządzaniem nr 100 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 lipca 1996 r w sprawie uznania za lasy ochronne lasów 
stanowiących własność Skarbu Państwa, będących z zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe Nadleśnictwa Kłobuck (lasy stanowiące drzewostany uszkodzone na skutek 
działalności przemysłu oraz lasy wodochronne), 
• teren strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „Łobodno” położony na terenie gminy Kłobuck i 
gminy Miedźno, 
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• korytarze ekologiczne: 
- międzynarodowy korytarz spójności obszarów chronionych „Liswarta”, 
- regionalne korytarze migracji ptaków: „Dolina górnej Warty”, „Dolina Warty – Lasy Lublinieckie”, 
- korytarze migracji ssaków kopytnych: „K/LGL-N”, „Lasy Nadwarciańskie” 
- korytarz migracji ssaków drapieżnych: D/LGL-N”. 
System przyrodniczy gminy Miedźno tworzony jest przez przestrzenny układ form przyrodniczych, na 
który składają się: 
- dolina rzeki Liswarty wraz z kompleksami leśnymi w jej sąsiedztwie, 
- dolina rzeki Białej Okszy, 
- duże kompleksy leśne we wschodniej i centralnej części gminy, 
- występowanie lasów cennych pod względem przyrodniczym, stanowiącym fragmenty 
rodzimej przyrody, 
- występowanie gleb o wysokiej wartości dla produkcji rolnej, 
- występowanie surowców mineralnych – kruszywa naturalnego, 
- stawy hodowlane oraz mniejsze cieki wodne. 
Procesy biologiczne obejmują zjawiska sukcesji, regeneracji lub degeneracji roślinności i wzajemnego 
zasilania biologicznego terenów, ujmowane w koncepcji bioróżnorodności, w tym migracje 
organizmów zwierzęcych. Rozwój gospodarczy w XX wieku przyczynił się do gwałtownego wzrostu 
ilości zanieczyszczeń emitowanych do środowiska i jego całkowitej lub częściowej degradacji. Presja 
człowieka na przyrodę doprowadziła do zaniku wielu gatunków flory i fauny, postępującej 
synatropizacji oraz fragmentacji naturalnych ekosystemów. W celu zjednoczenia wysiłków na rzecz 
zachowania i ochrony środowiska przyrodniczego ustanowiono szereg porozumień i konwencji 
międzynarodowych, których sygnatariuszem jest również Polska. 
Jedną z ważniejszych inicjatyw krajów Wspólnoty Europejskiej, przyczyniającą się do integracji 
współpracy w dziedzinie ochrony przyrody, jest koncepcja utworzenia Europejskiej Sieci Ekologicznej 
(EECONET). Sieć EECONET mają stanowić obszary powiązane przestrzennie i funkcjonalnie oraz 
objęte różnymi, wzajemnie się uzupełniającymi, formami ochrony przyrody. Dla ochrony środowiska 
oraz poprawy jego funkcjonowania biologicznego i zwiększenia bioróżnorodności powstała krajowa 
sieć ekologiczna ECONET – PL, która jest częścią Europejskiej Sieci Ekologicznej EECONET, utworzonej 
w celu zintegrowania obszarów chronionych istniejących w poszczególnych krajach europejskich i 
potencjalnych obszarów przewidzianych do ochrony w jeden spójny system, zgodnie z przyjętymi 
międzynarodowymi kryteriami i standardami. Zasadniczymi elementami sieci są:obszary węzłowe, w 
których wyróżniono biocentra i strefy buforowe; korytarze ekologiczne. 
Obszary węzłowe odznacza duża różnorodność gatunkowa oraz różnorodność form krajobrazowych i 
siedliskowych. Stanowią ostoję gatunków rodzimych i wędrownych, zwłaszcza rzadkich i zagrożonych 
wyginięciem. Wyróżnione w obszarach węzłowych biocentra obejmują obszary nagromadzenia 
największych walorów przyrodniczych otoczone są strefami buforowymi, które mają wyróżniające się 
walory, ale nie tak wysokie jak walory biocentrów. Uważa się za niezbędne łączenie izolowanych 
fragmentów naturalnego środowiska oraz, co najważniejsze, utrzymywanie już istniejących połączeń 
pomiędzy zachowanymi płatami naturalnego środowiska. Zadanie to spełniają korytarze ekologiczne 
czyli struktury przestrzenne, które umożliwiają rozprzestrzenianie się gatunków pomiędzy obszarami 
węzłowymi oraz terenami przylegającymi do nich. Najczęściej rolę naturalnych korytarzy 
ekologicznych spełniają doliny rzek i potoków. Za takie lokalne korytarze ekologiczne na terenie 
gminy Miedźno możemy uznać doliny większych cieków wodnych. Oprócz dolin rzecznych dobrymi 
korytarzami ekologicznymi są większe kompleksy leśne połączone fragmentami lasów. Na mniejszą 
skalę korytarzami mogą być pasy żywopłotów  pasy zadrzewień śródpolnych, przydrożnych, łąki i 
pastwiska. 
 
Przedmiotem ochrony zasobów dziedzictwa i krajobrazu kulturowego są ukształtowane historycznie, 
znajdujące się na terenie gminy zachowane układy, elementy struktury przestrzennej, jak również 
pojedyncze obiekty lub ich zespoły, o wyjątkowych walorach zabytkowych. Na tak cenną w skali 
lokalnej tożsamość dziedzictwa kulturowego składają się obiekty zarówno wpisane do rejestru 
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zabytków Śląskiego Konserwatora Zabytków, jak i elementy nieobjęte oficjalnie ochroną, które, ze 
względu na swoją wartość historyczno - kulturową, stanowić powinny przedmiot zainteresowania 
działań ochronnych. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami, ochrona zabytków rozumiana jest m.in. jako zapewnienie warunków prawnych, 
organizacyjnych i finansowych umożliwiających ich trwałe zachowanie oraz zagospodarowanie, a 
także utrzymanie w dobrej kondycji technicznej. Do zadań organów administracji publicznej należy 
również opieka nad zabytkami, zapewniająca warunki do prowadzenia prac konserwatorskich, 
restauratorskich jak również popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytkach, oraz ich 
znaczeniu dla historii i kultury. Zabytki architektury i budownictwa występują na terenie całej gminy. 
Są to: kościoły, budynki mieszkalne i gospodarcze, założenia dworskie i parki, układ urbanistyczny 
miasta. Na terenie gminy Miedźno ochronie prawnej podlegają obiekty wpisane do rejestru 
zabytków: 
1. Kaplica pod wezwaniem św. Szymona i Judy –drewniana otoczona starodrzewem 
2. Kapliczka cmentarna murowana 
3. Stanowisko archeologiczne – Ślady cmentarzyska kultury przeworskiej 
Na obszarze gminy istnieje 79 obiektów wpisanych, bądź wskazanych do wpisania do Gminnej 
Ewidencji Zabytków. Dodatkowo prowadzona jest ewidencja stanowisk archeologicznych w gminie 
Miedźno wg kart ewidencyjnych stanowisk archeologicznych. W ramach ewidencji funkcjonuje 93 
stanowiska. 
W miejscowości Mokra II ochroną objęto pole bitwy Wołyńskiej Brygady Kawalerii z wojskami 
hitlerowskimi we wrześniu 1939 r. Po wschodniej stronie drogi Działoszyna usytuowany jest pomnik 
autorstwa P. Hajdasa. 18 

 

Zidentyfikowane problemy  

Zagrożeniem dla walorów kulturowych i krajobrazowych gminy Miedźno są: 

 tendencja rozwoju zabudowy mieszkaniowej, prowadząca do dalszej obudowy ulic i 
ograniczająca ekspozycję naturalnego krajobrazu, 

 ekspansja zabudowy (zwłaszcza rekreacyjnej i letniskowej) w dolinie rzecznej i tereny  o 
największych walorach krajobrazowych, 

 realizacja obiektów i form architektonicznych niedostosowanych do krajobrazu. 

 niewystarczające środki na rewitalizację obiektów cennych pod względem historycznym 
 

4.7 KLIMAT ORAZ ZAGROŻENIA NATURALNE W KONTEKŚCIE WARUNKÓW 

NATURALNYCH REGIONU 

Obszar gminy Miedźno należy do częstochowsko - kieleckiej dzielnicy klimatyczno - rolniczej. 
Temperatura powietrza 
Średnia temperatura powietrza wynosi 7,5 C, amplituda roczna waha się w granicach 21-23 C. 
Minimum tej temperatury przypada na styczeń -3 C, maksimum na lipiec 17,6 C. Ostatnie przymrozki 
wiosenne występują w drugiej połowie kwietnia a pierwsze dni z przymrozkami jesiennymi 
przypadają na druga połowę października – czasem jednak występują już na początku miesiąca. 
Opady-suma roczna waha się w granicach 650-700 mm. Maksimum opadów przypada na miesiące 
letnie a szczególnie na lipiec. Długość zalegania pokrywy śnieżnej wynosi 60-80 dni, a w rozbiciu na 
miesiące przedstawia się następująco: listopad – 2,6 grudzień 13,8, styczeń -23, 2 luty 19, marzec -
12,8. W okresie zimy pokrywa śnieżna często zanika, co niekorzystnie wpływa na przezimowanie 
ozimin. Obszar województwa częstochowskiego a więc i gminy leży w obrębie drugorzędnego szlaku 
gradowego w strefie III o dużym stopniu niebezpieczeństwa szkód (15-20% ryzyka plonów). 

                                                           
18

  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miedźno – 2014 r. 
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Zachmurzenie i wiatry 
Największe zachmurzenie przypada na miesiąc listopad, grudzień i luty, najmniejsze na styczeń i 
wrzesień. Przeważają wiatry zachodnie (18,8%) z udziałem wiatrów południowozachodnich (17,8); 
wiatry północno-wschodnie częściej występują w okresie zimy – 12%. Występowanie cisz jest dość 
wysokie- wynosi 22,4% obserwacji. 
Wilgotność powietrza 
Wilgotność względna na omawianym obszarze najwyższe wartości (85-88%) osiąga w miesiącach 
listopad-luty, najniższe (71-78%) w okresie od maja do lipca. Mgły częściej występują w zimie nad 
wilgotnymi dolinami i obniżeniami niż nad obszarami suchymi, wyżej położonymi. Średnia roczna 
suma dni z mgłą wynosi 28,5 dni, z czego na okres zimowy przypada 18,6 dni. 
 

Przewiduje się, że do 2030 r. zmiany klimatu nie będą w Polsce odczuwalne w sposób dotkliwy. 
W pierwszej kolejności staną się one zauważalne na obszarach czułych na wszelkie zmiany 
środowiskowe – w tym na wybrzeżu morskim oraz w dnach dolin rzecznych. Większe znaczenie 
będzie miało za to pośrednie oddziaływanie zmian klimatu, głównie przez wprowadzane normy i 
uregulowania prawne. Zmiany klimatu potencjalnie będą oddziaływać na zjawiska społeczne i 
gospodarcze, stając się jednym z największych wyzwań krajów Unii Europejskiej. W warunkach gminy 
Miedźno mogą one mieć wpływ na takie działy gospodarki jak: rolnictwo, leśnictwo, energetyka, 
dostawa wody, budownictwo, turystyka czy opieka zdrowotna. Zatem będą też mieć wpływ na 
obszary interwencji Strategii. 

Zagrożenia naturalne 

Na terenie gminy występuje szereg uwarunkowań oraz czynników środowiskowych, stwarzających 
realne zagrożenie dla infrastruktury lub zdrowia i życia ludzi. Istnienie części z nich uzależnione jest 
od naturalnych cech klimatu, ukształtowania powierzchni lub reżimu rzecznego. Część 
uwarunkowana została historycznymi kierunkami prowadzonej gospodarki i polityki. Do 
najistotniejszych zagrożeń zaliczyć można zarówno procesy gwałtowne, o ekstremalnym natężeniu, 
jak i procesy sekularne, działające wolno lecz stale: 

Zjawiska meteorologiczne. Na obszarze gminy ryzyko wystąpienia ekstremalnych zjawisk 
pogodowych jest podobne jak w innych częściach kraju.  

Powodzie. Obszar gminy Miedźno to miejsce narażone na występowanie powodzi. Zagrożenie 
powodziowe występuje. ze strony Liswarty i nie musi wiązać się z lokalną sytuacją opadową.  

Wstrząsy sejsmiczne skorupy ziemskiej. Mimo, iż obszar Polski uważany jest za bezpieczny 
sejsmicznie, ruchy skorupy ziemskiej mogą być tu odczuwalne.  

Akumulacja zanieczyszczeń w glebie, na dnie zbiorników śródlądowych . Akumulacja zanieczyszczeń 
odbywa się w sposób powolny. Na dnie zbiorników zanieczyszczenia (w tym metale ciężkie) znajdują 
się m.in. w sedymencie formującym się u ujścia rzek 

Erozja gleb. Erozja gleb, pojmowana zazwyczaj jako wymywanie cząstek organicznych i mineralnych z 
powierzchni Ziemi (erozja wodna) lub ich wywiewanie (erozja wietrzna), może prowadzić do 
zmniejszenia żyzności i urodzajności gleby, a w skrajnych przypadkach do zniszczenia profilu 
glebowego.  

Susze. Susza jest skutkiem długotrwałych okresów bez opadów atmosferycznych, kiedy maksymalna 
temperatura dobowa osiąga wartości wyższe niż 30°C. Podczas okresów z przedłużającymi się 
upałami dochodzi do uszkodzeń szlaków komunikacyjnych, obniżenia poziomu wód 
powierzchniowych i gruntowych, koncentracji zanieczyszczeń w wodzie i glebie, przesuszenia gleby 
prowadzącego do strat w rolnictwie, przesuszenia ściółki leśnej.  
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Pożary lasów. Pożary lasów zdarzają się najczęściej na skutek wiosennego wypalania traw oraz w 
okresie letnim, podczas deficytu opadów. Z reguły wynikają z nieostrożnego obchodzenia się z 
ogniem i nieumyślnego zaprószenia.  

Zidentyfikowane problemy  

Ocena stanu i występujących trendów dotyczących klimatu oraz zagrożeń ze strony środowiska 
pozwoliła na określenie kilku najistotniejszych problemów w tym zakresie: 

 Zagrożenie powodziowe związane z wezbraniami rzek,  

 Niedostateczna ochrona przeciwpowodziowa, 

 Akumulacja zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych 

 Potencjalna erozja gleb leśnych i rolnych, głównie na stokach o dużym nachyleniu; w strefach 
krawędziowych wysoczyzn, strefach zboczy dolin rzecznych,  

4.8 ZASOBY NATURALNE 

Zasoby kopalin w gminie Miedźno stanowią jedynie niewielką część potencjału surowcowego 
województwa. Na terenie gminy Miedźno występują następujące grupy surowców: 
 - krzemionkowe  luźne (piaski, żwiry), 
 - węglanowe (wapienie jurajskie-płytowe, grubopłowicowe), 

  - rudy żelaza (syderyty ilaste) 
 

Zidentyfikowane problemy  

Do zidentyfikowanych problemów w aspekcie występujących na terenie gminy surowców 
naturalnych należą nielegalne próby eksploatacji surowców mineralnych. Poważnym problemem są 
konflikty społeczne powstające pomiędzy zwolennikami uzyskiwania korzyści z eksploatacji surowców 
skonfrontowanych ze zwolennikami niezmienionych antropogenicznie obszarów będących atrakcją 
turystyczną regionu.  

4.9 ANALIZY SPECYFICZNE 

4.9.1 ENERGETYKA 

Na terenie Gminy Miedźno nie ma zlokalizowanej żadnej stacji elektroenergetycznej WN/SN oraz nie 
przebiegają żadne napowietrzne linie elektroenergetyczne 110 kV. 
Zlokalizowane są następujące obiekty elektroenergetyczne będące w eksploatacji Poleskiej Sieci 
Elektroenergetyczne – Południe S.A.: 
- linia 400 kV relacji Dobrzeń - Trębaczew, 
- linia 400 kV relacji Joachimów -Trębaczew, 
- w okolicy miejscowości Kolonia Miedźno linie łączą się w linie dwutorową 400kV Dobrzeń- 
Trębaczew, Joachimów - Trębaczew. 
Zasilanie odbiorców na terenie Gminy Miedźno odbywa się sieciami średnim o napięciu 15 kV oraz 
sieciami niskiego napięcia 0,4 kV, które zasilane są ze stacji elektroenergetycznych WN/SN 
zlokalizowanych poza terenem gminy. Ponadto istnieją powiązania sieci na średnim napięciu między 
stacjami transformatorowymi, które mogą być odpowiednio konfigurowane w zależności od układu 
awaryjnego sieci. 
Sieci elektroenergetyczne średniego i niskiego napięcia 
Linie średniego napięcia 
Długość linii średniego napięcia (SN) na terenie Gminy Miedźno wynosi 50,3 km, w tym: 
- sieć prowadzona drogą powietrzną wynosi 47,7 km, 
- sieć kablowa 2,6 km. 
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Na liniach średniego napięcia (SN) 15 kV, występują rezerwy przesyłowe, które umożliwiają pokrycie 
wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną. Stan sieci w zakresie średnich 
napięć jest dobry. 
Linie niskiego napięcia 
Długość linii niskiego napięcia (nN) na terenie Gminy Miedźno wynosi 105,6 km, w tym: 
- sieć prowadzona drogą powietrzną wynosi 90,7 km, 
- sieć kablowa 14,9 km. 
Na terenie Gminy Miedźno usytuowanych jest 48 stacji elektroenergetycznych. 

Łączne zapotrzebowanie na energię elektryczną na terenie Gminy Miedźno dla odbiorców na niskim 
napięciu wynosi ok. 2 763 MWh/rok. 
 
Sposób ogrzewania budynków opiera się na wykorzystaniu lokalnych źródeł ciepła – kotłowni 
lokalnych, przemysłowych i indywidualnych zasilanych tradycyjnymi nośnikami energii. Główne 
zmiany dotyczyć będą w przyszłości modernizacji źródeł ciepła oraz stopniowej ich wymiany na 
zasilane paliwem ekologicznym w celu ograniczenia szkodliwej emisji spalin. 
Docelowo istniejąca na ternie gminy sieć gazowa ma być wykorzystania w celach grzewczych. 
Kolejnym zamierzeniem gminy jest wykorzystywanie alternatywnych źródeł ciepła w postaci 
geotermiki ziemi, pomp cieplnych, a także kolektorów słonecznych. 
Na obszarze Gminy Miedźno brak jest scentralizowanych systemów zaopatrzenia w energię cieplną. 
Na terenie gminy istnieją jedynie lokalne źródła ciepła, zaopatrujące w ciepło zespoły budynków, 
pojedyncze budynki mieszkalne, usługowe i przemysłowe. Na terenie gminy istnieje klika lokalnych 
kotłowni, usytuowanych głównie w budynkach użyteczności publicznej, zakładach przemysłowych.  
Zakłady przemysłowe zaopatrywane są w ciepło z kotłowni przemysłowych, pracujących głównie na 
cele technologiczne przemysłu. Zabudowa jednorodzinna na osiedlach zabudowy mieszkaniowej oraz 
zabudowa jednorodzinna rozproszona, zaopatrywane są w ciepło z indywidualnych źródeł, opalanych 
paliwami stałymi (węgiel kamienny, koks), olejem opałowym, względnie energią elektryczną. 
Potrzeby cieplne mieszkańców Gminy Miedźno zabezpieczane są w oparciu o: 
- węgiel kamienny, 
- paliwa odnawialnej, 
- olej opałowy, 
- energie elektryczną. 
Dominującym paliwem w strukturze paliwowej pokrycia potrzeb cieplnych Gminy Miedźno jest 
węgiel. Produkcja ciepła w oparciu o węgiel kamienny pokrywa ok. 88 % potrzeb cieplnych gminy, tj. 
ok. 36,23 MW (205,01 TJ). Produkcja ciepła w oparciu o olej opałowy pokrywa ok. 8 % potrzeb 
cieplnych gminy, tj. ok. 3,29 MW (18,64 TJ). Produkcja ciepła w oparciu o energię, pozyskiwaną z 
paliw odnawialnych (drewno, słoma, pompy ciepła, kolektory słoneczne) pokrywa ok. 3 % potrzeb 
cieplnych gminy, tj. ok. 1,24 MW (6,99 TJ). Produkcja ciepła w oparciu o energię elektryczną pokrywa 
ok. 1 % potrzeb cieplnych gminy, 
tj. ok. 0,41 MW (2,33 TJ). 
 

