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WSTĘP 

Podstawą wykonania niniejszej Prognozy oddziaływania na środowisko projektu „Programu Ochrony Środowiska 
dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028” (zwanej w dalszej części 
opracowania Prognozą…) są przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2020, poz. 283 z późn. zm.). Ponadto w toku postępowania dotyczącego strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko projektu dokumentu, zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska we Wrocławiu oraz Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we 
Wrocławiu o zakres Prognozy.  

Przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020, poz. 283  
z późn. zm.) nakładają na organy administracji opracowujące projekty polityk, strategii, planów lub programów 
obowiązek przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji tych 
dokumentów. Związane jest to z przeniesieniem do prawodawstwa polskiego postanowień Dyrektywy 
2001/42/WE z 27 czerwca 2001 roku w  sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko.  

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kłodzkiego na lata 
2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028” przygotowana została przez EKO-TEAM Sebastian Kulikowski ze 
Zgorzelca. 
 

1. METODYKA SPORZĄDZENIA PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA 
ŚRODOWISKO 

Metodyka opracowania jak również treść Prognozy oddziaływania na środowisko projektu „Programu Ochrony 
Środowiska dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028” zostały bezpośrednio 
podporządkowane zapisom wynikającym z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2020, poz. 283 z późn. zm.). Zgodnie z  art. 51 ust. 2 przywołanego aktu prawnego, prognoza 
oddziaływania na środowisko (…) powinna: 

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

b) określać, analizować i oceniać istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu  
w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu, 

c) określać, analizować i oceniać stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 
oddziaływaniem, 

d) określać, analizować i oceniać istniejące problemy ochrony środowiska istotne z  punktu widzenia 
projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów chronionych, 

e) określać, analizować i oceniać cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym albo 
krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne 
problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu, 

f) określać, analizować i oceniać przewidywane znaczarce oddziaływania na środowisko oraz zabytki,  
w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, 
średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe, 

g) przedstawiać rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensacje przyrodniczą 
negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego 
dokumentu, 

h) przedstawiać rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz  
z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru, w tym także 
wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, 

i) zawierać informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 

j) zawierać informacje o przewidywanych metodach analizy realizacji postanowień projektowanego 
dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 

k) zawierać informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 

l) zawierać streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym 
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Treść prognozy oddziaływania na środowisko została także podporządkowana uzgodnieniu zakresu i stopnia 
szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko, wydanym przez 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu.  

Do przeprowadzenia wymienionych powyżej prac wykorzystano materiały i dokumenty zebrane samodzielnie 
przez Wykonawcę, są to także dokumenty będące punktem wyjścia dla projektu „Programu Ochrony Środowiska 
dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028”. 

 

2. INFORMACJA O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH „PROGRAMU 
OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KŁODZKIEGO I O 
POWIĄZANIACH Z INNYMI DOKUMENTAMI O CHARAKTERZE 
STRATEGICZNYM 

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028 został 
opracowany zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U.  
z 2020 poz. 1219, z późn. zm.) jako narzędzie prowadzenia polityki ochrony środowiska w powiecie. Polityka 
ochrony środowiska to stworzenie warunków do działań związanych z ochroną środowiska i zrównoważonym 
rozwojem, czyli takim który będzie rozwojem gospodarczym, ekonomicznymi i ekologicznym. 

Niniejszy dokument został opracowany zgodnie z Wytycznymi do opracowania wojewódzkich, powiatowych 
 i gminnych programów ochrony środowiska opracowanymi przez Ministerstwo Środowiska we wrześniu 2015 
roku. Aktualnie obowiązujące wytyczne z 2015 roku wymagają podziału harmonogramów realizacji zadań na 
zadania własne samorządu powiatowego oraz zadania monitorowane. Zadania monitorowane to zadania 
realizowane przez jednostki realizujące zadania środowiskowe na terenie powiatu oraz Gminy należące do powiatu 
kłodzkiego. 

Etapy opracowania niniejszego dokumentu to: 

 Zebranie szczegółowych danych ze Starostwa Powiatu Kłodzkiego oraz jednostek realizujących zadania 
środowiskowe na terenie powiatu w tym między innymi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  
i Autostrad, Zarządu Dróg Wojewódzkich i Powiatowych, Nadleśnictw, Wód Polskich, a także 
wszystkich Gmin należących do powiatu kłodzkiego oraz większych podmiotów gospodarczych.  

 Ocena realizacji dotychczasowego programu ochrony środowiska, 
 Ocena aktualnego stanu wszystkich komponentów środowiskowych w powiecie kłodzkim. Jako punkt 

odniesienia dla niniejszego dokumentu przyjęto stan środowiska oraz stan infrastruktury ochrony 
środowiska na dzień́ 31.12.2019 r., a tam, gdzie nie było możliwości uzyskania danych wykorzystano 
stan na dzień́ 31.12.2018 r.  