Zidentyfikowane problemy 

- korzystanie z konwencjonalnych metod produkcji energii cieplnej opartych na węglu 
kamiennym 
- niewystarczająca edukacja społeczeństwa budująca proekologiczne postawy wśród 
mieszkańców gminy 

4.9.2 SYSTEM KOMUNIKACYJNY 

Obsługę komunikacyjna gminy Miedźno zapewnia system dróg o znaczeniu regionalnym, 
powiatowym i lokalnym. Stan techniczny dróg należy ocenić jako niezadowalający. 
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Zgodnie z danymi dotyczącymi dróg (ozn. jako krajowe do 1998 a obecne wojewódzkich), na 
odcinkach przebiegających przez teren gminy największe natężenie ruchu występuje na odcinku drogi 
491 w kierunku Działoszyna, na odcinku drogi nr 492 z Łobodna do Ostrów jest znacznie mniejszy i 
ulega zmniejszeniu w kierunku Brzeźnicy. Również pod względem nośności droga nr 491 posiada 
lepsze parametry 100 kN - przy 80 kN dla drogi nr 492). Stan obu dróg pod względem nośności, 
równości i stanu powierzchni określany jest jako niezadowalający, wymagający wzmocnienia, z 
zaleceniem realizacji nowych warstw ścieralnych i wyrównawczych. Drogi powiatowe należą do 
układu podstawowego, zapewniając prawidłową obsługę komunikacyjną i połączenia z drogami 
wyższej rangi. Drogi gminne zapewniają bezpośrednią obsługę zabudowy oraz umożliwiają dojazd do 
dróg wyższych klas. 
Zidentyfikowane problemy  

Jak już wcześniej wskazano, inwestycje drogowe były w ostatnich latach zdecydowanym priorytetem 
władz samorządowych. Jednak stan rozwoju głównych arterii sieci komunikacji drogowej w 
odniesieniu do ilości zarejestrowanych pojazdów wskazuje, że wciąż brak jest właściwie rozwiniętej 
sieci dróg o wysokim standardzie. Ponadto niekorzystny bilans transportu indywidualnego do 
zbiorowego wskazuje, że istnieje potrzeba zdecydowanych działań z zakresu rozwoju infrastruktury, 
powinny one jednak uwzględniać problemy środowiskowe. 

Dlatego bardzo pozytywnym jest fakt wzrostu nakładów i rozwoju komunikacji zbiorowej, gdyż w 
interesie środowiska jest odciążanie systemu komunikacji indywidualnej na rzecz transportu 
zbiorowego. Wciąż jednak istnieje konieczność wyprowadzania ruchu tranzytowego i jego 
upłynniania w korytarzach transportowych. Konieczna jest również przemyślana polityka w zakresie 
rozwoju infrastruktury liniowej w celu minimalizacji ilości konfliktów przestrzennych z siecią 
obszarów chronionych. Niezadowalający jest też stan świadomości ekologicznej użytkowników 
systemu transportu, dlatego należy dążyć do jego zmiany szeroko zakrojoną edukacją ekologiczną. 
Powyższe problemy znalazły odzwierciedlanie w Programie Ochrony Środowiska dla Województwa 
Śląskiego do roku 2013 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018, w celach związanych z ochroną 
powietrza, i ochrony przyrody, jednak zgodnie z wnioskami z jego realizacji19 wymagają one dalszych 
działań w celu osiągnięcia zakładanych efektów. 
To właśnie z uwagi na istotny liniowy wzrost ilości pojazdów poruszających się po drogach gminych, 
w ostatnich latach zdecydowanie wzrósł problem zanieczyszczenia środowiska hałasem 
komunikacyjnym. W ostatnich latach ranga problemu zanieczyszczenia środowiska hałasem rośnie, 
zwłaszcza w kontekście hałasu drogowego. Ważnym elementem jest również postulowane w polityce 
transportowej wyprowadzanie ruchu tranzytowego z miejscowości oraz promowanie transportu 
zbiorowego. 

4.9.3 GOSPODARKA 

4.9.3.1 Rolnictwo 

Podstawową branżą gospodarczą w gminie jest rolnictwo, w którym przeważają indywidualne 
gospodarstwa o produkcji roślinno- zwierzęcej. Według ostatniego Powszechnego Spisu Rolnego z 
2010 r. łączna liczba gospodarstw rolnych w gminie Miedźno wynosi 1265 o całkowitej powierzchni 
5341,39 ha. 
Struktura obszarowa gospodarstw rolnych jest rozdrobniona. Gospodarstw o powierzchni do 5 ha 
jest 1006, co stanowi 79,5% wszystkich gospodarstw. Najwięcej z nich ma powierzchnię od 2 do 5 ha 
(34 podmiotów). Spośród wszystkich gospodarstw rolnych z terenu gminy Miedźno 80,9% z nich 
prowadzi działalność rolniczą, z tego gospodarstw do 1 ha: 51%, 1- 5 ha: 88,82%.  Pod względem 
zajmowanej powierzchni przeważają gospodarstwa od 1 do 5 ha; zajmują one łączny obszar 2369,84 

                                                           
19   Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do 2004 roku oraz celów długoterminowych do roku 2015, Katowice 2010
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ha, co stanowi 44% ogółu powierzchni wykorzystywanej do produkcji rolnej. Gospodarstwa o 
powierzchni od 5 do 10 ha zajmują łącznie 1535,06 ha, co stanowi 29% ogółu. Największy areał na 
terenie gminy Miedźno jest obsiewany zbożami tj. łącznie 2768,83 ha zasiewów, co stanowi 89,72%, z 
czego największy odsetek to zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi (84,69%).  

4.9.3.2 Podmioty gospodarcze 

Na terenie gminy Miedźno w 2013 r. funkcjonowało 534 podmiotów gospodarki narodowej (włącznie 
z sektorem publicznym i pozarządowym). Sektor prywatnych podmiotów gospodarczych liczy 519 
firm ujętych w systemie REGON, z tego 474 to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. 
Na przestrzeni lat 2010- 2013 odnotowano wzrost liczby podmiotów o 18,4%. Tendencję wzrostu 
liczby przedsiębiorstw zaobserwowano także w powiecie kłobuckim (o 7,3%). W strukturze 
zatrudnienia w podmiotach gospodarczych funkcjonujących na terenie gminy Miedźno przeważają 
mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające maksymalnie 9 pracowników), które stanowią 96,63% ogółu 
podmiotów. Na terenie gminy działa 17 małych przedsiębiorstw, co stanowi 3,18% ogółu. Występuje 
jedno średnie przedsiębiorstwo, zatrudniające 50- 249 pracowników. W strukturze działalności 
dominuje tak zwana pozostała działalność, skupiająca głównie branże usługowe oraz handel. Sektor 
rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa, zdominowany przez uprawy rolne, chów i hodowlę 
zwierząt, włączając działalność usługową, stanowi 6,2% ogólnej liczby podmiotów. W sektorze tym w 
stosunku do 2010 r. nastąpił wzrost o ponad 17%. 
W 2013 roku na 10 tys. mieszkańców gminy Miedźno przypadało 700 podmiotów gospodarczych, 
wpisane do rejestru REGON, z kolei w powiecie kłobuckim wskaźnik wynosił 819, dla województwa 
śląskiego 1001 podmiotów, natomiast w Polsce 1057 podmiotów gospodarczych, co świadczy o 
stosunkowo niskim uprzemysłowieniu gminy.  

4.9.3.3 Bezrobocie 

W latach 2010- 2013 liczba osób pracujących w gminie Miedźno wzrosła łącznie o 28,76%, z czego 
wśród odsetka mężczyzn notuje się wzrost pracujących o ponad 85% w porównaniu do 2010 r. W 
strukturze płciowej osób pracujących przeważają kobiety, które w 2013 roku stanowiły 69,6% ogółu 
pracujących. Liczba bezrobotnych w gminie Miedźno wzrosła prawie o 1,5 razy więcej niż odsetek 
pracujących w latach 2010- 2013 (dane GUS). Największy przyrost liczby bezrobotnych jest 
odnotowany w 2012 r. o 80 osób bezrobotnych. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie 
ludności w wieku produkcyjnym w 2013 roku wyniósł 10,4% — wartość ta wzrosła od 2010 roku o 3 
punkty procentowe. Jest to najwyższa obok gminy Kłobuck wysokość tego wskaźnika. Poniższa mapa 
przedstawia sytuację w poszczególnych gminach powiatu kłobuckiego. 
 
Stopa bezrobocia jest podawana przez Główny Urząd Statystyczny jedynie dla poziomu powiatu; dla 
powiatu kłobuckiego wyniosła w 2013 r. 15%. Jest to wyższy wskaźnik niż dla województwa śląskiego 
(11,3%) oraz Polski (13,2%).  
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Rysunek 5. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w 2013 roku na tle powiatu 
kłobuckiegoŹródło: Moja Polis, www.mojapolis.pl. 

 

4.9.3.4 Turystyka 

Na terenie gminy Miedźno wytyczona została ścieżka edukacyjna historyczno – przyrodnicza, która 
ma długość ok. 30 km. Rozpoczyna się w miejscowości Wilkowiecko, prowadzi poprzez wieś Mokra, 
Wapiennik, Miedźno, Ostrowy nad Okszą, Rywaczki, a kończy w Nowym Folwarku. W jej ramach 
powstało kilka tras rowerowych, a na całym odcinku jest 20 miejsc, w których można się zatrzymać. 
Przystanki prezentują dziedzictwo historyczne, kulturowe i przyrodnicze, t.j miejsca występowania 
ciekawych gatunków roślin. Głównym motywem ścieżki jest jednak upamiętnienie walk Wołyńskiej 
Brygady Kawalerii. Mocnym atutem turystycznego aspektu gminy jest zbiornik wodny „Ostrowy” na 
rzece Biała Oksza. Został oddany do użytku w 2003 r. Bezpośrednio przy zbiorniku znajduje się teren 
stanowiący zaplecze dla potrzeb rekreacji wodnej. Zagospodarowana działka wyposażona jest w grille 
z zadaszeniem wraz z ławkami i stolikami, boisko do piłki plażowej, scenę z zadaszeniem, magazyn na 
sprzęt pływający oraz sanitariaty. 
 

Zidentyfikowane problemy  

Analizując stan gospodarki gminy i jej wpływ na środowisko przyrodnicze zidentyfikowano 
następujące problemy:  

 brak przedsiębiorstw nastawionych na stosowanie nowoczesnych prośrodowiskowych technologii 

 wpływ nawozów i pestycydów stosowanych w rolnictwie na jakość wód, gleby i ekosystemów, 

 niewielki odsetek gospodarstw ekologicznych, 

 ciągły rozwój turystyki przyczyniający się do pogłębiania presji tego sektora na środowisko. 

http://www.mojapolis.pl/
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5 OCENA WPŁYWU NA ŚRODOWISKO SKUTKÓW REALIZACJI ZAŁOŻEŃ 

STRATEGII ROZWOJU GMINY MIEDŹNO NA LATA 2015 - 2025 

5.1 OCENA CELU STRATEGICZNEGO 1 – ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I 

GOSPODARKI LOKALNEJ 

5.1.1 Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców (1.1.) 

Do wskazanych w analizie SWOT istotnych problemów z jakim zmaga się gospodarka gminy należą niska 
aktywność społeczna i zawodowa, brak dużych przedsiębiorstw produkcyjno- usługowych, które zatrudniałyby 
mieszkańców gminy 
W celu zmiany tego stanu zaproponowano sześć kierunków działań :  

 Opracowanie spójnego systemu promocji gospodarczej i turystycznej gminy Miedźno,  
 Rozwój współpracy w zakresie promocji gospodarczej i przedsiębiorczości,  
 Rozwój sektora pozarolniczego na terenie gminy w szczególności w branży rekreacyjnej i usługowej,  
 Wspieranie aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,  
 Wspieranie rozwoju pracowników i przedsiębiorców z terenu gminy Miedźno,  
 Zwiększenie aktywizacji oraz mobilności zawodowej mieszkańców. 

Oczekiwanym efektem wskazanych w Strategii kierunków działań jest zwiększenie liczby przedsiębiorstw oraz 
aktywności zawodowej mieszkańców gminy. Następnym jest wzmocnienie oferty komercyjnej przedsiębiorstw. 
Realizacja celu w oparciu o wyznaczone kierunki działań powinna poskutkować zmianą postaw i świadomości 
społecznej. Oczekiwanym efektem jest również wzrost aktywności gospodarczej na ternie gminy. 

Potrzeba realizacji celu 1.1 wynika z konieczności dalszych zmian obecnego stanu gospodarki gminy w 
kierunku większej konkurencyjności. Jest to szczególnie ważne w kontekście obecnego spowolnienia 
gospodarczego. Realizacja założeń celu może stać się bardzo ważnym stymulantem rozwoju gminy.  

Zdefiniowane kierunki działań jednoznacznie wskazują na miękki charakter projektów, które będą w 
ich ramach realizowane. W związku z tym nie należy się spodziewać żadnych istotnych bezpośrednich 
oddziaływań na środowisko. Wystąpić natomiast powinny pośrednie i skumulowane efekty 
pozytywne. 

Podejmowane działania w ramach kierunku pierwszego mają stymulować gospodarczo i społecznie 
gminę, w kierunku rozwoju i promocji lokalnej gospodarki w stronę gospodarki opartej na wiedzy, a 
więc innowacyjnych i technologicznie rozwiniętych gałęzi. Jest to kierunek zgodny z interesem 
środowiska i skutkować będzie pozytywnymi efektami przejawiającymi się wdrażaniem 
nowoczesnych, wysokosprawnych oraz energo- i surowcooszczędnych technologii w poszczególnych 
sektorach gospodarki. 

5.1.2 Rozwój instrumentów wspierających lokalną przedsiębiorczość (1.2.) 

Do wskazanych w analizie SWOT istotnych problemów z jakim zmaga się gospodarka gminy należą niska 
aktywność społeczna i zawodowa oraz brak dużych przedsiębiorstw produkcyjno- usługowych, które 
zatrudniałyby mieszkańców gminy 
W celu zmiany tego stanu zaproponowano osiem kierunków działań:  

 Wsparcie szkoleniowo-doradcze na rzecz tworzenia nowych przedsiębiorstw i samozatrudnienia 
 Wprowadzenie programów podnoszących kompetencje zawodowe na wszystkich etapach kształcenia 
 Wspieranie systemu udzielania pożyczek na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej 
 Rozwój narzędzi pośrednictwa pracy 
 Wprowadzenie narzędzi doradczo-szkoleniowych i mentorskich ukierunkowanych na rozwój lokalnych 

przedsiębiorstw 
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 Wprowadzenie systemu ulg dla nowopowstałych przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw z potencjałem 
rozwojowym w szczególności generujących miejsca pracy 

 Integracja lokalnych przedsiębiorców w celu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk 
 Promocja lokalnych liderów 

Oczekiwanym efektem wskazanych w Strategii kierunków działań jest zwiększenie liczby przedsiębiorstw, 
integracja przedsiębiorstw oraz ich rozwój poprzez innowacyjne rozwiązania oraz wzrost aktywności zawodowej 
i przedsiębiorczości mieszkańców gminy. Następnym spodziewanym efektem jest rozwój lokalnych 
przedsiębiorstw poprzez wsparcie i mentoring dla nowo powstałych firm. Realizacja celu w oparciu o 
wyznaczone kierunki działań powinna poskutkować zmianą postaw i świadomości społecznej. Oczekiwanym 
efektem jest również wzrost aktywności gospodarczej na ternie gminy. 

Potrzeba realizacji celu 1.2 wynika z konieczności dalszych zmian obecnego stanu gospodarki gminy w 
kierunku większej konkurencyjności. Jest to szczególnie ważne w kontekście obecnego spowolnienia 
gospodarczego. Realizacja założeń celu może stać się bardzo ważnym stymulantem rozwoju gminy.  

Pod kątem środowiskowym realizacja celu także będzie mieć pozytywne skutki. Zdefiniowane 
kierunki działań jednoznacznie wskazują na miękki charakter projektów, które będą w ich ramach 
realizowane. W związku z tym nie należy się spodziewać żadnych istotnych bezpośrednich 
oddziaływań na środowisko. Wystąpić natomiast powinny pośrednie i skumulowane efekty 
pozytywne. 

Strategia w ramach omawianego celu nie kładzie nacisku na propagowanie rozwoju kierunków 
związanych z ochroną środowiska. W dokumencie o takim stopniu ogólności, jakim jest Strategia nie 
ma takiej potrzeby, można jednak rozważyć czy literalne wskazanie oczekiwanych efektów, także w 
aspekcie środowiskowym, nie wzmocniłoby pozytywnego efektu celu. Obserwacja ostatnich trendów 
gospodarczych pozwala przypuszczać, że prośrodowiskowa gospodarka będzie mieć coraz większe 
znaczenie zarówno w skali kraju, poszczególnych regionów oraz środowisk loklanych. Brak literalnego 
odwołania do tych aspektów może w późniejszym okresie poskutkować ich zaniedbaniem przy 
faktycznej realizacji zamierzeń Strategii.  

Jednym z zakładanych kierunków działań jest wspieranie powstawania mikro i małych 
przedsiębiorstw. Efektem działania ma być wzrost liczby mieszkańców gminy prowadzących 
działalność gospodarczą ze szczególnym uwzględnieniem ludności mieszkającej na terenach 
wiejskich. Kierunek ten może mieć zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki dla środowiska 
naturalnego. Niewielkie, nowopowstające w wyniku aktywizacji zawodowej przedsiębiorstwa 
usługowo-handlowe (sklepy, usługi fryzjerskie itp.) lokalizowane są z reguły w istniejących budynkach 
– własnych lub wynajmowanych, w lokalach, w mieszkaniach i nie wymagają budowy nowej 
infrastruktury. Przedsiębiorstwa takie generować będą nowe miejsca pracy i przyczynią się do 
rozwoju gospodarczego bez szkody dla środowiska naturalnego, krajobrazu i przestrzeni.  

Istnieje jednak potencjalne zagrożenie wystąpienia negatywnych oddziaływań związanych z 
powstawaniem MŚP świadczących inne rodzaje usług (zakłady mechaniki pojazdowej, zakłady 
rzeźnicze, garbarnie, usługi czyszczenia części technologicznych itp.). Nowi przedsiębiorcy najczęściej 
nie mogą sobie pozwolić na realizację inwestycji od podstaw, a przy wyborze lokalizacji działalności 
kierują się względami ekonomicznymi (np. niższą ceną wynajmu). Skutkować to może lokalizowaniem 
zakładów w budynkach i lokalach o niższym standardzie, które często nie spełniają norm 
jakościowych (np. posiadają wadliwy system odprowadzania wód deszczowych, nieefektywny 
systemem grzewczy lub nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej). Przedsiębiorstwa takie mogą 
stanowić potencjalne zagrożenie dla środowiska, tym bardziej, że w wielu przypadkach ich działalność 
nie będzie podlegać procedurze screeningu i ostatecznie ocenie oddziaływania na środowisko20. 
Zagrożenie generowane może być także poprzez organy terenowe w przypadku niewłaściwej 

                                                           
20

  nie kwalifikują się zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko jako inwestycje, dla których należy uzyskać decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 
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interpretacji prawa, (np. odmowa wszczęcia postępowania w przypadku jeśli dana inwestycja nie 
wymaga uzyskania jednej z decyzji wymienionych w art 72. 1 ustawy OOŚ). Wciąż istniejące 
„niedoskonałości” prawne w zakresie ochrony środowiska dają możliwość ominięcia procedur oceny 
oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć realizowanych na niewielkiej powierzchni i mogących 
potencjalnie negatywnie oddziaływać na środowisko naturalne21. W konsekwencji przedsiębiorcy i 
inwestorzy nawet będąc w pełni zgodni z prawem mogą przyczyniać się do pogorszenia stanu 
środowiska.  

5.1.3 Wspieranie inwestorów zewnętrznych na ternie gminy Miedźno (1.3.) 

Obecnie problemem utrudniającym rozwój gospodarczy gminy jest ograniczona zdolność przyciągania dużych 
inwestycji, mimo występowania na terenie gminy znacznych potencjałów rozwojowych. Rozproszenie 
kompetencji oraz brak skutecznej koordynacji pomiędzy podmiotami zajmującymi się obsługą inwestorów, a 
także brak działań zmierzających do pozyskania oraz budowania stałych relacji z nowymi oraz działającymi 
inwestorami stwarza istotne bariery rozwoju gospodarczego gminy. 
Cel ma zostać zrealizowany poprzez wyznaczone kierunki działań: 

 Aktualizacja planów zagospodarowania przestrzennego 
 Wspieranie procesów scalania gruntów 
 Wyznaczenie, uporządkowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych 
 Pozyskanie nowych inwestorów oraz tworzenie nowych miejsc pracy 
 Wprowadzenie instrumentów lokalnego obiegu gospodarczego w tym w zakresie wprowadzania, 

rozwoju i promocji lokalnych produktów 

Oczekiwanym efektem realizacji celu jest wzmocnienie zdolności gminy do przyciągania zewnętrznych 
inwestycji, także rozwoju i promocji lokalnych przedsiębiorców obecnych już na rynku oraz stworzenie spójnego, 
efektywnego i skutecznego systemu ich obsługi na etapie przed i poinwestycyjnym. Wzmocnienie kompetencji i 
koordynacja działań podmiotów zajmujących się obsługą inwestorów, trwały wzrost atrakcyjności gminy jako 
miejsca lokowania kapitału to docelowy efekt wdrożenia celu w ramach Strategii. Następstwem działań ma być 
również wzrost poziomu inwestycji w sektorze przedsiębiorstw, a także stworzenie nowych , trwałych i wysokiej 
jakości miejsc pracy. 

 

Analizowany cel operacyjny niesie za sobą zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki dla 
środowiska. Pewne zagrożenia dla środowiska zidentyfikowano dla działania: wyznaczenie, 
uporządkowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych. Dotyczy to szczególnie obszarów o wysokiej 
różnorodności biologicznej oraz obszarów cennych krajobrazowo i kulturowo. 

W Strategii nie zdefiniowano dokładnie, co oznacza uzbrojenie terenów inwestycyjnych. W praktyce 
może nią być wszystko, z czego będą korzystać przyszli inwestorzy: sieć drogowa, sieć energetyczna, 
systemy gospodarki komunalnej i wreszcie strefy przemysłowe. Przyjęto, że gospodarkę komunalną 
oraz sieci transportowe poruszane są w Strategii w ramach innych celów, a problem sieci 
energetycznych z jednej strony nie do końca leży w gestii gminy. Biorąc pod uwagę powyższe do 
dalszych rozważań przyjęto, że rozwój infrastruktury dla nowych inwestycji obejmuje rozwój stref 
inwestycyjnych i obszarów przemysłowych.  

Rozwój infrastruktury dla nowych inwestycji połączony z rozwojem systemu zachęt do inwestowania 
jest działaniem, które w długofalowej perspektywie może nieść za sobą pozytywne zmiany 
środowiskowe. Z drugiej jednak strony wiąże się z nim możliwość występowania konfliktów o 
przestrzeń z obszarami o cennej różnorodności biologicznej oraz obszarami cennymi krajobrazowo i 
kulturowo. Szczególnie negatywne oddziaływania mogą być związane z koncentracją 
wysokoemisyjnego, ciężkiego przemysłu, który w skali lokalnej może silnie oddziaływać na lokalne 
warunki i stać się źródłem poważnych presji na środowisko. Pomijając powyższe także koncentracja 
mniejszych zakładów o mniejszej skali oddziaływań może implikować skutki środowiskowe. 
Niekorzystne pod kątem środowiskowym oddziaływania wystąpią szczególnie w przypadkach 

                                                           
21

  § 3.1 ust. 52 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko 
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niewłaściwej lokalizacji przemysłu, nieujmującej w należyty sposób warunków środowiskowych. 
Rozporządzenie OOŚ wskazuje, co prawda jako przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na 
środowisko zabudowę przemysłową o powierzchni zabudowy nie mniejszą niż 1 ha22 - jednak 
wyznaczanie takich stref nie jest objęte koniecznością uzyskania decyzji środowiskowej. 

Tworzenie stref przemysłowych i inwestycyjnych charakteryzuje się także pozytywnym 
oddziaływaniem na środowisko. Lokowanie przedsiębiorstw w przeznaczonym pod zainwestowanie 
terenie pozwala na intensyfikację wykorzystania przestrzeni produkcyjnej oraz korzystanie z jednej 
wysokosprawnej infrastruktury technicznej (efektywne systemy odprowadzania ścieków i wód 
opadowych oraz selektywnej zbiórki, usuwania i utylizacji odpadów, energooszczędne systemy 
grzewcze), co zapewnia możliwość minimalizacji presji środowiskowych i prowadzenia działalności 
zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Pozytywne skutki środowiskowe wynikają m.in. z 
oszczędzania przestrzeni oraz surowców naturalnych (paliw, energii). Samorządy terytorialne które są 
inicjatorem lub partycypują w tworzeniu stref przemysłowych, mają możliwość zastosowania 
szerokiej palety rozwiązań infrastrukturalnych i organizacyjnych minimalizujących presję na 
środowisko lokowanych w przyszłości przedsięwzięć. 

Korzystne z punktu widzenia środowiska byłoby również tworzenie „ekologicznych” parków 
przedsiębiorczości. Parki te skierowane powinny być do tych podmiotów gospodarczych, które 
wdrażają zrównoważony system środowiskowego zarządzania, prowadzą badania nad 
ekoinnowacyjnymi technologiami oraz stosują proekologiczne rozwiązania. Przedsiębiorstwa te 
mogłyby przyczynić się do wdrażania i upowszechniania efektywnych energetycznie budynków, 
systemów grzewczych lub inteligentnych sieci przesyłowych wśród firm prywatnych, instytucji 
publicznych, a także wśród społeczeństwa. Wsparciu w ramach inkubatorów przedsiębiorczości 
powinny podlegać także podmioty gospodarcze tworzące zielone stanowiska pracy, czyli służące 
ochronie środowiska, np. przedsiębiorstwa zajmujące się selektywną zbiórką i utylizacją odpadów lub 
wytwarzaniem energii odnawialnej. Strategia nie zakłada wprost wsparcia dla „zielonej” 
przedsiębiorczości. Analiza celu wskazuje, że jednym z oczekiwanych efektów ma być wzrost 
atrakcyjności gminy dla lokowania kapitału w branżach przemysłowych.  

5.1.4 Wspieranie działalności organizacji pozarządowych (1.4.) 

Aktywność społeczna mieszkańców jest niezwykle istotnym zagadnieniem z punku widzenia zrównoważonego 
rozwoju. Cel realizowany ma być poprzez: 

 Rozwój inicjatyw lokalnych 
 Rozwój innych form demokracji partycypacyjnej w zakresie współuczestnictwa w życiu publicznym, 

współdecydowania o prawodawstwie lokalnym, kluczowych inwestycjach i kierunkach zmian 
(ożywienie formy konsultacji społecznych) 

 Promocja aktywności społecznej i zaangażowania w sprawy lokalne, ekologię wśród mieszkańców 
 Integracja mieszkańców i rozwój zaufania społecznego 
 Upowszechnianie aktywnych i rodzinnych form spędzania wolnego czasu 
 Promocja i upowszechnienie wolontariatu 
 Inwentaryzacja, integracja, wspieranie, aktywizacja organizacji pozarządowych 
 Wypracowanie mechanizmów współpracy i określenie projektów partnerskich/ publiczno- prywatnych 
 Wspieranie finansowania zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe, lokalnych liderów, 

partnerstwa publiczno- prywatne 

Działaniami tymi planuje się objąć całą gminę. Natomiast zdiagnozowane obszary o wysokim poziomie 
wykluczenia społecznego, obszary zdegradowane i obszary o niskiej jakości zagospodarowania lub braku 
przestrzeni publicznych objęte mają zostać działaniami w kierunku kompleksowej rewitalizacji, odnowie i 
tworzeniu przestrzeni publicznych. 

                                                           
22

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (rozporządzenie OOŚ) (Dz. U. z 2010 r. nr 213 poz. 1397); 
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Realizacja celu wiąże się jedynie z pozytywnymi oddziaływaniami w zakresie poprawy jakości i 
dostępu do usług publicznych dla społeczeństwa. Wykorzystanie potencjału organizacji 
pozarządowych poprzez przekazywanie im zadań publicznych umożliwi stworzenie nowych, 
atrakcyjnych miejsc pracy związanych z tematyką integracji społecznej, kultury, edukacji i sportu i 
ekologii.  

Pozytywnych, prośrodowiskowych skutków realizacji kierunku można byłoby się spodziewać w 
przypadku przekazywania organizacjom pozarządowym działającym w obszarze środowiska zadań 
publicznych z zakresu jego ochrony. Organizacje skupiające się na edukacji ekologicznej 
społeczeństwa, wdrażaniu efektywnych systemów gospodarki komunalnej (odpadowej i 
wodnościekowej) oraz efektywności energetycznej przyczyniłyby się, w perspektywie czasu, do 
poprawy stanu środowiska. W ramach Strategii odniesiono się do potrzeby realizowania zadań z 
zakresu środowiska. Kolejnym kierunkiem mającym posłużyć osiągnięciu wysokiej aktywności 
społecznej jest podnoszenie poziomu tożsamości regionalnej i świadomości obywatelskiej. Działanie 
to ma służyć aktywizacji osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wyłączeniem, a także 
ograniczeniu dysfunkcji społecznych.  

Realizacja działań wpłynie także pozytywnie na podniesienie świadomości obywatelskiej i przyczyni 
się do wzmocnienia partycypacji społecznej w podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących 
rozwoju gminy Partycypacja społeczna będzie przejawiać się także bardziej świadomym i 
powszechnym udziale w konsultacjach społecznych dotyczących inwestycji mogących bezpośrednio 
wpływać na otoczenie i warunki życia ludzi (emisja hałasu, zanieczyszczenie środowiska, ochrona 
przyrody).  

Strategia zakłada objęcie działaniami rewitalizacyjnymi obszary zdegradowane zarówno 
przestrzennie, jak i społecznie. Można więc przypuszczać, że oczekiwanym efektem realizacji kierunku 
będzie nie tylko poprawa jakości i estetyki przestrzeni, ale także spójności i integracji społecznej oraz 
silny kapitał ludzki. Działania łączące rewitalizację społeczną i przestrzenną przyczynią się także do 
wzmacniania poczucia przynależności do miejsca, czyli tożsamości loklanej. Ewentualna zmiana 
zachowań społecznych w wyniku rewitalizacji może mieć pozytywny skutek dla środowiska. 
Spodziewać się można ograniczenia wandalizmu także w zakresie dewastacji środowiska i przyrody.  

Dodatkowe pozytywne efekty w zakresie ochrony środowiska można osiągnąć poprzez wykorzystanie 
animacji środowiskowej jako jednego z narzędzi rozwijania prośrodowiskowych postaw i zachowań. 
Wiedza z zakresu ochrony środowiska może być wpajana dzieciom poprzez gry i zabawy np. 
uświadamiające najmłodszym jak ważna jest segregacja odpadów czy udział w akcjach typu: 
„Sprzątanie ziemi”, „Czyste podwórko”, Czysty park” itp.  

5.1.5 Wspieranie i promowanie turystyki i rekreacji (1.5.) 

Niski poziom promocji walorów turystycznych i krajobrazowych, a także sezonowość oferty turystycznej przy 
niewystarczającej ilości organizowanych wydarzeń kulturalnych na terenie gminy  stanowią jego istotną słabość 
rozwojową. 
Realizacja celu ma odbywać się poprzez: 

 Promocję oferty turystycznej i rekreacyjnej gminy 
 Wspieranie rozbudowy i modernizacji bazy noclegowej i gastronomicznej 
 Wypracowanie spójnej koncepcji ścieżek rowerowych w gminie oraz uporządkowanie, oznakowanie i 

promowanie już istniejących ścieżek rowerowych 
 Współpraca w zakresie łączenia szlaków i tras turystycznych 
 Zachowanie, ochrona, udostępnianie i przyjazne wykorzystanie, promocja budynków, obiektów i 

przestrzeni dziedzictwa kulturowego 
 Zagospodarowanie terenów zielonych w aspekcie rozwoju funkcji rekreacyjnych 
 Budowa i rozbudowa obiektów małej architektury na terenie gminy 
 Rozwój imprez lokalnych w tym sportowych, rodzinnych 
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Efektem planowanych kierunków działań ma być stworzenie kompleksowej i atrakcyjnej oferty turystycznej 
nawiązującej do produktów turystycznych i kulturalnych o znaczeniu lokalnym i regionalnym. W wyniku 
realizacji celu ma również nastąpić wzmocnienie wizerunku gminy, a także stworzenie spójnej marki 
turystycznej opartej na znaczącym potencjale przyrodniczym i wydarzeniach kulturalnych oraz na loklanych 
walorach kulturowych. 

Unikatowa oferta turystyczna i kulturalna umożliwi rozwój turystyczny gminy Miedźno przekładając 
się tym samym na jego wzrost gospodarczy. Realizacja celu niesie za sobą pewne pozytywne skutki 
środowiskowe. Jednak z jego wdrożeniem związane są także istotne zagrożenia dla środowiska.  

W zakresie pozytywnych aspektów realizacja zamierzeń celu pośrednio przyczyni się do podniesienia 
świadomości ekologicznej oraz wzmocni tożsamość mieszkańców z gminą. Promocja walorów 
przyrodniczych i krajobrazowych wiąże się z ich pielęgnowaniem, co korzystnie wpłynie nie tylko na 
ich stan, ale również na jakość życia ludności. Także zagospodarowanie istniejących nieużytków, 
promocja obecnie niedocenianych obiektów architektonicznych i idąca za tym rewitalizacja może 
wpłynąć pozytywnie na poprawę estetyki otoczenia, a więc i na krajobraz. 

Wskazane w ramach Strategii kierunki działań oraz oczekiwane efekty realizacji celu rozpatrywane są 
pod kątem korzyści ekonomiczno-gospodarczych. Charakterystyka celu nie odnosi się natomiast do 
konfliktów jakie generowane będą pomiędzy wzrostem sektora turystycznej eksploatacji a 
poszczególnymi komponentami środowiska.  

Nadmierna eksploatacja turystyczna bezpośrednio negatywnie wpłynie na obszary cenne 
przyrodniczo, a także na tereny nieobjęte formami ochrony przyrody. Rozwijanie turystyki rodzi i 
będzie rodzić konflikty o przestrzeń. Ponadto należy zauważyć, iż intensywny ruch turystyczny może 
znacznie zagrozić różnorodności biologicznej, przykładowo poprzez eksplorację turystyczną 
wykraczającą poza teren wyznaczonych ścieżek przyrodniczych. 

Mimo negatywnych efektów będących wynikiem planowanych kierunków działań można również 
dostrzec pozytywne aspekty wzmożonej promocji turystycznej gminy.  

Wzrost znaczenia turystyki przyczyni się do obniżenia stopy bezrobocia, co z kolei przełoży się na 
podniesienie jakości i poziomu życia mieszkańców. Większa liczba przedsiębiorstw bazujących na 
lokalnych walorach kulturowych i przyrodniczych przyczyni się do budowania więzi regionalnych oraz 
wpłynie na podwyższenie świadomości ekologicznej ludności. Promocja walorów kulturowych 
powinna równocześnie napędzać proces renowacji istniejących obiektów zabytkowych, a także 
przywracania pierwotnych funkcji zabytkom. Pozwoliłoby to na zachowanie budowli będących 
świadectwem minionych epok dla przyszłych pokoleń i tym samym wzmocniłoby realizację polityki 
zrównoważonego rozwoju w gminy. Oczekiwany wzrost ilości wydarzeń kulturalnych o regionalnym 
zasięgu nie tylko poprawi wizerunek gminy lokalnie, w województwie ale i poza jego granicami, ale 
także pobudzi do rozwoju kulturowego tutejszą ludność.  

Jednym z efektów realizacji celu ma być powstawanie nowych przestrzeni publicznych służących 
celom związanym z integracją społeczną, promocją dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, 
sportem, rekreacją, oraz animacją środowiskową. Tworzenie przestrzeni publicznych to nie tylko 
budowa obiektów infrastruktury społecznej i aranżacja zieleni uporządkowanej, ale przede wszystkim 
tworzenie miejsc spotkań i integracji lokalnej społeczności. Dbanie o wspólną przestrzeń potencjalnie 
przyczynić się może do promowania proekologicznych postaw wśród mieszkańców, przekładając się 
tym samym na wzrost ich świadomości ekologicznej.   

 

Rozwój oferty turystycznej pociągnie za sobą konieczność usprawnienia połączeń komunikacyjnych w 
celu zwiększenia ich przepustowości. Pozytywnym aspektem, przy odpowiednich założeniach, mógłby 
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być wzrost znaczenia transportu zbiorowego np. poprzez rozwój połączeń komunikacji miejskiej i 
podmiejskiej oraz sieci kolejowej, czego pośrednim skutkiem będzie efektywniejsza ochrona walorów 
przyrodniczych. Rozkwit transportu publicznego, przyczyniłby się nie tylko do ochrony przyrody, ale 
także podniósłby atrakcyjność oferty turystycznej gminy.  

5.1.6 Wspieranie i rozwój administracji publicznej (1.6.) 

Głównymi problemami gminy poruszonymi w celu są niewyrównany dostęp i niska jakość usług z zakresu edukacji, 
administracji, zdrowia, kultury, nierównomierny dostęp do sieci szerokopasmowych oraz niska efektywność funkcjonowania 
i współpracy instytucji publicznych.  
Realizacja celu ma się odbywać poprzez: 

 Rozwój elektronicznych usług publicznych m.in. projekty z zakresu e-administracji, e-zdrowia, e-kultury, 
e-edukacji, w tym z uwzględnieniem rozwoju systemów back-office oraz digitalizację zasobów 

 Szkolenia zawodowe pracowników administracji samorządowej oraz jednostek organizacyjnych 
administracji samorządowej 

 Stymulowanie współpracy samorządowej w obszarach związanych z przedsiębiorczością, rynkiem 
pracy, edukacją, kulturą, turystyką, promocją, opieką zdrowotną i pomocą społeczną oraz 
bezpieczeństwem publicznym 

 Stymulowanie współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi jednostkami z 
potencjałem rozwojowym, w tym przede wszystkim w obszarze rozwoju gospodarczego, kultury, opieki 
społecznej, promocji zdrowia i zdrowego trybu życia, aktywizacji osób starszych i wychowania 
młodzieży 

 Stymulowanie współpracy międzynarodowej na płaszczyźnie stosunków dwustronnych i wielostronnych 
z samorządami partnerskimi 

 Uczestnictwo w działaniach promocyjnych realizowanych przez instytucje regionalne i krajowe 

Realizacja celu będzie generować pozytywne skutki w sferze społecznej gminy Miedźno. Wzrost 
poziomu edukacji na różnych szczeblach kształcenia oraz intensyfikacja badań profilaktycznych przy 
jednoczesnym wzroście poziomu opieki medycznej niewątpliwie pozytywnie wpłynie na poziom i 
jakość życia mieszkańców gminy. Zapewnienie wszystkim mieszkańcom dostępu do internetu, a także 
usprawnienie działalności instytucji publicznych przyczyni się do intensywnego rozwoju 
gospodarczego przekładając się tym samym na komfort życia tutejszej ludności. 

Urzeczywistnienie kierunków działań w ramach realizacji celu nie będzie istotnie wpływało na 
środowisko naturalne. W zakresie wpływu realizacji ustaleń celu na warunki i jakość życia 
mieszkańców można nadmienić wyłącznie pozytywne oddziaływanie. W kierunku tym, w ramach 
odpowiednich programów uszczegóławiających, można rozważyć wprowadzenie edukacji 
ekologicznej od jak najwcześniejszego etapu edukacji. 

5.2 OCENA CELU STRATEGICZNEGO 2 – POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW 

5.2.1 Rozwój bezpieczeństwa socjalnego, zdrowotnego i publicznego (2.1.) 

Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej gminy wykazała, że problemem Miedźna jest wciąż wysoki wskaźnik 
bezrobocia strukturalnego i niska aktywność zawodowa, duży odsetek osób korzystających ze świadczeń 
pomocy społecznej oraz niedostosowanie podstawowej infrastruktury do potrzeb mieszkańców. 
Realizacja celu ma się odbywać poprzez realizację takich działań jak: 

 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz 
zagospodarowania osadów ściekowych 

 Wsparcie infrastruktury monitoringu zagrożeń naturalnych i alarmowania 
 Planowanie, rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej dla potrzeb zarządzania kryzysowego 

i bezpieczeństwa publicznego; przeciwdziałania zagrożeniom naturalnym i antropogenicznym; 
 Doskonalenie procesów ratowniczo-gaśniczych OSP i innych organizacji ratowniczych przez system 

specjalistycznych szkoleń; 
 Rozwój opieki nad osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym zgodnie z potrzebami 
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 Dostosowanie infrastruktury ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych, w tym 
rozwój i modernizacja zasobów infrastrukturalnych ochrony zdrowia 

 Promocja zdrowego stylu życia poprzez programy profilaktyczne, ukierunkowane na zmianę postaw i 
zachowań 

 Aktywizacja społeczno‐zawodowa i edukacyjna osób/ rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym; 

 Tworzenie, wdrażanie i rozwój usług opieki środowiskowej skierowanej do seniorów, w tym 
aktywizujących i integrujących 

 Tworzenie, wdrażanie i rozwój usług opieki środowiskowej skierowanej do osób niepełnosprawnych, w 
tym aktywizujących i integrujących 

Realizacja celu będzie generować pozytywne skutki w sferze społecznej oraz infrastrukturalnej gminy. 
Wzrost poziomu świadczenia usług z zakresu ochrony zdrowia oraz intensyfikacja badań 
profilaktycznych przy jednoczesnym wzroście poziomu opieki medycznej w gminie niewątpliwie 
pozytywnie wpłynie na poziom i jakość życia mieszkańców. Dodatkowym aspektem jest zwrócenie 
uwagi proces „starzenia” się społeczeństwa. Strategia akcentuje ten temat zawracając uwagę na 
realizację zadań z zakresu polityki prospołecznej ukierunkowanych na seniorów, osoby 
niepełnosprawne, zagrożone ubóstwem i wykluczone. Są to pozytywne prospołeczne działania, które 
mają pozytywny wpływ na środowisko.  

Udoskonalenie usług w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej w obszarze chorób 
cywilizacyjnych oraz kampania profilaktyczna mająca na celu wzrost liczby osób poddających się 
badaniom z zakresu ww. chorób pozwoli na zwiększenie stopnia ich wykrywalności, tym samym 
obniżając odsetek zgonów spowodowanych chorobami XXI wieku. Odpowiednia opieka medyczna 
przyczyni się do poprawy ogólnego stanu zdrowia i jakości życia mieszkańców gminy. Wydaje się 
jednak, że profilaktykę należałoby skorelować szczególnie z kierunkami działań odpowiadającymi za 
poprawę stanu środowiska co w tym celu zostało połączone z rozbudową i modernizacja 
infrastruktury odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz zagospodarowania osadów ściekowych. 

Planowanie, rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej dla potrzeb zarządzania 
kryzysowego i bezpieczeństwa publicznego; przeciwdziałania zagrożeniom naturalnym i 
antropogenicznym zapewnia możliwość rozwoju gospodarczego miejsc usytuowanych na obszarach 
zagrożonych niekorzystnymi warunkami klimatycznymi. Na terenie gminy Miedźno występują 
obszary zagrożone wystąpieniem powodzi lub podtopień. Ochrona przeciwpowodziowa w niektórych 
przypadkach może mieć jednak odwrotny do zamierzeń skutek, jeśli jej realizacja pociąga za sobą 
nadmierne zainwestowanie i tym samym zwiększenie podatności na straty, co finalnie prowadzi do 
wzrostu ryzyka powodziowego. Niemniej jednak realizacja celu, w świetle naturalnych uwarunkowań 
regionu, jest konieczna do jego rozwoju. Sformułowanie celu wyznacza jedynie ogólne kierunki 
działań, tak że ich realizacja może być prowadzona na wiele sposobów. Ma to tę zaletę, że uniknięto 
zbędnej dyskusji nad spornymi wizjami systemu przeciwpowodziowego i jego działania, w tym 
sporów między inżynieryjnymi i proekologicznymi rozwiązaniami. Z drugiej strony nie uwzględniono 
ani jednego problemu dotyczącego ochrony przeciwpowodziowej. Stan środowiska rozpatrywany jest 
jedynie w kategorii poprawy jakości wód, co stanowi istotny czynnik w drodze do poprawy 
środowiska życia człowieka, ale nie będzie jedynym problemem generowanym przez realizację celu. 

Strategia nie rozpatruje środowiskowego kontekstu wezbrań rzecznych i ich wpływu na 
funkcjonowanie ekosystemów wodnych. Ponieważ wizja bezpieczeństwa przeciwpowodziowego nie 
została doprecyzowana, można mieć tylko nadzieję, że przyszłe plany rozwoju będą wykorzystywać 
dorobek współczesnej wiedzy, dzięki któremu możliwe są działania przeciwpowodziowe 
zapewniające dbałość o środowisko naturalne (odsuwanie wałów przeciwpowodziowych od koryt, 
zwiększanie małej retencji, przywracanie funkcji równi zalewowej, zaniechanie prostowania koryt, 
renaturyzacja dolin rzecznych, wykorzystywanie naturalnych materiałów budowlanych, umożliwienie 
migracji ryb etc.). Mniejsze obawy budzą działania polegające na rozwoju systemów odbioru i 
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oczyszczania ścieków oraz zagospodarowania odpadów ściekowych. Ponadto cel ukierunkowany jest 
na rozwiązanie problemów związanych z odbiorem ścieków. Trudno jednak prowadzić politykę 
odbioru i oczyszczania ścieków bez spójnego systemu nastawionego na eliminację wszystkich źródeł 
zanieczyszczeń wód podziemnych i powierzchniowych. 

W ocenie właściwego systemu realizacji celu operacyjnego warto zaznaczyć, że w Strategii nacisk 
położono na rozwój systemów monitorowania i ostrzegania ludności, bo z minionych doświadczeń 
wynika, że działania takie są w Polsce znacznie ograniczone, i to mimo dostępnych metod i technik, 
które z powodzeniem stosowane są w innych krajach, także u naszych sąsiadów (Niemcy, Czechy). 
Przewidziane warunki sukcesu obejmują zarówno działania organizacyjne, realizację polityki 
europejskiej, jak i zmianę postawy lokalnej społeczności. Wydaje się, że osiągnięcie założonego celu 
możliwe jest tylko dzięki takiemu wielostronnemu zakresowi działań. Postępy w realizacji zamierzeń 
powinny być na bieżąco monitorowane.  

5.2.2 Rozwój bezpieczeństwa socjalnego zdrowotnego i publicznego (2.2.) 

Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej gminy wykazała, że problemem Miedźna jest niewystarczających 
poziom edukacji przedszkolnej i szkolnej oraz niewystarczające zabezpieczanie opieki nad dziećmi do 3 roku 
życia uniemożliwiające rodzicom powrót do aktywności zawodowej. 
Realizacja celu ma się odbywać poprzez realizację takich działań jak: 

 Upowszechnienie i zwiększenie dostępności do opieki nad dzieckiem do lat 3  
 Upowszechnienie i rozwój usług edukacji przedszkolnej  
 Doposażenie placówek edukacji podstawowej i gimnazjalnej w sprzęt i materiały dydaktyczne oraz 

organizacja pracowni w tym do nauki przedmiotów matematyczno‐przyrodniczych, informatycznych, 
języków obcych i przedsiębiorczości 

 Poprawa warunków nauczania w placówkach edukacyjnych obejmująca przebudowę, rozbudowę lub 
adaptację  

 Budowanie programów edukacyjnych w zakresie kompetencji kluczowych na rynku pracy, wsparcie 
nauki języków obcych, nauk matematyczno‐przyrodniczych i ICT oraz postaw kreatywności, 
innowacyjności, przedsiębiorczości, itp. na wszystkich etapach kształcenia; 

 Opracowanie i realizacja programów pomocy stypendialnej dla uczniów o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych (m.in. uczniowie niepełnosprawni, uczniowie uzdolnieni, zagrożeni przedwczesnym 
kończeniem nauki) 

Realizacja celu wiąże się jedynie z pozytywnymi oddziaływaniami w zakresie poprawy jakości i 
dostępu do usług edukacyjnych dla społeczeństwa. Cel będzie realizowany poprzez wykorzystanie 
potencjału istniejących placówek edukacyjnych. Dzięki realizacji zaplanowanych działań wrośnie 
poziom świadczonych przez szkoły i przedszkola usług edukacyjnych co przełoży się bezpośrednio na 
wyniki osiągane przez uczniów i umożliwi, iż kontynuację nauki oraz ukierunkowanie kształcenia na 
rynek pracy. Dzięki świetnie rozwiniętym kompetencjom kluczowym uczniowie będą w stanie określić 
swoje predyspozycje i ukierunkować swoją ścieżkę rozwoju. Realizacja założeń tego celu ma 
pozytywny wpływ na środowisko, poprzez ukierunkowanie dzieci i młodzieży na rozwój w ramach 
nowoczesnych programów edukacyjnych w zmodernizowanych i dobrze wyposażonych placówkach. 

Jedynym aspektem mogącym mieć wpływ na środowisko jest przebudowa, rozbudowa lub adaptacja 
placówek edukacyjnych. Jednakże mając na uwadze fakt, iż są to obiekty już funkcjonujące, ich 
modernizacja polegać będzie na remoncie obiektów mającym na celu zwiększenie ich efektywności 
energetycznej co będzie miało pozytywny wpływ na środowisko, poprzez redukcję emisji oraz 
oszczędność energii. Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni publicznych przyczyni się do 
podniesienia estetyki otoczenia, zmiany postaw i zachowań społecznych oraz poprawy jakości i nauki 
dla dzieci i młodzieży.  
Analizując potencjalne zagrożenia należy zwrócić uwagę na fakt, iż działania modernizacyjne ze 
względu na swoją niewielką skalę są często przedsięwzięciami podprogowymi nie wymagającymi 
przeprowadzenia procedury OOŚ.  
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5.2.3 Rozwój kultury sportu i rekreacji na terenie gminy (2.3.) 

Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej gminy wykazała, że gmina posiada niewykorzystany potencjał 
turystyczny i rekreacyjny oraz niewystarczającą infrastrukturę rekreacyjną. Dodatkowymi aspektami 
wpływającymi na rozwój gminy są niska aktywność społeczna oraz niski stopień promocji gminy i jej oferty 
turystycznej, kulturalnej i rekreacyjnej.  
Realizacja celu ma się odbywać poprzez realizację takich działań jak: 

 Rozwój działalności obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy  
 Rozwój oferty sportowej i rekreacyjnej na terenie gminy Miedźno  
 Doposażenie i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej i sportowej 
 Rozwój oferty kulturalnej na terenie gminy  
 Rozwój infrastruktury kulturalnej na terenie gminy  
 Wspieranie wyposażenia placówek kulturalnych  
 Wspieranie finansowania działań sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych 

 

Realizacja celu wiąże się z pozytywnymi oddziaływaniami w zakresie aktywizacji społeczności lokalnej 
do aktywności fizycznej poprzez udostępnienie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie 
gminy. Działania zmierzające do modernizacji istniejącej infrastruktury muszą towarzyszyć akcjom 
promującym zdrowie i zdrowy styl życia wśród mieszkańców, których coraz częściej dotykają choroby 
cywilizacyjne związane z siedzącym trybem życia.  
Strategia zakłada objęcie działaniami rewitalizacyjnymi obszary zdegradowane zarówno 
przestrzennie, jak i społecznie. Można więc przypuszczać, że oczekiwanym efektem realizacji kierunku 
będzie nie tylko poprawa jakości i estetyki przestrzeni, ale także spójności i integracji społecznej oraz 
silny kapitał ludzki. Działania łączące rewitalizację społeczną i przestrzenną przyczynią się także do 
wzmacniania poczucia przynależności do miejsca, czyli tożsamości lokalnej. Dodatkowym aspektem 
wzmagającym tożsamość lokalną będzie rozwój oferty kulturalnej dla mieszkańców. Ewentualna 
zmiana zachowań społecznych w wyniku realizacji tych dzałań może mieć pozytywny skutek dla 
środowiska. Spodziewać się można ograniczenia wandalizmu także w zakresie dewastacji środowiska 
i przyrody.  

Jednym z efektów realizacji celu ma być powstawanie nowych przestrzeni publicznych służących 
celom związanym z integracją społeczną, promocją dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, 
sportem oraza rekreacją. Tworzenie przestrzeni publicznych to nie tylko budowa obiektów 
infrastruktury społecznej i aranżacja zieleni uporządkowanej, ale przede wszystkim tworzenie miejsc 
spotkań i integracji lokalnej społeczności. Dbanie o wspólną przestrzeń potencjalnie przyczynić się 
może do promowania proekologicznych postaw wśród mieszkańców, przekładając się tym samym na 
wzrost ich świadomości ekologicznej.   

5.2.4 Poprawa dostępności komunikacyjnej (2.4.) 

Cel zakłada realizację działań w kierunku poprawy zewnętrznej i wewnętrznej dostępności transportowej oraz 
spójności całej sieci ze szczególnym naciskiem na rozwój i popularyzację transportu zbiorowego. 
Realizacja celu ma się odbywać poprzez realizację takich działań jak: 

 systemowe rozwiązanie problemów transportu zbiorowego gminy, w tym komunikacja z Kłobuckiem 

Realizacja celu wpłynie pozytywnie na mobilność zawodową mieszkańców oraz przyczyni się nie 
zmniejszenia emisji liniowej poprzez promocję i korzystanie z transportu zbiorowego. 

5.2.5 Wspieranie dostępu do sieci teleinformatycznej (2.5.) 

Analiza SWOT sytuacji gminy wykazała, że gmina posiada białe punkty na mapie gminy -  braki dostępu do sieci 
internet.  
Realizacja celu ma się odbywać poprzez realizację takich działań jak: 

 Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci telekomunikacyjnych zwiększających dostęp do 
szerokopasmowego Internetu 
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 Podnoszenie umiejętności wśród mieszkańców w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii, 
internetu 

Redukcja dysproporcji w gminie odnośnie wyposażenia w sieć szerokopasmową oraz rozwój usług 
publicznych on-line przyczyni się do wzrostu kompetencji cyfrowej wśród mieszkańców. Większy 
poziom cyfryzacji, także w sektorze publicznym (cel operacyjny 1.6) potencjalnie usprawni działalność 
instytucji publicznych, co z kolei może docelowo przyczynić się do zwiększenia partycypacji 
społecznej w podejmowaniu decyzji administracyjnych. Z działaniem tym może być także związane 
jedyne, potencjalne i pośrednie negatywne oddziaływanie na stan środowiska. Infrastruktura, która 
będzie powstawała w związku z ww. rozbudową może wymagać dostępu do terenu, co w niektórych 
przypadkach może rodzić konflikt o przestrzeń z obszarami cennej różnorodności biologicznej. Nie 
jest to jednak oddziaływanie, które można zdefiniować jednoznacznie. Wydaje się też, że poprzez 
prawidłowe projektowanie prac budowlanych czy wykorzystanie istniejących kanałów technicznych 
oddziaływania te można zmarginalizować. 

5.3 OCENA CELU STRATEGICZNEGO 3 – Rozwój infrastruktury na ternie gminy  

5.3.1 Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej (3.1.) 

Cel zakłada realizację działań w kierunku poprawy stanu budynków, infrastruktury i przestrzeni społecznej oraz 
zasobów mieszkaniowych. 

 Przebudowa lub adaptacja zdegradowanych terenów lub przestrzeni celem przywrócenia lub nadania 
im nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych, i innych; 

 Rewitalizacja zasobów mieszkaniowych w szczególności poprzez poprawę ich estetyki, funkcjonalności 
oraz wprowadzenie odnawialnych źródeł energii; 

 Przebudowa lub adaptacja zdegradowanych budynków lub obiektów celem przywrócenia lub nadania 
im nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych, i innych; 

Działaniami tymi planuje się objąć całą gminę. Natomiast zdiagnozowane obszary o wysokim 
poziomie wykluczenia społecznego, obszary zdegradowane i obszary o niskiej jakości 
zagospodarowania lub braku przestrzeni publicznych objęte mają zostać działaniami w kierunku 
kompleksowej rewitalizacji, odnowie i tworzeniu przestrzeni publicznych. Realizacja celu wiąże się 
jedynie z pozytywnymi oddziaływaniami w zakresie poprawy jakości i dostępu do przestrzeni 
publicznej dla społeczeństwa. Strategia zakłada objęcie działaniami rewitalizacyjnymi obszary 
zdegradowane przestrzennie. Można więc przypuszczać, że oczekiwanym efektem realizacji kierunku 
będzie nie tylko poprawa jakości i estetyki przestrzeni, ale także spójności i integracji społecznej oraz 
silny kapitał ludzki.  

Jednym z efektów realizacji celu ma być powstawanie nowych przestrzeni publicznych służących 
celom związanym z integracją społeczną, promocją dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, 
sportem, rekreacją. Tworzenie przestrzeni publicznych to nie tylko budowa obiektów infrastruktury 
społecznej i aranżacja zieleni uporządkowanej, ale przede wszystkim tworzenie miejsc spotkań i 
integracji lokalnej społeczności. Dbanie o wspólną przestrzeń potencjalnie przyczynić się może do 
promowania proekologicznych postaw wśród mieszkańców, przekładając się tym samym na wzrost 
ich świadomości ekologicznej. 

5.3.2 Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój zasobów naturalnych (3.2.) 

Zakłada się realizację celu przez działania związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej poprze: 
 Produkcję i dystrybucję energii ze źródeł odnawialnych 
 Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach 
 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej 
 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym 
 Poprawa jakości powietrza oraz wód podziemnych i powierzchniowych na terenie gminy 
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Efektem planowanych kierunków działań ma być zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz 
cieplnej w budynkach mieszkalnych, przemysłowych i użyteczności publicznej przez zastosowanie 
nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Ponadto w wyniku realizacji celów, 
planuje się wzrost stopnia wykorzystania odnawialnych źródeł energii w rozproszonych źródłach 
energii i zmniejszenie jej kosztów. Poprzez intensyfikację rozwoju odnawialnych źródeł energii 
poprawi się stan jakości powietrza w gminie. Wypracowanie działań wprowadzających oszczędności 
w zużyciu energii, zmianę źródeł energii oraz zwiększenie wykorzystania OZE poskutkuje 
zwiększeniem bezpieczeństwa energetycznego. 

Realizacja kierunków działań w dużym stopniu wpłynie pozytywnie, zarówno na efektywność i 
oszczędność energetyczną, jak i na poprawę ogólnego bezpieczeństwa energetycznego w gminie. 

Jak wynika z analiz obecnego stanu w gminie dominuje konwencjonalna energetyka oparta na węglu, 
dzięki realizacji celu możliwym będzie zmiana bilansu energetycznego na korzyść 
niekonwencjonalnych źródeł takich jak np. energia wiatru i wody. Wydaje się, że pomimo 
konieczności rozwijania energetyki alternatywnej i dostosowywania poziomów emisyjności do 
wymogów unijnych, dla stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania sektora energetycznego podstawą 
w najbliższych latach w dalszym ciągu będzie energetyka konwencjonalna oparta na węglu. Dlatego 
też, to właśnie na tym sektorze należy skupić uwagę i wykorzystać wszelkie dostępne innowacyjne 
rozwiązania technologiczne maksymalnie obniżające negatywne oddziaływanie tradycyjnej 
energetyki na środowisko naturalne i zdrowie mieszkańców. W tym kontekście proponowane 
kierunki działań zmierzające do zmniejszenia zużycia energii cieplnej i elektrycznej są priorytetowym 
zadaniem i w dużym stopniu pozwolą na rozwiązane istotnych problemów wynikających z obciążeń 
środowiskowych. Wsparcie działań w zakresie efektywności energetycznej wpłynie na zmniejszenie 
zapotrzebowania na energię, a więc pośrednio pozytywnie na wszelkie elementy środowiska, na 
które energetyka może oddziaływać. Jednym ze sposobów zwiększenia efektywności energetycznej 
mają być działania zmierzające do zmniejszenia zużycia energii cieplnej i elektrycznej w budynkach 
mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej. Działania takie mogą być realizowane na różne 
sposoby: poprzez systemy zachęt fiskalnych, edukację ekologiczną, promocję aż po systemy 
nakazowe. W gminie występują korzystne warunki do rozwoju energetyki alternatywnej. Stąd w 
Strategii zwraca się uwagę na działania w zakresie wdrażania odnawialnych źródeł energii takich jak: 
energia wiatru, woda, słońce oraz biopaliwo. Planowane zamierzenia będą działaniami pro 
środowiskowymi, choć nie będą pozbawione ryzyka wystąpienia obciążeń poszczególnych 
komponentów środowiska. Realizacja ww. działań może negatywnie oddziaływać na strategiczne 
obszary związane z m.in. narażeniem ludzi na hałas, występowaniem zjawiska migotania, 
niekorzystnymi zmianami w krajobrazie, wyłączaniem gleb z produkcji rolnej, kształtowaniem 
stosunków wodnych (zmiany wskutek spiętrzania wód dla celów energetyki wodnej), ograniczaniem 
różnorodności biologicznej (przerywanie korytarzy ekologicznych, oddziaływania na awifaunę) i 
agroróżnorodności (rozległe monokultury roślin energetycznych). Jednakże oddziaływania te, na dzień 
dzisiejszy należy traktować jako potencjalne, gdyż ich faktyczne wystąpienie będzie ściśle uzależnione 
od wyboru lokalizacji pod planowane inwestycje. Jednak wpływ potencjalnych inwestycji OZE na 
środowisko, a w szczególności na obszary chronione powinien być szczegółowo rozpatrywany 
dopiero na etapie oceny oddziaływania na środowisko konkretnych przedsięwzięć. Rozpatrywanie lub 
wskazywanie takiego wpływu na poziomie szczegółowości Strategii, która nie wskazuje ram realizacji, 
rozwiązań technologicznych ani konkretnej lokalizacji inwestycji jest niezasadne. Należy także 
jednoznacznie wskazać, iż negatywne oddziaływanie OZE może być skutecznie zminimalizowane w 
wyniku starannego postępowania lokalizacyjnego i prawidłowo prowadzonych procedur oceny 
oddziaływania na środowisko. Branża OZE podlega też stałej ewolucji, powstają nowe technologie, 
które minimalizują dotychczasowe uciążliwości. Wspieranie przede wszystkim rozwiązań 
transponujących innowacje gwarantuje, że skala tych oddziaływań może być mniejsza od 
prognozowanej. W tym wypadku niezmiernie istotne jest, aby działania z zakresu wsparcia dla 
niekonwencjonalnych źródeł energii były przemyślane, poprzedzone wcześniejszymi analizami 
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uwzględniającymi możliwe negatywne oddziaływania w odniesieniu do poszczególnych obszarów 
geograficznych regionu, a także uwzględniały możliwy do osiągnięcia poziom wiedzy i technologii z 
tego zakresu. Istotnym jest również, aby ww. zamierzenia inwestycyjne poprzedzono działaniami 
legislacyjnymi i prawnymi, ułatwiającymi przyłączenie i wykorzystanie alternatywnych źródeł energii. 
Wśród najważniejszych ze środowiskowego punktu widzenia działań należy wymienić planowanie 
przestrzenne w oparciu o ocenę ryzyk środowiskowych.  

5.3.3 Wspieranie rozwoju mieszkalnictwa (3.3.) 

Cel realizowany ma być poprzez wspieranie działań dotyczących: 
 Modernizacji, rozbudowa i budowa sieci kanalizacyjnej w tym sanitarnej i deszczowej 
 Rozwoju mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego 
 Promowania terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe 

Efektem planowanych kierunków działań będzie poprawa jakości wód, zwiększenie dysproporcji w zakresie 
przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz promowanie terenów pod zabudowę mieszkaniową.  
Realizacja celu w zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy sieci kanalizacyjnej w tym sanitarnej i 
deszczowej jest istotna ze względu na aspekty środowiska naturalnego, które są istotne ze względu 
na stan zasobów naturalnych oraz ochrony różnorodności biologicznej. Wynikające z dyrektyw 
unijnych aspekty ochrony środowiska, które powinien zwraca uwagę cel to: 

 jakość wody pitnej, 

 redukcja zanieczyszczeń wód powierzchniowych przez nawozy i pestycydy, 

 ochrona zasobów wodnych i ekosystemów od wody zależnych, 

 oczyszczanie i odprowadzanie ścieków komunalnych i przemysłowych, 
Zaplanowane działania w skali lokalnej mogą wiązać się z realizacją inwestycji komunalnych. Należy 
jednak jednoznacznie stwierdzić, iż w skali globalnej cel w żadnym wypadku nie będzie miał 
negatywnego oddziaływania na środowisko. Możliwość wystąpienia presji środowiskowych będzie 
ściśle związana z niewłaściwą lokalizacją ww. inwestycji, co nie jest przedmiotem oceny niniejszej 
Prognozy i powinno być szczegółowo analizowane na niższych stopniach oceny oddziaływania 
środowiskowych.  
Poddając analizie kolejne kierunki działań Strategii w ramach celu wspierania rozwoju mieszkalnictwa 
można dojść do następujących wniosków, promowanie terenów pod zabudowę mieszkaniową będzie 
się wiązało z zajęciem nowych terenów, a tym samym zmniejszenie różnorodności biologicznej, 
jednakże skala tych inwestycji nie będzie na tyle duża, by oddziaływanie to miało duże znaczenie.  
 
Poddając analizie kolejne kierunki działań Strategii można dojść do następujących wniosków: 
1. Zaproponowane w Strategii kierunki działań w sposób jednoznaczny wpłyną na poprawę 
stanu środowiska jednakże nie traktują wybranych aspektów środowiska w sposób kompleksowy. 
Projekty realizowane w ramach poprawy istniejącego systemu gospodarki wodno-ściekowej powinny 
obejmować m.in. kanalizację, oczyszczalnie ścieków komunalnych i przemysłowych, spływ 
powierzchniowy, kanalizację deszczową i gospodarkę osadem ściekowym. Dokument zaś zakłada 
jedynie rozwój infrastruktury wspierającej odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych oraz 
zagospodarowanie odpadów ściekowych. 

2. Wykorzystanie zasobów środowiskowych od zawsze było związane z dokonywaniem 
przemian przestrzeni i dlatego to właśnie prawidłowy system planowania przestrzennego jest 
niezwykle istotny dla skutecznego realizowania ochrony środowiska przyrodniczego. Przestrzeń jest 
zasobem ograniczonym i jej złe zarządzanie lub co gorsza - brak zarządzania może wpłynąć z jednej 
strony na hamowanie rozwoju gospodarczego, a z drugiej na bezpośrednie negatywne oddziaływania 
na środowisko przyrodnicze, ostatecznie powodując powstawanie konfliktów o przestrzeń. Wszystkie 
sytuacje konfliktowe mogą być także minimalizowane przez właściwe prowadzenie procedur OOŚ, 
prawidłową lokalizację i rozpatrywanie wariantów alternatywnych oraz branie pod uwagę 
uwarunkowań przyrodniczych. 
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3. W Strategii, szczególnie w tym celu brakuje celowego działania zmierzającego do wzrostu 
świadomości ekologicznej. Wydaje się, że osiągnięcie poprawy spójności przestrzeni przyrodniczej i 
poprawa zachowania różnorodności biologicznej jest bez tego niemożliwa.  

5.4 SYNTETYCZNE PODSUMOWANIE WPŁYWU STRATEGII NA POSZCZEGÓLNE 

ELEMENTY ŚRODOWISKA I OBSZARY SPECYFICZNE 

5.4.1 SYNTEZA PRZEPROWADZONYCH ANALIZ 

5.4.1.1 RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA, ROŚLINY I ZWIERZĘTA, OBSZARY 

CHRONIONE (W TYM OBSZARY NATURA 2000)  

Oddziaływania pozytywne  

 Potencjalne wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych działających w sferze ochrony 
różnorodności biologicznej. (1.4) 

 Prawidłowa realizacja działań rewitalizacyjnych, z uwzględnieniem uwarunkowań przyrodniczych, 
może zmniejszyć skalę presji na środowisko przyrodnicze i wpłynąć na poprawę warunków 
siedliskowych. (3.1)  

 Rozwój systemu transportu zbiorowego zmniejszy ilość użytkowników dróg i pośrednio presje na 
środowisko przyrodnicze (np. wynikające z realizacji inwestycji, czy kolizji z pojazdami). (2.4) 

 Poprawa jakości wód poprzez zmniejszenie dopływu biogenów z jego zlewni. (2.1, 3.3)  

 Polepszanie jakości wody (oczyszczanie, redukcja zanieczyszczeń) pozytywnie wpłynie na stan 
ekosystemów wodnych i od wody zależnych. (2.1, 3.2, 3.3) 

Oddziaływania negatywne 

 W przypadku niewłaściwej lokalizacji planowanej infrastruktury (sieci przesyłowych, terenów 
przemysłowych) mogą nastąpić zmiany warunków siedliskowych, a w skrajnych przypadkach 
emisja hałasu może potencjalnie powodować rozproszenie fauny i ostatecznie opuszczenie 
dotychczasowych siedlisk. (1.3, 2.5) 

 W związku z brakiem wskazania sposobów realizacji i form wsparcia można domniemywać, że 
niekontrolowany wzrost ilości mieszkańców prowadzących działalność gospodarczą, szczególnie 
w zakresie produkcyjnym i turystycznym, może potencjalnie przyczynić się do zwiększenia presji 
na lokalną różnorodność biologiczną. (1.2) 

 Działania rewitalizacyjne ze względu na swoją skalę są często przedsięwzięciami podprogowymi, 
– zatem nie wymagają przeprowadzenia procedury OOŚ. Biorąc pod uwagę niektóre zamierzenia 
(termomodernizacja, odnowa obiektów zabytkowych etc.) może potencjalnie dojść do sytuacji 
prowadzenia tych prac ze szkodą dla gatunków chronionych zamieszkujących obiekty 
rewitalizowane (np. nietoperzy, owadów, ptaków). (3.1) 

 W przypadku niewłaściwej lokalizacji lub wyboru niewłaściwych rozwiązań technologicznych 
produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych może ingerować w ekosystemy poprzez: 
tworzenie barier (elektrownie wodne), zagrożenie dla awifauny (elektrownie wiatrowe). (3.2) 

5.4.1.2 LUDZIE (ZDROWIE, WARUNKI ŻYCIA, ZACHOWANIA SPOŁECZNE) 

Oddziaływania pozytywne  

 Poprawa dostępności do wysokiej jakości, wyspecjalizowanej oferty edukacyjnej może mieć 
wpływ na podniesienie świadomości ekologicznej ludzi. (2.2) 

 Rozwój infrastruktury turystycznej oraz promocja turystycznych i kulturowych atutów gminy 
wpłynie na kształtowanie tożsamości lokalnej. (1.5) 
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 Poprawa jakości i dostępności do edukacji, wzrost dostępności miejsc pracy, aktywizacja 
zawodowa, zwłaszcza osób biernych zawodowo oraz zagrożonych bezrobociem strukturalnym 
przyczyni się do poprawy warunków życia ludności. Społeczeństwo, które ma zagwarantowane 
podstawowe potrzeby chętniej przyjmuje proekologiczne modele konsumpcji. (1.1,2.2) 

 Podniesienie aktywności społecznej wpłynie na wzrost partycypacji społecznej w procesie 
decyzyjnym, a także pośrednio na wzrost świadomości ekologicznej ludności gminy. (1.4) 

 Rewitalizacja i odnowa przestrzeni publicznej wpłynie pozytywnie na jakość i warunki życia 
ludności, przyczyni się do poprawy estetyki otoczenia, co może przełożyć się na zmianę zachowań 
społecznych (spadek przestępczości, wandalizmu). (3.1) 

 Interwencja w obszary o wysokim wykluczeniu społecznym, obszary zdegradowane, o słabym 
zagospodarowaniu przestrzeni publicznej pozwoli na zmniejszenie dysproporcji między tymi 
obszarami problemowymi a regionami o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego. Przyczyni się 
tym samym do integracji społecznej ludzi i poprawy warunków ich życia. (2.1) 

 Poprawa jakości i dostępu do usług publicznych oraz zwiększenie efektywności i współpracy 
między instytucjami publicznymi przyczyni się do poprawy warunków życia ludności. (1.6) 

 Działania profilaktyczne i rozwój wysokiej jakości usług związanych z opieka medyczną w 
obszarze chorób cywilizacyjnych przyczyni się do poprawy standardów publicznego systemu 
ochrony zdrowia oraz wpłynie pozytywnie na stan zdrowia i życia ludzi. (1.6, 2.1) 

 Poprawa dostępu do wysokiej jakości zintegrowanych usług transportowych oraz zwiększenie 
mobilności mieszkańców wpłynie na poprawę warunków życia ludzi. (2.4)  

 Poprawa jakości powietrza przyczyni się do poprawy warunków życia i zdrowia ludzi. (3.2) 

 Poprawa stanu środowiska wpłynie pozytywnie na stan zdrowia oraz na warunki i jakość życia 
ludzi. (3.2, 3.3) 

 Wzrost bezpieczeństwa ludności mieszkającej na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo 
powodzi wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i warunków ich życia. (2.1) 

Oddziaływania negatywne 

 W przypadku niewłaściwej lokalizacji planowanej infrastruktury (sieci przesyłowych, terenów 
przemysłowych) mogą nastąpić negatywne zmiany warunków życia okolicznej ludności. (1.1, 1.3, 
2.5)  

 Niekontrolowany i źle ukierunkowany rozwój przedsiębiorczości może w pewnych przypadkach 
generować zwiększone oddziaływania na środowisko życia ludzi (hałas, powietrze). (1.3) 

 Rozwój OZE w tym energetyki wiatrowej w pobliżu siedzib ludzkich może być odbierany przez 
niektóre grupy społeczne, jako negatywne oddziaływanie (migotanie cieni, hałas, infradźwięki). 
(3.2) 

 W celu dotyczącym ochrony środowiska nie uwzględniono, jako jednego z kierunków działań, 
podniesienia świadomości ekologicznej społeczeństwa, co jest jednym z warunków poprawy 
stanu środowiska, a zatem i warunków życia ludzi. (3.2) 

 Brak wskazania jako jednego z kierunków działań konieczności podnoszenia wzrostu świadomości 
społecznej w zakresie zagrożeń naturalnych. (2.1) 

5.4.1.3 WODY (JAKOŚĆ WÓD, WYKORZYSTANIE ZASOBÓW) 

Oddziaływania pozytywne  

 Rozwój infrastruktury inwestycyjnej uwzględniającej potrzeby gospodarcze i potrzeby przyszłych 
inwestorów, szczególnie w zakresie gospodarki wodno ściekowej, może pozytywnie wpłynąć na 
stan wód. (1.3) 

 Potencjalnie chęć utrzymania wysokiego potencjału turystyczno-rekreacyjnego powinna 
powodować w sposób pośredni i wtórny konieczność minimalizacji negatywnych oddziaływań na 
wody. (1.5) 
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 Wzrost poziomu tożsamości lokalnej i świadomości obywatelskiej może potencjalnie prowadzić 
do zwiększenia troski o środowisko przyrodnicze, w tym dbałości o stan wód podziemnych i 
powierzchniowych. (1.4) 

 Odpowiednio prowadzona polityka, zachęcająca do korzystania z transportu zbiorowego może 
wpłynąć pośrednio na zmniejszenie znaczenia transportu indywidualnego i tym samym obniżyć 
emisję substancji ropopochodnych do wód oraz emisji liniowej. (2.4) 

 Ograniczenie ilości nieoczyszczonych ścieków trafiających do środowiska wodnego dzięki 
rozwojowi infrastruktury odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych oraz kompleksowych 
systemów gospodarki odpadowej. (2.1, 3.3) 

Oddziaływania negatywne 

 Niewłaściwa i nieprzemyślana lokalizacja infrastruktury przemysłowej, w tym w szczególności 
obszarów przemysłowych może spowodować wzrost presji na wody powierzchniowe i 
podziemne. (1.3) 

 W przypadku niewłaściwej lokalizacji nowych przedsiębiorstw i inwestycji nieposiadających 
właściwych rozwiązań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej może potencjalnie nastąpić 
negatywne oddziaływanie na wody. (1.3) 

 Ochrona przeciwpowodziowa nieuwzględniająca naturalnych funkcji dolin rzecznych (nadmierne 
przyspieszenie odpływu wód, brak naturalnej retencji, zmniejszenie powierzchni zalewowych) nie 
pozwoli na rozwój i prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów opartych o oddziaływanie wód 
płynących. (2.1) 

5.4.1.4 POWIETRZE 

Oddziaływania pozytywne  

 Promowanie i rozwój transportu publicznego oraz pozwoli częściowo skompensować rosnące 
obciążenia środowiska w zakresie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych. (2.4) 

 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza na skutek poprawy efektywności energetycznej 
oraz wykorzystania OZE. (3.2) 

 Poprawa jakości powietrza w rejonach silnie zurbanizowanych w efekcie zmiany lokalnych i 
indywidualnych źródeł energii (3.2) 

 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza przez poprawę infrastruktury odbioru i 
oczyszczania ścieków (nowoczesne metody zagospodarowywania osadów ściekowych – odzysk 
biogazu). (2.1) 

 Poprawa efektowności energetycznej budynków (3.2) 

Oddziaływania negatywne 

 Zakładana aktywizacja gospodarcza pomimo wdrażania nowych technologii doprowadzi do 
zwiększenia emisji CO2 i niektórych zanieczyszczeń w sektorze energetycznym i transportowym, 
przyczyniając się do tzw. zmian klimatycznych. (1.3) 

 W przypadku niewłaściwej lokalizacji emisyjnych przedsiębiorstw może potencjalnie nastąpić 
lokalny wzrost oddziaływań na powietrze. (1.3) 

5.4.1.5 POWIERZCHNIA ZIEMI 

Oddziaływania pozytywne  

 Rozwój uporządkowanych terenów przemysłowych, poprzedzony odpowiednim planowaniem 
przestrzennym wpłynie pozytywnie na wykorzystanie powierzchni ziemi. (1.3) 

 Uporządkowanie gospodarki ściekowej zminimalizuje przenikanie ścieków do gleby oraz 
pozytywnie wpłynie na jej stan (2.1, 3.3) 
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 Skuteczna ochrona przeciwpowodziowa wpłynie pozytywnie na przeciwdziałanie potencjalnej 
degradacji terenu w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej. (2.1) 

Oddziaływania negatywne 

 Napływ nowych inwestorów w regionie oraz zamiana gruntów pod działalność przemysłową 
wpłynie na pogorszenie powierzchni terenu poprzez zajęcie lub zmianę statutu gruntów na 
przemysłowe. (1.3) 

5.4.1.6 KRAJOBRAZ, ZABYTKI I DOBRA MATERIALNE  

Oddziaływania pozytywne  

 Pielęgnowanie i promocja lokalnych produktów turystycznych i kulturalnych umożliwi 
podtrzymanie regionalnych tradycji dla przyszłych pokoleń. (1.5, 1.6) 

 Podniesienie tożsamości lokalnej mieszkańców Miedźna, która przyczynić się może do ochrony 
walorów środowiskowych i kulturowych. (1.5, 1.6) 

 Wysoki poziom tożsamości regionalnej pozytywnie wpłynie na aspekt pielęgnowania przestrzeni. 
(1.5, 1.6, 3.1) 

 Rewitalizacja oraz odnowa przestrzeni publicznej korzystnie wpłynie na percepcję krajobrazu. 
(3.1) 

 Rozwój transportu zbiorowego spowoduje zmniejszenie negatywnego wpływu transportu 
indywidualnego na krajobraz. (2.4) 

 Kontrola i poprawa jakości powietrza obniży negatywne oddziaływanie na zabytki oraz 
nieruchomości. (3.2) 

 Skuteczna ochrona przeciwpowodziowa umożliwi zabezpieczenie zabytków oraz dóbr 
materialnych. (2.1) 

Oddziaływania negatywne 

 W przypadku nieprzemyślanej lokalizacji rozwój infrastruktury dla nowych inwestycji może 
przyczynić się do degradacji krajobrazu. (1.3) 

 Brak poruszenia kwestii ochrony walorów krajobrazu przyrodniczo-kulturowego przed wzmożoną 
presją turystyczną może skutkować jego degradacją. (1.5) 

 Rozwój odnawialnych źródeł energii może wpłynąć na degradację krajobrazu (niektóre grupy 
społeczne wskazują na szczególnie negatywne oddziaływanie na krajobraz wynikające z budowy 
elektrowni wiatrowych). (3.2) 

5.4.1.7 KLIMAT, ZMIANY KLIMATU ORAZ ZAGROŻENIA NATURALNE 

Oddziaływania pozytywne  

 Tworzenie nowych przedsiębiorstw związane z transferem technologii i wiedzy może prowadzić 
do zmniejszenie energochłonności produkcji i pośrednio ograniczenia emisji do atmosfery CO2 
(nie uwzględniono wprost w Strategii). (1.3) 

 Zakładane zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej oraz zmiany w sposobach i 
strukturze pozyskiwania energii może prowadzić do znaczącego ograniczenia emisji CO2 oraz 
innych zanieczyszczeń, głównie z tzw. emisji niskiej. (3.2) 

 Możliwość lepszego reagowania na zagrożenia naturalne. Poprawa jakości życia – ograniczenie 
zagrożenia życia i zdrowia ludzi. (2.1) 

Oddziaływania negatywne 
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 Zmiana sposobu użytkowania terenu z obszarów zielonych na tereny rekreacyjne może 
prowadzić do zwiększenia powierzchni wymagającej ochrony przed zjawiskami przyrodniczymi 
(wezbraniami rzek, ruchami masowymi gruntu). (2.3) 

 Skuteczna ochrona przeciwpowodziowa może być postrzegana w szczególnych przypadkach jako 
odwrót od zachowania naturalnych funkcji ekosystemów dolin rzecznych. (2.1) 

 Wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców terenów zagrożonych powodziami w wyniku 
prowadzonych inwestycji może być złudny i prowadzić do zwiększenia strat w przypadku 
wystąpienia nieprzewidzianego scenariusza zdarzeń (uszkodzenie lub niewydolność systemu 
osłony przeciwpowodziowej, większa od uwzględnionej skala zjawiska). (2.1) 

5.4.1.8 ZASOBY NATURALNE  

Oddziaływania pozytywne  

 Poprawa efektywności energetycznej w dużym stopniu wpłynie na racjonalne gospodarowanie 
surowcami energetycznymi zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. (3.2) 

Oddziaływania negatywne 

 W przypadku objęcia wsparciem wzmożonej eksploatacji surowców mineralnych może wystąpić 
zubożenie regionu w zasoby geologiczne (nie uwzględnione wprost w Strategii). (1.3) 
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5.4.2 PODSUMOWANIE ODDZIAŁYWAŃ STRATEGII 

W tabeli przedstawiono bilans oddziaływań ocenianej strategii wynikający z przeprowadzonych 
analiz. Poszczególne oddziaływania sklasyfikowano pod kątem ich kierunku oddziaływania 
(pozytywny i negatywny). 

Oddziaływanie pozytywne 

Oddziaływanie negatywne 

Oddziaływanie pozytywne i negatywne 

Przewaga oddziaływań pozytywnych 

Przewaga oddziaływań negatywnych 

Nie zidentyfikowano oddziaływania 

 

CEL 
Rozwój przedsiębiorczości i 

gospodarki lokalnej 
Poprawa jakości życia 

mieszkańców 

Rozwój 
infrastruktury na 

ternie gminy 

Elementy środowiska  1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 

Oddziaływanie transgraniczne               

Różnorodność biologiczna, 
obszary chronione 

              

Ludzie               

Wody               

Powietrze               

Powierzchnia ziemi               

Krajobraz, zabytki i dobra 
materialne 

              

Klimat               

Zasoby naturalne               

Ryc. 3 Bilans oddziaływań Strategii (opracowanie własne) 

 

5.5 INFORMACJA O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU 

PROGRAMU NA ŚRODOWISKO 

Podstawowym aktem prawnym regulującym transgraniczną ocenę oddziaływania na środowisko w 
Polsce jest ustawa OOŚ, która w art. 104 określa zasady postępowania w sprawach transgranicznego 
oddziaływania na środowisko. Zgodnie z wspomnianym artykułem w razie stwierdzenia możliwości 
znaczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, pochodzącego z terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej na skutek realizacji projektów polityk, strategii, planów lub programów 
przeprowadza się postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko. Tym 



Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Gminy Miedźno na lata 2015- 2025 

 

60 

samym podstawą do podjęcia oceny transgranicznej jest stwierdzenie możliwości wystąpienia 
znaczącego negatywnego oddziaływania w wyniku realizacji któregokolwiek z zamierzeń Strategii.  

Zgodnie z definicją zawartą w Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście 
transgranicznym23, oddziaływanie transgraniczne oznacza jakiekolwiek oddziaływanie, niemające 
wyłącznie charakteru globalnego, na terenie podlegającym jurysdykcji Strony24, spowodowane 
planowaną działalnością, której fizyczna przyczyna jest w całości lub częściowo położona na terenie 
podlegającym jurysdykcji innej Strony. 

Potencjalne oddziaływanie transgraniczne działań przewidzianych w Strategii uzależnione jest przede 
wszystkim od lokalizacji oraz charakteru poszczególnych inwestycji realizowanych w jej ramach. 
Największe zagrożenie potencjalnych oddziaływań transgranicznych mogą nieść ze sobą inwestycje 
infrastrukturalne. Mogą one oddziaływać na poszczególne komponenty środowiska, a w 
szczególności na różnorodność biologiczną, wody oraz powietrze.  

Oceniana Strategia w sposób bezpośredni nie zakłada realizacji jakichkolwiek inwestycji 
infrastrukturalnych. Z racji tego, iż obejmuje jedną gminę  i nie zakłada także, że którekolwiek z 
działań będzie realizowane bezpośrednio przy granicy Państwa.  

W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że żaden z celów, ani żaden z kierunków nie niesie 
za sobą ryzyka wystąpienia negatywnych oddziaływań transgranicznych. Nie zidentyfikowano także 
żadnych możliwych oddziaływań skumulowanych mogących być efektem nałożenia się na siebie 
oddziaływań Strategii i innego dokumentu.  

5.6 INFORMACJA O ZIDENTYFIKOWANYCH ODDZIAŁYWANIACH NA OBSZARY 

CHRONIONE W TYM OBSZARY NATURA 2000  

Na terenie gminy oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie nie występują obszary Natura 2000 istniejące 
lub proponowane do włączenia do sieci. 

W związku z powyższym projektowane w Strategii zmiany w zakresie przeznaczenia terenów nie będą 
miały wpływu na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz ich integralność. 

                                                           
23

  Konwencja z Espoo zawarta w dniu 25 lutego 1991 r., Dz. U. z 1999 r., Nr 96, poz. 1110. 
24

  Strona – państwo podpisujące konwencję. 
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6 ANALIZA WARIANTOWA ORAZ REKOMENDACJE  

6.1 ANALIZA WARIANTU „ZERO” – ZMIANY STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU 

BRAKU REALIZACJI STRATEGII 

Elementem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest analiza sytuacji społeczno-
gospodarczej i stanu środowiska w przypadku braku realizacji założeń strategii, czyli analiza tzw. 
wariantu „zero”. Odnosi się ona do hipotetycznej sytuacji, jaka mogłaby wystąpić w przypadku, gdyby 
Gmina zrezygnował z aktualizacji Strategii i ze wsparcia jakie planowane jest w ocenianym projekcie 
dokumentu. Analizę braku realizacji Strategii oparto o syntezę informacji wynikających z analizy 
SWOT, danych zebranych podczas analizy dokumentów źródłowych, identyfikacji celów operacyjnych 
i kierunków działań Strategii, a także analizy stanu środowiska na obszarach objętych 
oddziaływaniem Strategii.  

Skutki niepodejmowania działań w kierunku aktualizacji Strategii 

Strategia Rozwoju Gminy Miedźno na lata 2015-2025 dotyczy większości aspektów, które poruszała 
także poprzednia Strategia. Z diagnozy społeczno – gospodarczej wynika, że wciąż aktualne są 
problemy związane ze zróżnicowaniem w poziomie rozwoju gminy na tle powiatu i województwa, 
słabą dostępnością transportową, niekorzystnymi zmianami demograficznymi w kierunku starzenia 
się społeczeństwa, niewystarczającym poziomem edukacji, zdrowia, kultury, sportu, nie w pełni 
zabezpieczoną gospodarką wodno – ściekową, zagrożeniem powodziowym, bakiem integracji 
społecznej, niewielką aktywnością NGO. Ze względu na te przesłanki zaistniała potrzeba aktualizacji 
strategii, która zapewniałaby silniejszą koncentrację interwencji publicznej i efektywniejszą realizację 
jej celów. Innymi przesłankami do aktualizacji Strategii były zmiany społeczno gospodarcze w 
wymiarze regionalnym i krajowym oraz ustanowienie nowych wyzwań rozwojowych w związku z 
programowaniem i kierowaniem środków UE na lata 2014–2020. Dlatego też podjęto decyzję o 
niekontynuowaniu modelu poprzedniej Strategii. Zdecydowano się na opracowanie strategii, 
skupiającej się na najważniejszych zidentyfikowanych problemach gminy i nieobejmującej przy tym 
rutynowych działań, wynikających z obowiązków samorządu.  

Strategia ustanawia realne zobowiązania, skoncentrowane na głównych problemach gminy, na 
rozwiązanie których samorząd gminy ma realny wpływ, pozwoli na skuteczne osiągnięcie założonych 
celów do 2025r. 

Można więc sądzić, że zaniechanie działań służących realizacji postanowień Strategii przyczyni się do 
pogorszenia sytuacji w aspekcie najistotniejszych zidentyfikowanych problemów gminy w wymiarze 
gospodarczym, społecznym, środowiskowym i przestrzennym, m.in.: małoskutecznej oferty dla 
inwestorów, niskiego poziomu zatrudnienia i aktywności zawodowej, niskiej jakości transportu 
zbiorowego, niezadowalającego poziomu bezpieczeństwa energetycznego i powodziowego i wreszcie 
złych parametrów stanu środowiska. 

6.1.1 1 CEL STRATEGICZNY – ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI LOKALNEJ  

Nie podjęcie działań mających na celu rozwój przedsiębiorczości i gospodarki lokalnej spowoduje 
utrzymanie obecnych trendów w zakresie rozwoju gospodarki. Dzięki prowadzonej dotąd polityce 
rozwijać się one będą w podobnym kierunku jak nakreślony w Strategii, jednak znacznie wolniej oraz 
mniej efektywnie, niż w przypadku podjęcia zakładanych działań. Zaniechanie działań w kierunku 
rozwoju przedsiębiorczości prowadzić będzie do obniżenia aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw 
w gminie i spadku zainteresowania inwestorów zewnętrznych, a zatem obniżenia możliwości 
wymiany gospodarczej i wdrażania nowych technologii. Taki scenariusz prowadziłby z pewnością do 
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pogłębienia różnic rozwojowych względem wiodących terenów w województwie, a przez to 
negatywnie wpływałby na sferę społeczno – ekonomiczną gminy. 

Brak dążenia do rozwoju wspierania aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców (cel 1.1), rozwoju 
instrumentów wspierających lokalną przedsiębiorczość (cel 1.2), wspieranie inwestorów 
zewnętrznych na ternie gminy Miedźno (cel 1.3) skutkował będzie obniżeniem rozwoju 
gospodarczego gminy. Brak wsparcia dla zrównoważonego rozwoju ograniczy zatem możliwości 
zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi. Ograniczenie rozwoju infrastruktury dla 
nowych inwestycji, a także brak systemu zachęt do inwestowania w gminie (cel 1.3) przyczyni się do 
obniżenia jej atrakcyjności inwestycyjnej. Niepodjęcie działań w celu aktywizacji zawodowej ludzi (cel 
1.2) poprzez wsparcie powstawania mikro i małych przedsiębiorstw oraz zmian w systemie edukacji 
zawodowej i ustawicznej przyczyni się do wzrostu bezrobocia. Zaniechanie aktywizacji osób biernych 
zawodowo pogłębi proces wykluczenia społecznego oraz rozwarstwienia społeczno-gospodarczego w 
wymiarze przestrzennym. Można przypuszczać, że pogorszenie warunków życia ludzi może z kolei 
spowodować obniżenie wrażliwości ekologicznej mieszkańców, gdyż uznaje się zasadę, że ludzie 
dopiero po zapewnieniu swoich podstawowych życiowych potrzeb zaczynają dostrzegać problemy 
ochrony środowiska. Zaprzestanie wsparcia działalności organizacji pozarządowych (cel 1.4) 
doprowadzi do obniżenia świadomości obywatelskiej i niechętnego uczestnictwa w procesach 
decyzyjnych dotyczących rozwoju gminy. Przyczyni się także do pogłębiania procesu wykluczenia 
społecznego, zjawiska dysfunkcji społecznych i wzrostu przestępczości. Zaniechanie rewitalizacji i 
tworzenia nowych przestrzeni publicznych skutkować będzie ograniczaniem możliwości rozwoju 
zainteresowań mieszkańców. Bierna postawa mieszkańców gminy doprowadzi do stagnacji rozwoju 
społeczno-gospodarczego.  

Zaniechanie podnoszenia konkurencyjności edukacji poprzez doskonalenia warunków i jakości 
kształcenia (cel 2.2, cel 1.2) oznacza dla gminy wewnętrzną stagnację oraz regresję w porównaniu do 
rozwijających się, sąsiednich regionów. Brak korelacji pomiędzy ofertą edukacyjną a 
zapotrzebowaniem na rynku pracy grozi wzrostem liczby bezrobotnych absolwentów kończących 
kierunki nie gwarantujące zatrudnienia, a tym samym wpłynie na obniżenie jakości ich życia. Problem 
ze znalezieniem pracy docelowo będzie zmuszał młodych ludzi do emigracji co nasili negatywne 
procesy demograficzne w gminie. 

6.1.2 2 CEL STRATEGICZNY – ROZWÓJ INFRASTRUKTURY NA TERENIE GMINY 

Zaniechanie działań mających na celu rozwój infrastruktury na ternie gminy przyczyni się do 
niekorzystnych zmian i pogłębiania problemów społeczno-ekonomicznych w regionie. Nie będzie 
prowadzić do wzrostu aktywności zawodowej ludności, co przełoży się na pogorszenie lub stagnację 
sytuacji na rynku pracy i spadek stopy życia mieszkańców.  

Nie podjęcie działań w celu stworzenia wyrównanego dostępu do usług publicznych (cel 2.1, 2.2, 2.3) 
spowoduje wzrost dysproporcji społecznych względem sąsiednich gmin. Brak działań zmierzających 
do wyrównania dysproporcji przestrzennych w zakresie dostępności edukacyjnej także na poziomie 
przedszkolnym będzie przekładał się na coraz gorsze wyniki w nauce uczniów. Pominięcie problemu 
służby zdrowia, kultury i sportu i rekreacji istotnie wpłynie na stan zdrowia ludności w rezultacie 
generując negatywne procesy demograficzne. Brak rozwoju w sferze wyrównywania dostępności do 
sieci szerokopasmowych poskutkuje zróżnicowaniem postępu cywilizacyjnego objawiającego się 
także poprzez obniżenie znaczenia usług on-line w gminie. Wreszcie brak korelacji w zakresie 
działania pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym i mieszkańcami oraz pomiędzy jednostkami 
administracji publicznej różnych szczebli obniży jakość świadczonych przez nie usług.  

Rezygnacja z organizacji wydarzeń kulturowych o znaczeniu lokalnym (cel 2.3) przyczyni się do 
spadku zainteresowania gminą Miedźno pod kątem turystycznym i kulturowym. Pośrednio obniży się 
także jakość życia mieszkańców.  
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6.1.3 3 CEL STRATEGICZNY – ROZWÓJ INFRASTRUKTURY NA TERNIE GMINY 

Nie podjęcie działań w kierunku stworzenia spójnej przestrzeni gminy ograniczy możliwości 
zapewnienia podstawowych warunków dla stabilnego, długofalowego i zrównoważonego rozwoju. 
Przyczyni się do osłabienia mobilności mieszkańców i bezpiecznego przepływu towarów i energii. 
Zaniechanie realizacji celu będzie prowadzić do systematycznego pogarszania się stanu infrastruktury 
w gminie, a także ciągłego wzrostu antropopresji na środowisko, w wyniku której pogarszać się będą 
parametry jego stanu.  

Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej  (3.1) jest bardzo istotnym czynnikiem 
decydującym o rozwoju gminy, dlatego pominięcie tego zagadnienia w Strategii przejawi się 
zdecydowanie negatywnymi skutkami społeczno - gospodarczymi oraz środowiskowymi tj.: 
systematycznie postępujące wykluczenie przestrzenne gminy oraz powodowany degradacją i 
niewydolnością infrastruktury spadek dostępności zarówno zewnętrznej jak i wewnętrznej. Brak 
realizacji zamierzeń Strategii wpłynie niekorzystnie na rozwój gospodarczy, stając się barierą dla 
rozwoju wszystkich jej sektorów. Także brak działań w zakresie rozwoju systemu transportu 
zbiorowego z jednej strony spowoduje zwiększanie obciążeń środowiska ze strony transportu 
indywidualnego prowadząc do pogorszenia jego jakości z drugiej negatywnie wpłynie na jakość życia 
mieszkańców pozbawionych odpowiedniej jakości usług transportowych.  

Brak realizacji działań związanych z efektywnym ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem 
zasobów naturalnych (cel 3.2) będzie niósł negatywne konsekwencje nie tylko dla rozwoju społeczno 
– gospodarczego lecz również dla środowiska. Brak zakładanego wsparcia dla poprawy efektywności 
wykorzystania energii, poza zwiększonymi kosztami ekonomicznymi oznacza poważne koszty 
środowiskowe w postaci np. zwiększania emisji zanieczyszczeń czy przekroczeń standardów jakości 
powietrza, mających bezpośredni wpływ na stan zdrowia i komfort życia mieszkańców. Zaniechanie 
działań dotyczących rozwoju w sferze pozyskiwania energii z alternatywnych źródeł, w perspektywie 
kończących się zasobów niektórych paliw kopalnych oraz zaostrzanych legislacji w zakresie opłat za 
emisję CO2, wpłynie zdecydowanie negatywnie na potencjał rozwojowy oraz wyhamuje proces 
poprawy stanu środowiska gminy. Nie podjęcie żadnych działań z zakresu ochrony środowiska 
oznacza dla gminy pogorszenie jego stanu zwłaszcza w obszarach, które zidentyfikowane zostały jako 
problematyczne, tzn. gospodarki wodościekowej, a także stanu różnorodności biologicznej. 
Pozostawienie tych problemów bez rozwiązania przyczyni się do pogłębiania presji na środowisko. 
Zaprzestanie wsparcia dla ochrony różnorodności biologicznej i niezapewnienie mieszkańcom 
wyspecjalizowanej infrastruktury komunalnej ograniczy ich możliwości brania czynnego udziału w 
ochronie środowiska. Nie będzie także prowadzić do podnoszenia świadomości ekologicznej ludzi. W 
konsekwencji sytuacja taka przyczyni się do pogorszenia jakości wód, powierzchni ziemi oraz 
niedostatecznej ochrony terenów cennych pod względem przyrodniczym. Zaniechanie to wpłynie 
negatywnie na stan wszystkich zasobów naturalnych gminy i skutkować może niedopełnieniem 
zobowiązań akcesyjnych dotyczących jakości wód.  

6.2 ANALIZA WARIANTÓW ALTERNATYWNYCH 

Zgodnie z art. 51 ust. 2 pkt 3 lit. b 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 prognoza powinna przedstawiać „…rozwiązania alternatywne do 
rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis 
metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru…”.  

Kierunki rozwoju gminy przedstawione w projekcie Strategii określające politykę gminy i wynikają z 
istniejącego stanu zagospodarowania, założonych celów i zadań społeczno - gospodarczych oraz 
aktualnych potrzeb w zakresie zagospodarowania przestrzennego. Zostały wypracowane w oparciu o 
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występujące na terenach gminy uwarunkowania w toku konsultacji przeprowadzonych z 
przedstawicielami społeczeństwa. Projektowane zmiany użytkowania terenu wpisują się w określone 
w Strategii i innych dokumentach planistycznych kierunki zagospodarowania przestrzennego dlatego 
nie występują przesłanki do określenia alternatywnych kierunków rozwoju gminy.  

W prognozie poddano analizie i ocenie przyszłe zamierzenia inwestycyjne na terenie gminy Miedźno i 
na tej podstawie określono czy i ewentualnie w jakim zakresie zamierzenia te mogą niekorzystnie 
oddziaływać na poszczególne elementy środowiska. Przy opracowaniu Prognozy oddziaływania na 
środowisko dla Strategii Gminy Miedźno - aby w pełni ocenić czy poddawany prognozie dokument 
zawiera elementy zapewniające ochronę środowiska kierujące się zasadą zrównoważonego rozwoju 
zbadano zależność „Strategii” od dokumentów strategicznych wyższego szczebla (wspólnotowych, 
krajowych, wojewódzkich). 

Strategia będąca przedmiotem niniejszej Prognozy nie wyznacza ram realizacji przedsięwzięć. 
Wykazano, że żadne z proponowanych działań nie ma znaczącego, negatywnego oddziaływania na 
środowisko. Potencjalne, negatywne oddziaływanie na środowisko są związane głównie z fazą 
realizacji inwestycji. Oddziaływania te mogą być znacznie ograniczone poprzez wybór odpowiedniej 
lokalizacji, właściwą realizację, oraz użytkowanie inwestycji.  

W przypadku gdy nie zostanie wdrożone prowadzić będzie do pogłębiania się problemów w zakresie 
rozwoju gminy oraz pośrednio ochrony środowiska. 

Przeprowadzona analiza i ocena wszystkich założonych kierunków działań w Strategii pozwala na 
stwierdzenie że, generalnie ich realizacja przyniesie pozytywne skutki dla środowiska w perspektywie 
długoterminowej, spowoduje poprawę jakości środowiska, zachowanie różnorodności biologicznej 
oraz dziedzictwa przyrodniczo - kulturowego, a także wpłynie na ograniczenie zużywania zasobów 
środowiskowych.  

 

6.3 REKOMENDACJE I PROPOZYCJE ZMIAN ZAPISÓW STRATEGII 

Poniżej zaproponowano katalog rekomendacji uznanych jako możliwych do wprowadzenia na 
obecnym etapie wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Miedźno na lata 2015-2025. Katalog należy 
potraktować jako wstęp do dyskusji, której efektem będzie minimalizacja negatywnych lub 
spotęgowanie pozytywnych oddziaływań Strategii na środowisko. Głównym zadaniem rekomendacji 
jest zasygnalizowanie zidentyfikowanych w trakcie przeprowadzonych analiz problemów. Ostateczny 
sposób ich uwzględnienia może różnić się od przedstawionej propozycji.  

6.3.1 REKOMENDACJE W OBSZACH ODDZIAŁYWANIA STRATEGII 

6.3.2 1 CEL STRATEGICZNY – ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI LOKALNEJ 

CEL REKOMENDACJE 

1.3 Rozważyć dodanie zapisów o wspieraniu przedsięwzięć innowacyjnych wspierających nowoczesne technologie 
przyjazne dla środowiska. 

1.3 Rozważyć dodatkowe celowe i bezpośrednie wsparcie MŚP opartych na prośrodowiskowym systemie zarządzania, 
wdrażających lub wykorzystujących ekoinnowacyjne technologie oraz tworzących zielone miejsca pracy. 

1.4 
Zmiana opisu celu, tak aby jednoznacznie było wiadomo, że nie będzie on realizowany ze szkodą dla środowiska 
przyrodniczego, np. poprzez dodanie nowego kierunku działań: Rozwój ekoturystyki / Rozwój ekologicznych form 
turystyki. 

1.4 
Rozszerzyć zaangażowanie organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych także w obszarze szeroko 
rozumianej ochrony środowiska. Sugeruje się uzupełnienie efektu o to sformułowanie: Wzmocnienie pozycji 
organizacji pozarządowych, jako efektywnego realizatora zadań publicznych i atrakcyjnego pracodawcy, przede 
wszystkim w obszarach ochrony środowiska, integracji społecznej, kultury, edukacji i sportu; 
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6.3.3 2 CEL STRATEGICZNY – POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW 

CEL REKOMENDACJE 

2.1 
Rozpatrzyć uwzględnienie w ochronie przed zagrożeniami naturalnymi i antropogenicznymi kwestii związanych z 
ochroną środowiska przyrodniczego, np. poprzez dodanie kluczowego warunku sukcesu: Minimalizacja presji na 
środowisko przyrodniczego podczas zastosowania technicznych metod na potrzeby zarządzania kryzysowego  

2.3 
Dodanie efektu lub kluczowego warunku sukcesu dotyczącego rozwijania świadomości ekologicznej od jak 
najwcześniejszego etapu edukacji.  

6.3.4 3 CEL STRATEGICZNY - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY NA TERENIE GMINY 

CEL REKOMENDACJE 

3.2 Sugeruje się dodanie nowego kierunku działania: Podnoszenie społecznej świadomości ekologicznej 

3.2 

Rozważyć uwzględnienie większej ilości działań będących odpowiedzią na problemy gminy dotyczące środowiska i 
jego ochrony. W szczególności można przenieść w to miejsce działanie dotyczące poprawy jakości powietrza 
(zmiana lokalnych i indywidualnych źródeł energii w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń) oraz działania 
dotyczące poprawy jakości wód. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia rekomendacji w efektach należałoby 
uwzględnić poprawę jakości powietrza i poprawę jakości wód powierzchniowych i ochronę wód podziemnych 
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7 STRESZCZENIE SPORZĄDZONE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Miedźno na lata 2015-2025 
została sporządzona na potrzeby procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Analizy 
oparto na modelu oceny polityk, w których najważniejszą rolę odgrywa ocena, sposobu w jaki 
kwestie środowiskowe zostały ujęte w projektowanym dokumencie. Nie starano się przy tym 
identyfikować lokalnych oddziaływań inwestycji mogących mieć związek z założonymi w Strategii 
kierunkami działań, a raczej brano pod uwagę szerszy kontekst obejmujący narzędzia realizacji 
Strategii i sposób w jaki przełożą się na zarządzanie rozwojem gminy. 

Strategia jest dokumentem o bardzo dużym stopniu ogólności. Nie wyznacza ram realizacji żadnych 
konkretnych przedsięwzięć, tym samym nie umiejscawia ich w konkretnych lokalizacjach. Jej 
specyfika oraz sposób formułowania zapisów mogą skutkować ich wielokierunkową interpretacją, 
wieloznacznością i co za tym idzie bardzo dużym subiektywizmem oceny.  

Prace nad prognozą rozpoczęto od oceny stanu środowiska na obszarach, na które może oddziaływać 
strategia. Następnym etapem prac była identyfikacja aktualnych problemów i potrzeb w ocenianych 
komponentach. Dokonano także analizy, czy Strategii odnosi się do zidentyfikowanych problemów.  

Oceny wpływu na środowisko dokonano z punktu widzenia oddziaływania celów Strategii 
realizowanych w ramach trzech obszarów strategicznych. Dzięki wykorzystaniu kryteriów 
badawczych przypisanych poszczególnym elementom środowiska dokonano identyfikacji 
oddziaływań na poszczególne komponenty środowiska.  

W kolejnych etapach dokonano oceny skutków braku wdrożenia Strategii oraz możliwych wariantów 
alternatywnych. Najistotniejszym elementem Prognozy było zaproponowanie zmian niektórych 
zapisów strategii tak, aby Strategia nie tylko wyznaczała ramy rozwoju gminy, ale przede wszystkim, 
aby wspomniane ramy należycie ujmowały kwestie zrównoważonego rozwoju oraz ochrony 
środowiska. 

Strategia ma na celu określenie podstawowych kierunków polityki rozwoju gminy w sposób 
zapewniający warunki otrzymania równowagi przyrodniczej oraz racjonalną gospodarkę zasobami 
środowiska umożliwiającą jednocześnie zaspokojenie potrzeb ludności, produkcji i rolnictwa. Istotny 
wpływ na kształtowanie polityki rozwoju gminy mają istniejące uwarunkowania środowiska. 

Przeprowadzona analiza istniejących uwarunkowań środowiska oraz ocena obecnego 
zagospodarowania i użytkowania terenu, pozwalają na stwierdzenie, iż występujące ograniczenia 
wiążą się z występowaniem: 

 eksploatowanych zasobów wód podziemnych, wymagających z uwagi na istniejącą 
budowę geologiczną ochrony przed zanieczyszczeniami pochodzenia antropogenicznego 

 terenów o nieuporządkowanej gospodarce ściekowej na znacznych powierzchniowo 
obszarach 

 obiektów i obszarów podlegających ochronie prawnej (pomniki przyrody ożywionej, lasy 
grupy I-szej – ochronne) 

 fragmentów zbiorowisk roślinności decydujących o różnorodności przyrodniczej gminy 
obszarów spełniających funkcję powiązań przyrodniczo – klimatyczno – wodnych 
(korytarze ekologiczne), istotnych dla funkcjonowania systemu przyrodniczego w tym 
rejonie – doliny rzek: Liswarty, Kocinki, Białej Okszy), charakteryzujących się 
niekorzystnymi warunkami gruntowo – wodnymi oraz lokalnego mikroklimatu 

 znacznych powierzchniowo terenów zmeliorowanych oraz pozostających w zasięgu 
bezpośredniego zagrożenia powodzią, w obrębie których znajdują się również fragmenty 
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terenów zainwestowanych, 

 wód powierzchniowych charakteryzujących się niezadowalającym stanem jakości, 

 gleb o wysokiej wartości dla produkcji rolnej (III klasy bonitacyjnej użytków rolnych) oraz 
chronionych gleb organicznych, 

 udokumentowanych złóż surowców mineralnych, 

 obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków oraz stanowiących o zasobach 
dziedzictwa kulturowego. 

 

Z oceny stanu i funkcjonowania środowiska wynika, iż na terenie gminy: 

 środowisko przyrodnicze zostało przekształcone głównie w związku z zagospodarowaniem 
terenów w wyniku realizacji zabudowy mieszkaniowej, produkcyjnej, infrastruktury 
technicznej, komunikacyjnej oraz melioracyjnej, 

 wśród obiektów związanych z działalnością gospodarczą dominują drobne obiekty 
produkcyjno - usługowe oraz usługowe, które nie powodują znaczących negatywnych 
oddziaływań na środowisko, 

 nie występują siedliska i gatunki chronione na mocy Dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 
kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, w ramach której zostały wytypowane 
na terenie Polski ostoje ptactwa  

 nie występują obszary przeznaczone do ochrony – ostoje Natura 2000 oraz ostoje CORINE. 
 

Z oceny istniejących uwarunkowań wynika, iż na terenie gminy za istotne problemy w zakresie 
ochrony środowiska należy uznać: 

 zachowanie oraz ochronę przed przekształceniem, dewastacją lub degradacją terenów o 
walorach krajobrazowo - przyrodniczych decydujących o bioróżnorodności obszaru oraz 
powiązaniach ekologicznych gminy z terenami ościennymi,  

 zwiększenie powierzchni terenów decydujących o różnorodności przyrodniczej obszaru w 
szczególności terenów leśnych, 

 ochronę jakości wód podziemnych przed zanieczyszczeniem na obszarach wskazywanych 
do wysokiej ochrony wód oraz obszarów pozostających w zasięgu alimentacji 
eksploatowanych ujęć wód podziemnych, 

 ochronę terenów rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz lasów przed zmianą istniejącego 
sposobu użytkowania, 

 poprawę stanu czystości wód powierzchniowych i podziemnych, 

 ochronę dolin rzecznych przed zagospodarowaniem obiektami niezwiązanymi z 
gospodarką wodną i ochroną przeciwpowodziową, 

 

Z analizy ustaleń określonych w projekcie Strategii dla gminy Miedźno, należy wnioskować, iż w 
efekcie ich wdrażania wystąpią zarówno negatywne jak i pozytywne oddziaływania na środowisko. 
Realizacja projektu założeń Strategii stwarza potencjalne zagrożenie dla środowiska wiążące się ze/z: 

 zmianą sposobu użytkowania terenów w związku z przeznaczeniem części gruntów 
rolnych i leśnych, na cele nie związane z produkcją rolną i leśną, 

 zmianą krajobrazu rolnego (otwartego) na zurbanizowany, 
 zmniejszeniem się powierzchni terenów biologicznie czynnych w wyniku realizacji 

nowych inwestycji 
 realizacją nowej zabudowy mieszkaniowej, usługowej, produkcyjno – usługowej wraz z 

towarzyszącymi obiektami i sieciami infrastruktury technicznej, 
 powstaniem nowych lokalnych źródeł uciążliwości w postaci:zwiększonej ilości ścieków 
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bytowo-gospodarczych, produkcyjnych oraz odpadów wzrostu emisji zanieczyszczeń do 
powietrza atmosferycznego w przypadku dalszego wykorzystywania do celów 
grzewczych paliw konwencjonalnych, wzrostu natężenia hałasu komunikacyjnego, 
degradacji gleby, zmian ukształtowania terenu w wyniku realizacji nowego 
zagospodarowania terenu  

W przeważającej większości potencjalnie negatywne oddziaływanie ograniczy się jedynie do 
najbliższego otoczenia terenów przewidzianych pod inwestycje. 

Pozytywne oddziaływanie na środowisko w wyniku realizacji ustaleń Strategii związane jest z: 

 zachowaniem terenów i obiektów objętych ochroną prawną (pomnik przyrody, lasy 
ochronne, itp.), 

 utrzymaniem funkcji doliny rzeki Liswarty i jej dopływów jako korytarzy ekologicznych, 
decydujących o powiązaniach gminy z terenami otaczającymi, 

 wzbogaceniem potencjału przyrodniczego obszaru gminy w wyniku realizacji nowych zalesień 
i zadrzewień, 

 ochroną terenów występowania elementów przyrodniczych, stanowiących o różnorodności 
przyrodniczej obszaru, tj. zadrzewień, zieleni śródpolnej i przydrożnej,   

 preferowaniem stosowania do celów grzewczych ekologicznych nośników energii, 
 zakładaną rozbudową sieci infrastruktury technicznej, w szczególności w zakresie gospodarki 

ściekowej 
 ochroną obiektów i obszarów wpisanych do rejestru zabytków, obiektów o walorach 

kulturowych oraz stanowisk archeologicznych i rejonów ich występowania, 
 

Określone w Strategii kierunki ochrony środowiska oraz przyrody i krajobrazu kulturowego mają na 
celu zapobieganie lub wyeliminowanie potencjalnie niekorzystnych oddziaływań nowo 
projektowanych funkcji na poszczególne komponenty środowiska. Zmierzają one w kierunku 
uporządkowania gospodarki ściekowej, gospodarki odpadami oraz likwidacji części źródeł zagrożenia 
antropogenicznego dla wód powierzchniowych i poziemnych oraz gleb. Przedstawione w Strategii 
kierunki i zasady zagospodarowania terenów będą mieć również wpływ na uporządkowanie 
obecnego sposobu użytkowania terenów, wykształcenie ładu przestrzennego oraz harmonijnego 
krajobrazu kulturowego. 
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ZAŁĄCZNIKI 

7.1 SYNTETYCZNA ANALIZA ODDZIAŁYWAŃ CELÓW WG WYBRANYCH KRYTERIÓW 

BADAWCZYCH 

W niniejszym załączniku przedstawiono syntezę dotyczącą oddziaływania Strategii na środowisko w 
ramach wybranych kryteriów badawczych. Biorąc pod uwagę powyższe należy pamiętać, że 
twierdzenia zawarte w tabelach w niniejszym załączniku są zebraniem uwag wyrażających wszystkie 
obawy i spostrzeżenia dotyczące zapisów Strategii. Nie starano się przy tym szacować 
prawdopodobieństwa ich wystąpienia. Z tego względu, załącznika tego nie należy czytać w oderwaniu 
od analiz prowadzonych w dokumencie Prognozy. Ostateczny kształt Prognozy i oddziaływania jakie 
zidentyfikowano były wynikiem kompromisu i tak zwanej zasady złotego środka. Dla wszystkich 
zidentyfikowanych oddziaływań starano się ocenić ich charakter oraz czas trwania (określając je w 
tabeli zgodnie z podaną poniżej legendą). 

Zidentyfikowane oddziaływania mogą różnić się ze względu na ich źródło i sposób powstawania 
(pośrednie i bezpośrednie, wtórne, skumulowane), czas trwania (krótko, średnio i długoterminowe) 
oraz częstotliwość oddziaływania (stałe i chwilowe), jak również prawdopodobieństwo ich 
zachodzenia. 

Charakter oddziaływań pod względem źródła i sposobu działania zdefiniowano, jako: 

 Bezpośrednie (B) – oddziaływania wynikające z bezpośredniej interakcji między planowanym 
działaniem w ramach Strategii, a środowiskiem realizacji projektu; 

 Pośrednie (P) - oddziaływania wynikające z innych działań mających miejsce w związku z 
realizacją danego kierunku działań lub wpływ na jeden z elementów środowiska poprzez 
oddziaływanie na drugi; 

 Wtórne (W) — oddziaływania wynikające z oddziaływań bezpośrednich lub pośrednich, będące 
skutkiem późniejszych interakcji ze środowiskiem (np. oddziaływanie na zasoby gatunkowe 
ptaków polegające na utracie siedlisk w wyniku przecinania korytarzy ekologicznych); 

 Skumulowane (Sk) - oddziaływania wynikające z nałożenia się na siebie oddziaływań w ramach 
tej samej Strategii lub w wyniku kumulacji oddziaływań dokumentu z oddziaływaniami innych 
strategii. 

Czas trwania oddziaływania przedstawiono w następujący sposób: 

 Krótkoterminowe (K) - oddziaływania krótkoterminowe - tylko na etapie wdrażania działań 
danego kierunku; 

 Średnioterminowe (Ś) - oddziaływania średnioterminowe - na etapie trwania działań w ramach 
danego kierunku; 

 Długoterminowe (D) - oddziaływania długoterminowe – występujące także po zakończeniu 
trwania działań w ramach danego kierunku. 

Istotność oddziaływań, czyli wrażliwość elementów środowiskowych na ich wystąpienie lub siłę 
oddziaływań danego kierunku działań można określić, jako: 

 oddziaływanie mało istotne, którym przypisano wartość (1),  
 oddziaływanie bardzo istotne, którym przypisano wartość (2).
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ELEMENT 
OCENIANY 

KRYTERIUM OCENY Wpływ 

Oddziaływania 
transgraniczne 

Czy zapisy i wytyczne Strategii mogą 
oddziaływać na środowisko poza 
granicami kraju? 

Nie zidentyfikowano 

Różnorodność 
biologiczna, 
rośliny i 
zwierzęta, 
obszary 
chronione 

Wpływ realizacji ustaleń Strategii na 
zapewnienie zrównoważonego 
gospodarowania zasobami przyrody i 
różnorodnością biologiczną na terenie 
gminy oraz ochrony walorów 
przyrodniczych i krajobrazowych. 
 
Wpływ realizacji ustaleń Strategii na 
stan i funkcjonowanie obszarów 
podlegających ochronie na podstawie 
ustawy o ochronie przyrody z 16 
kwietnia 2004 r. 

Oddziaływanie pozytywne: 

Potencjalne wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych działających w sferze ochrony różnorodności biologicznej. (P, D, 2) 

Prawidłowa realizacja działań rewitalizacyjnych, z uwzględnieniem uwarunkowań przyrodniczych, może zmniejszyć skalę presji na 
środowisko przyrodnicze i wpłynąć na poprawę warunków siedliskowych. (P, D, 1)  

Rozwój systemu transportu zbiorowego zmniejszy ilość użytkowników dróg i pośrednio presje na środowisko przyrodnicze (np. 
wynikające z realizacji inwestycji, czy kolizji z pojazdami). (B,D,2) 

Poprawa jakości wód poprzez zmniejszenie dopływu biogenów z jego zlewni. (B,D,2)  

Polepszanie jakości wody (oczyszczanie, redukcja zanieczyszczeń) pozytywnie wpłynie na stan ekosystemów wodnych i od wody 
zależnych. (B,D,2)  

Oddziaływanie negatywne: 
W przypadku niewłaściwej lokalizacji planowanej infrastruktury (sieci przesyłowych, terenów przemysłowych) mogą nastąpić zmiany 
warunków siedliskowych, a w skrajnych przypadkach emisja hałasu może potencjalnie powodować rozproszenie fauny i ostatecznie 
opuszczenie dotychczasowych siedlisk. (B,Ś,2) 

W związku z brakiem wskazania sposobów realizacji i form wsparcia można domniemywać, że niekontrolowany wzrost ilości 
mieszkańców prowadzących działalność gospodarczą, szczególnie w zakresie produkcyjnym i turystycznym, może potencjalnie 
przyczynić się do zwiększenia presji na lokalną różnorodność biologiczną. (B,K,1) 

Działania rewitalizacyjne ze względu na swoją skalę są często przedsięwzięciami podprogowymi, – zatem nie wymagają 
przeprowadzenia procedury OOŚ. Biorąc pod uwagę niektóre zamierzenia (termomodernizacja, odnowa obiektów zabytkowych etc.) 
może potencjalnie dojść do sytuacji prowadzenia tych prac ze szkodą dla gatunków chronionych zamieszkujących obiekty 
rewitalizowane (np. nietoperzy, owadów, ptaków). (W,K,2) 

W przypadku niewłaściwej lokalizacji lub wyboru niewłaściwych rozwiązań technologicznych produkcja i dystrybucja energii ze źródeł 
odnawialnych może ingerować w ekosystemy poprzez: tworzenie barier (elektrownie wodne), zagrożenie dla awifauny (elektrownie 
wiatrowe). (B,D,1) 
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ELEMENT 
OCENIANY 

KRYTERIUM OCENY Wpływ 

Ludzie 
(zdrowie, 
warunki życia, 
zachowania 
społeczne) 

Wpływ realizacji ustaleń Strategii na 
zdrowie, warunki i jakość życia w 
regionie (w tym np.: inicjatywy na rzecz 
ograniczenia dysproporcji w zakresie 
dostępu do usług ochrony zdrowia i 
utrzymania wysokich standardów 
publicznego systemu ochrony zdrowia). 
 
Wpływ realizacji ustaleń Strategii na 
propagowanie proekologicznego 
modelu konsumpcji i postaw 
prośrodowiskowych wśród różnych 
grup społecznych. 

Oddziaływanie pozytywne: 

Poprawa dostępności do wysokiej jakości, wyspecjalizowanej oferty edukacyjnej może mieć wpływ na podniesienie świadomości 
ekologicznej ludzi. (P,D,2) 

Rozwój infrastruktury turystycznej oraz promocja turystycznych i kulturowych atutów gminy wpłynie na kształtowanie tożsamości 
lokalnej. (P,D,1) 

Poprawa jakości i dostępności do edukacji, wzrost dostępności miejsc pracy, aktywizacja zawodowa, zwłaszcza osób biernych 
zawodowo oraz zagrożonych bezrobociem strukturalnym przyczyni się do poprawy warunków życia ludności. Społeczeństwo, które 
ma zagwarantowane podstawowe potrzeby chętniej przyjmuje proekologiczne modele konsumpcji. (B,D,2) 

Podniesienie aktywności społecznej wpłynie na wzrost partycypacji społecznej w procesie decyzyjnym, a także pośrednio na wzrost 
świadomości ekologicznej ludności gminy. (P,D,2) 

Rewitalizacja i odnowa przestrzeni publicznej wpłynie pozytywnie na jakość i warunki życia ludności, przyczyni się do poprawy 
estetyki otoczenia, co może przełożyć się na zmianę zachowań społecznych (spadek przestępczości, wandalizmu). (P,D,1) 

Interwencja w obszary o wysokim wykluczeniu społecznym, obszary zdegradowane, o słabym zagospodarowaniu przestrzeni 
publicznej pozwoli na zmniejszenie dysproporcji między tymi obszarami problemowymi a regionami o wysokim poziomie rozwoju 
gospodarczego. Przyczyni się tym samym do integracji społecznej ludzi i poprawy warunków ich życia. (P,D,2) 

Poprawa jakości i dostępu do usług publicznych oraz zwiększenie efektywności i współpracy między instytucjami publicznymi 
przyczyni się do poprawy warunków życia ludności. (P,D,1) 

Działania profilaktyczne i rozwój wysokiej jakości usług związanych z wyspecjalizowaną opieka medyczną w obszarze chorób 
cywilizacyjnych przyczyni się do poprawy standardów publicznego systemu ochrony zdrowia oraz wpłynie pozytywnie na stan 
zdrowia i życia ludzi. (B,D,2) 

Poprawa dostępu do wysokiej jakości zintegrowanych usług transportowych oraz zwiększenie mobilności mieszkańców wpłynie na 
poprawę warunków życia ludzi. (B,D,2)  

Poprawa jakości powietrza przyczyni się do poprawy warunków życia i zdrowia ludzi. (B,D,2) 

Cel poprzez poprawę stanu środowiska wpłynie pozytywnie na stan zdrowia oraz na warunki i jakość życia ludzi. (P,D,2) 

Wzrost bezpieczeństwa ludności mieszkającej na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi wpłynie na poprawę 
bezpieczeństwa i warunków ich życia. (P,D,2) 
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ELEMENT 
OCENIANY 

KRYTERIUM OCENY Wpływ 

Oddziaływania negatywne 

W przypadku niewłaściwej lokalizacji planowanej infrastruktury (sieci przesyłowych, terenów przemysłowych) mogą nastąpić 
negatywne zmiany warunków życia okolicznej ludności. (P,D,1)  

Niekontrolowany i źle ukierunkowany rozwój przedsiębiorczości może w pewnych przypadkach generować zwiększone 
oddziaływania na środowisko życia ludzi (hałas, powietrze). (B,D,2) 

Rozwój OZE w tym energetyki wiatrowej w pobliżu siedzib ludzkich może być odbierany przez niektóre grupy społeczne, jako 
negatywne oddziaływanie (migotanie cieni, hałas, infradźwięki). (B,D,2) 

W celu dotyczącym czystego środowiska i różnorodności biologicznej nie uwzględniono, jako jednego z kierunków działań, 
podniesienia świadomości ekologicznej społeczeństwa, co jest jednym z warunków poprawy stanu środowiska, a zatem i warunków 
życia ludzi. (P,D,2) 

Brak wskazania jako jednego z kierunków działań konieczności podnoszenia wzrostu świadomości społecznej w zakresie zagrożeń 
naturalnych. (P,Ś,1) 

Wody 

Wpływ realizacji ustaleń Strategii na 
zachowanie, ochronę oraz stan 
zasobów wód podziemnych, 
powierzchniowych oraz ich racjonalne 
wykorzystanie. 

Oddziaływania pozytywne  

Rozwój infrastruktury inwestycyjnej uwzględniającej potrzeby gospodarcze i potrzeby przyszłych inwestorów, szczególnie w zakresie 
gospodarki wodno ściekowej, może pozytywnie wpłynąć na stan wód. (P,D,2) 

Potencjalnie chęć utrzymania wysokiego potencjału turystyczno-rekreacyjnego powinna powodować w sposób pośredni i wtórny 
konieczność minimalizacji negatywnych oddziaływań na wody. (P,D,1) 

Wzrost poziomu tożsamości lokalnej i świadomości obywatelskiej może potencjalnie prowadzić do zwiększenia troski o środowisko  
przyrodnicze, w tym dbałości o stan wód podziemnych i powierzchniowych. (P,D,1) 

Odpowiednio prowadzona polityka, zachęcająca do korzystania z transportu zbiorowego może wpłynąć pośrednio na zmniejszenie 
znaczenia transportu indywidualnego i tym samym obniżyć emisję substancji ropopochodnych do wód oraz emisji liniowej. (B,D,2) 

Ograniczenie ilości nieoczyszczonych ścieków trafiających do środowiska wodnego dzięki rozwojowi infrastruktury odbioru i 
oczyszczania ścieków komunalnych oraz kompleksowych systemów gospodarki odpadowej. (B,D,2) 

Oddziaływania negatywne 

Niewłaściwa i nieprzemyślana lokalizacja infrastruktury przemysłowej, w tym w szczególności obszarów przemysłowych może 
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spowodować wzrost presji na wody powierzchniowe i podziemne. (B,D,2) 

Ochrona przeciwpowodziowa nieuwzględniająca naturalnych funkcji dolin rzecznych (nadmierne przyspieszenie odpływu wód, brak 
naturalnej retencji, zmniejszenie powierzchni zalewowych) nie pozwoli na rozwój i prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów 
opartych o oddziaływanie wód płynących. (B,D,1) 

Powietrze 

Wpływ realizacji ustaleń Strategii na 
ograniczenie zanieczyszczeń powietrza 
i szerzenie innowacyjnych rozwiązań 
technologicznych wpływających na 
redukcję emisji.  

Oddziaływania pozytywne 

Promowanie i rozwój transportu publicznego oraz pozwoli częściowo skompensować rosnące obciążenia środowiska w zakresie 
emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych. (B,D,2) 

Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza na skutek poprawy efektywności energetycznej oraz wykorzystania OZE. (P,D,2) 

Poprawa jakości powietrza w rejonach silnie zurbanizowanych w efekcie zmiany lokalnych i indywidualnych źródeł energii (B,D,2) 

Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza przez poprawę infrastruktury odbioru i oczyszczania ścieków (nowoczesne metody 
zagospodarowywania osadów ściekowych – odzysk biogazu). (B,D,2) 

Oddziaływania negatywne 

Zakładana aktywizacja gospodarcza pomimo wdrażania nowych technologii doprowadzi do zwiększenia emisji CO2 i niektórych 
zanieczyszczeń w sektorze energetycznym i transportowym, przyczyniając się do tzw. zmian klimatycznych. (P,D,2) 

W przypadku niewłaściwej lokalizacji emisyjnych przedsiębiorstw może potencjalnie nastąpić lokalny wzrost oddziaływań na 
powietrze. (P,D,1) 

Powierzchnia Wpływ realizacji ustaleń Strategii na Oddziaływania pozytywne  
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ziemi prowadzenie racjonalnej i 
zrównoważonej gospodarki 
przestrzenią.  
 
Wpływ realizacji ustaleń Strategii na 
ograniczenie negatywnego 
oddziaływania procesów 
gospodarczych na powierzchnie ziemi 
(np. gleby) i utrzymanie jej jakości na 
odpowiednim poziomie.  

Rozwój uporządkowanych terenów przemysłowych, poprzedzony odpowiednim planowaniem przestrzennym wpłynie pozytywnie na 
wykorzystanie powierzchni ziemi. (P,K,1) 

Uporządkowanie gospodarki ściekowej zminimalizuje przenikanie ścieków do gleby oraz pozytywnie wpłynie na jej stan (B,D,2) 

Skuteczna ochrona przeciwpowodziowa wpłynie pozytywnie na przeciwdziałanie potencjalnej degradacji terenu w wyniku 
wystąpienia klęski żywiołowej. (B,D,2) 

Oddziaływania negatywne 

Napływ nowych inwestorów w regionie oraz zamiana gruntów pod działalność przemysłową wpłynie na pogorszenie powierzchni 
terenu poprzez zajęcie lub zmianę statutu gruntów na przemysłowe. (B,D,1) 

Krajobraz, 
zabytki i dobra 
materialne 

Wpływ realizacji ustaleń Strategii na 
ochronę różnorodności i 
niepowtarzalnych cech lokalnych 
krajobrazów naturalnych i kulturowych 
oraz na zamianę wartości 
nieruchomości. 

Oddziaływania pozytywne  

Pielęgnowanie i promocja lokalnych produktów turystycznych i kulturalnych umożliwi podtrzymanie regionalnych tradycji dla 
przyszłych pokoleń. (P,D,1) 

Podniesienie tożsamości lokalnej mieszkańców Miedźna, która przyczynić się może do ochrony walorów środowiskowych i 
kulturowych. (P,D,1) 

Wysoki poziom tożsamości regionalnej pozytywnie wpłynie na aspekt pielęgnowania przestrzeni. (P,D,1) 

Rewitalizacja oraz odnowa przestrzeni publicznej korzystnie wpłynie na percepcję krajobrazu. (B,D,1) 

Rozwój transportu zbiorowego spowoduje zmniejszenie negatywnego wpływu transportu indywidualnego na krajobraz. (P,D,1) 

Kontrola i poprawa jakości powietrza obniży negatywne oddziaływanie na zabytki oraz nieruchomości. (P,D,1) 

Skuteczna ochrona przeciwpowodziowa umożliwi zabezpieczenie zabytków oraz dóbr materialnych. (P,D,1) 

Oddziaływania negatywne 

W przypadku nieprzemyślanej lokalizacji rozwój infrastruktury dla nowych inwestycji może przyczynić się do degradacji krajobrazu. 
(B,D,2) 

Brak poruszenia kwestii ochrony walorów krajobrazu przyrodniczo-kulturowego przed wzmożoną presją turystyczną może 
skutkować jego degradacją. (B,D,2) 
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Rozwój odnawialnych źródeł energii może wpłynąć na degradację krajobrazu (niektóre grupy społeczne wskazują na szczególnie 
negatywne oddziaływanie na krajobraz wynikające z budowy elektrowni wiatrowych). (B,Śr,2) 

 

Klimat 

Wpływ realizacji ustaleń Strategii na 
przeciwdziałanie zmianom 
klimatycznym (w tym m.in.: inicjatywy 
na rzecz redukcji emisji gazów 
cieplarnianych i wzrost udziału tzw. 
czystej energii w bilansie zasobów 
energetycznych kraju). 
 
Wpływ realizacji ustaleń Strategii na 
zagrożenia związane ze zmianami 
klimatu oraz zwiększenie możliwości 
zapobiegania zagrożeniom naturalnym 
i reagowania na nie. 

Oddziaływania pozytywne  

Tworzenie nowych przedsiębiorstw związane z transferem technologii i wiedzy może prowadzić do zmniejszenie energochłonności 
produkcji i pośrednio ograniczenia emisji do atmosfery CO2 (nie uwzględniono wprost w Strategii). (P,D,1) 

Zakładane zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej oraz zmiany w sposobach i strukturze pozyskiwania energii może 
prowadzić do znaczącego ograniczenia emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń, głównie z tzw. emisji niskiej. (P,D,1) 

Możliwość lepszego reagowania na zagrożenia naturalne. Poprawa jakości życia – ograniczenie zagrożenia życia i zdrowia ludzi. 
(P,D,1) 

Oddziaływania negatywne 

Zmiana sposobu użytkowania terenu z obszarów zielonych na tereny rekreacyjne może prowadzić do zwiększenia powierzchni 
wymagającej ochrony przed zjawiskami przyrodniczymi (wezbraniami rzek, ruchami masowymi gruntu). (B,D,1) 

Skuteczna ochrona przeciwpowodziowa może być postrzegana w szczególnych przypadkach jako odwrót od zachowania naturalnych 
funkcji ekosystemów dolin rzecznych. (P,D,1) 

Wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców terenów zagrożonych powodziami w wyniku prowadzonych inwestycji może być 
złudny i prowadzić do zwiększenia strat w przypadku wystąpienia nieprzewidzianego scenariusza zdarzeń (uszkodzenie lub 
niewydolność systemu osłony przeciwpowodziowej, większa od uwzględnionej skala zjawiska). (B,D,2) 
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Zasoby 
naturalne 

Wpływ realizacji ustaleń Strategii na 
stan zasobów kopalin na terenie gminy.  
 
Wpływ ustaleń Strategii na racjonalne i 
efektywne gospodarowania złożami 
naturalnymi i zasobami, a także 
ograniczenie presji wywieranej na 
środowisko podczas prowadzenia prac 
geologicznych i eksploatacji.  

Oddziaływania pozytywne  

Poprawa efektywności energetycznej w dużym stopniu wpłynie na racjonalne gospodarowanie surowcami energetycznymi zgodnie z 
zasadą zrównoważonego rozwoju. (B,D,2) 

Oddziaływania negatywne 

W przypadku objęcia wsparciem wzmożonej eksploatacji surowców mineralnych może wystąpić zubożenie regionu w zasoby 
geologiczne (nie uwzględnione wprost w Strategii). (B,D,1) 
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7.2 PODSMOWANIE ZIDENTYFIKOWANYCH PROBLEMÓW WYNIKAJACYCH Z 

OCENY STANU ŚRODOWISKA WRAZ Z OCENĄ ICH UWZGLEDNIENIA W 

PROJEKCIE STRATEGII ROZWOJU GMINY MIEDŹNO NA LATA 2015-2025 

Legenda: Nie – nie uwzględniono, Nr celu – uwzględniono, z podaniem miejsca 

ELEMENT POTRZEBA 
UWZ. W 
Strategii 

UWAGI 

Różnorodność 
biologiczna, 

rośliny i 
zwierzęta, 

obszary 
chronione 

Podjęcie działań na rzecz utrzymania korytarzy 
ekologicznych oraz różnorodności siedlisk 
przyrodniczych i siedlisk gatunków poprzez 
zapobieganie ich fragmentacji, częściowemu i 
całkowitemu niszczeniu oraz przywracanie im ich 
właściwego stanu. 

Nie 

Można uwzględnić w ramach celu 
3.2. 

Zmniejszenie presji na środowisko przyrodnicze. 
Nie 

Można uwzględnić w ramach celu 
3.2.   

Podnoszenie świadomości organów administracji 
oraz społeczeństwa na temat zrównoważonego 
rozwoju zachowującego w sposób trwały walory i 
zasoby środowiska przyrodniczego. 

Cel 1.4. 

Można rozszerzyć cel operacyjny 1.4. 
o kolejny kierunek działań dotyczący 
wzrostu świadomości społecznej 
odnośnie potrzeby zachowania stanu 
i zasobów różnorodności biologicznej 
oraz ekologicznej lub uwzględnić tą 
potrzebę w celu jako warunek 
sukcesu celu 3.2. 

Poprawa egzekwowalności prawa ochrony 
środowiska (w tym ochrony przyrody). 

Nie 
Nie. Działania nie leżą w kompetencji 
Gminy 

Ludzie 
(zdrowie, 
warunki 

życia, 
zachowania 
społeczne) 

Zmiana struktury edukacji, rynku pracy, służby 
zdrowia i opieki społecznej w obliczu zmian 
demograficznych. 

Cel 1.5, 
1.6, 

2.1,2.2,  

 

Poprawa jakości i dostępu do służby zdrowia oraz 
podjęcie działań profilaktycznych, programów 
darmowych badań specjalistycznych i edukacji 
zdrowotnej w kierunku aktywnego, zdrowego stylu 
życia. 

Cel 1.6, 
2.1, 2.3 

 

Edukacja proekologiczna i kształtowanie zachowań 
społecznych w kierunku oszczędności zasobów 
naturalnych energii, gazu oraz selektywnej 
gospodarki odpadami, promowanie 
energooszczędnych instalacji i efektywnego 
energetycznie budownictwa mieszkaniowego. 

Cel 1.4, 
3.2 

 

Wody 

Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem i 
skażeniem. 

Cel 2.1, 
3.2, 3.3 

Potrzeba została pośrednio 
uwzględniona w celu operacyjnym 
3.2 i 3.3. jako oczekiwany efekt 
poprawy jakości wód oraz poprawa 
jakości poprzez zapewnienie 
efektywnej pracy systemów 
odprowadzania i oczyszczania 
ścieków. 

Ochrona wód powierzchniowych przed eutrofizacją. 
Cel 3.2 

Pośrednio uwzględnione w celu 3.2 
bez wskazania bezpośrednich źródeł 
zanieczyszczenia.  

Ochrona wód przed zanieczyszczeniami wywołanymi 
ze źródeł komunalnych, przemysłowych i rolniczych Cel 3.2 

Pośrednio uwzględnione w celu 3.2 
bez wskazania bezpośrednich źródeł 
zanieczyszczenia. 
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UWZ. W 
Strategii 

UWAGI 

Wspieranie zrównoważonego rozwoju turystyki i jej 
infrastruktury w dolinach wielkich rzek przy 
jednoczesnym ograniczeniu zagrożenia dla 
środowiska wynikającego z rozbudowy 
infrastruktury rekreacyjno-turystycznej. 

Nie 

Można uwzględnić w ramach celu 
1.5. 
Model turystyki zaproponowany w 
Strategii w celu operacyjnym 1.5 
wykorzystuje wysoki potencjał 
turystyczno-rekreacyjny regionu bez 
uwzględnienia potrzeb 
środowiskowych (brak informacji o 
zrównoważonym rozwoju turystyki). 
Odpowiednie zapisy wskazujące na 
potrzebę zachowania dziedzictwa 
przyrody w tym celu powinny być 
wprowadzone. 

Budowa i rozbudowa systemu odbioru odpadów 
komunalnych i przemysłowych 

Cel 3.3 
 

Działalność edukacyjna skierowana do 
społeczeństwa, w tym propagowanie zachowań 
sprzyjających oszczędzaniu wody przez działania 
edukacyjno-promocyjne. 

Nie 

Można uwzględnić w ramach celu 
3.2. 

Poprawa stanu środowiska poprzez zapewnienie 
ludności dostępu do odpowiedniej infrastruktury 
komunalnej oraz wsparcie inwestycji mających na 
celu poprawę jakości wody przeznaczonej do 
spożycia, w tym budowy lub modernizacji urządzeń i 
sieci wodociągowych. 

Nie 

Brak jednak ukierunkowanego 
działania na poprawę jakości wody 
przeznaczonej do spożycia. 

Powietrze 

Zwiększanie wykorzystania źródeł niskoemisyjnych 
w tym energii odnawialnej oraz promowanie działań 
zmniejszających straty cieplne w budynkach, 
poparte szeroką edukacją ekologiczną 
społeczeństwa. 

Cel 3.2 

Brak informacji o kampanii 
informacyjnej na ten temat, brak 
działań edukacyjnych w tym zakresie 

Intensyfikacja działań mających na celu eliminację 
źródeł niskiej emisji. 

Cel 3.2 
 

Promowanie i rozwój publicznych środków 
transportu 

Cel 2.4 
 

Powierzchnia 
ziemi 

Powstrzymanie procesu zmniejszania areału 
gruntów rolnych, w tym szczególnie użytków rolnych 
wysokich klas bonitacyjnych, z użytkowania 
rolniczego na rzecz funkcji nierolniczych. 

1.3 

 

Ochrona gleb rolnych oraz promowanie w 
działalności przemysłowej i rolniczej technik i 
technologii minimalizujących negatywne 
oddziaływanie na gleby. 

Nie 

Można uwzględnić w ramach celu 
1.1, 3.2 

Krajobraz, 
zabytki i 

dobra 
materialne 

Zapewnienie bezpieczeństwa obiektom cennym 
kulturowo oraz zapewnienie środków budżetowych 
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego. 

Cel 3.1 

Bardzo duży stopnień ogólności. 
Brak literalnego odwołania do 
ochrony zabytków i dziedzictwa 
kulturowego. 

Ochrona krajobrazu przed dewastacją wynikającą z 
nieprzemyślanej lokalizacji inwestycji i braku ich 
dostosowania do charakteru kulturowego i 
naturalnego obszaru. 

Cel 1.3 

Uwzględniono częściowo poprzez 
działania w kierunku aktualizacji 
planów zagospodarowania 
przestrzennego. 

Działania w zakresie intensyfikacji prac nad objęciem 
możliwe dużej powierzchni gminy planami 
miejscowymi. 

Cel 1.3 
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ELEMENT POTRZEBA 
UWZ. W 
Strategii 

UWAGI 

Klimat 

Działania na rzecz polepszenia ochrony 
przeciwpowodziowej – dotyczy wszystkich aspektów 
i działań na rzecz zabezpieczenia przed powodzią i 
jej skutkami, zgodne z zasadami ochrony przyrody i z 
uwzględnieniem naturalnych procesów 
zachodzących w ekosystemach wodnych. 

Cel 2.1 

Potrzeba została ujęta w celu 
operacyjnym 2.1 w dużym stopniu 
ogólności mówić o zagrożeniach 
naturalnych i antropogenicznych, nie 
zawiera ona zapisów o prowadzeniu 
działań przeciwpowodziowych 
zgodnie z polityką prośrodowiskową, 
w sposób zapewniający równowagę 
między potrzebami natury 
społeczno-ekonomicznej i 
potrzebami zachowania 
ekosystemów wodnych i zależnych 
od wody. 

Ulepszanie systemów wczesnego ostrzegania, 
ulepszanie map zagrożenia, ryzyka oraz planów 
zarządzania ryzykiem. 

Cel 2.1 
 

Zasoby 
naturalne 

Ochrona zasobów naturalnych 
Nie 

Należy rozstrzygnąć, czy Strategia 
jest właściwym dokumentem do jej 
wykazywania. 

 