 Analizy dotychczasowych dokumentów i opracowań planistycznych. 
 Wyznaczenie celów i sformułowaniu kierunków działań́ pozwalających na realizację celów dokumentów 

wyższych szczebli. Cele i kierunki działań wyspecyfikowane zgodnie z danymi przekazanymi przez 
instytucje oraz gminy. Istotą celów jest ich spójność z wojewódzkim POŚ. 

 Określenie realizacji Programu w zakresie rozwiązań́ prawno-instytucjonalnych a także możliwości ich 
finansowania. 

 Określenie zasad monitoringu, który pozwoli na badanie postępów w realizacji Programu co 2 lata 
 w trakcie opracowywania Raportów z realizacji POŚ. 

Nawiązując do struktury określonej w „Wytycznych do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych 
programów ochrony środowiska” Ministerstwa Środowiska (z dnia 2 września 2015 r.) niniejszy dokument 
zawiera takie elementy jak: 

 Wstęp 
 Informacje o metodologii opracowania 
 Informacje o spójności programu z dokumentami wyższego szczebla 
 Charakterystykę powiatu kłodzkiego 
 Ocenę stanu środowiska w zakresie: 
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 Ochrony klimatu i jakości powietrza, 
 Zagrożeń hałasem, 
 Pól elektromagnetycznych, 
 Gospodarowania wodami, 
 Gospodarki wodno – ściekowej, 
 Zasobów geologicznych, 
 Gleb, 
 Gospodarki odpadami i zapobiegania powstawaniu odpadów, 
 Zasobów przyrodniczych w tym leśnych, 
 Zagrożeń poważnymi awariami. 

 Zagadnienia horyzontalne  
 Cele programu ochrony środowiska oraz kierunki działań i interwencji proekologicznych 
 Harmonogram realizacji zadań powiatowych i monitorowanych wraz z ich finansowaniem 
 System realizacji programu ochrony środowiska  
 Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

Struktura każdego z rozdziałów dotyczących poszczególnych obszarów interwencji obejmuje: 

 ocenę stanu aktualnego, 
 efekty realizacji dotychczasowego POŚ, 
 analizę SWOT. 

Wszystkie obszary interwencji uwzględniają zagadnienia horyzontalne (przekrojowe dla wszystkich dziedzin) 
takie jak adaptację do zmian klimatu, nadzwyczajne zagrożenia środowiska, działania edukacyjne oraz monitoring. 

Najwięcej akcji edukacyjnych w ostatnich latach dotyczy gospodarki odpadami. W związku z tym, iż wytyczne 
do sporządzania programów ochrony środowiska nie przewidują osobnego rozdziału dotyczącego edukacji 
ekologicznej działania te zostaną opisane w części dotyczącej gospodarowania odpadami.  
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Tabela 1 Kluczowe zadania (projekty) zapisane w projekcie „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028” 

Kierunek interwencji 

Wskaźnik 

Zadania 
Typ zadania 

o charakterze 
horyzontalnym1 

Podmiot odpowiedzialny Ryzyka 
Nazwa 

Wartość 
bazowa w 
2018/2019 

Wartość 
docelowa w 

2028 

A B C D E F G H 

OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI POWIETRZA 

OP.I. Poprawa jakości powietrza 

OP.1.Poprawa 
efektywności 
energetycznej 

zużycie energii 
cieplnej budynki 

mieszkalne/ urzędy 
i instytucje 

[GJ/rok] 

 

zużycie gazu na 
ogrzewanie 
mieszkań  

[MWh] 

Źródło: GUS 

304 439/ 

75 084 

 

 

 

58 714 

>304 439/ 

>75 084 

 

 

 

 

>58 714 

OP.1.1. Likwidacja konwencjonalnych 
źródeł ciepła lub wymiana na inne 

o mniejszej zawartości popiołu 
lub zastosowanie energii elektrycznej 

w budynkach mieszkalnych, publicznych 
i usługowych 

 

monitorowane: gminy i miasta, 
właściciele i zarządcy 

nieruchomości, przedsiębiorstwa, 
spółdzielnie i wspólnoty 

mieszkaniowe 

brak środków 
finansowych 

OP.1.2.Termomodernizacja budynków 
mieszkalnych, publicznych i usługowych 

(w tym wymiana stolarki okiennej 
i drzwiowej, wymiana pokrycia 

dachowego, ocieplenie ścian i stropu) 

 

własne: Powiat Kłodzki 

monitorowane: gminy i miasta, 
właściciele i zarządcy 

nieruchomości, przedsiębiorstwa, 
spółdzielnie i wspólnoty 

mieszkaniowe 

brak środków 
finansowych, brak 

zgody konserwatora 
zabytków 

na prowadzenie prac 

OP.2. Ograniczenie 
emisji zanieczyszczeń 

ze źródeł 
komunikacyjnych 

remonty i 
modernizacje dróg 

powiatowych  

Źródło: Powiat 
Kłodzki 

drogi 
powiatowe na 
63 odcinkach 

o długości 
106,973 km 

wg potrzeb 
OP.2.1., KA.1.1. Budowa i przebudowa 

dróg powiatowych  
 własne: Powiat Kłodzki 

brak środków 
finansowych 

przebudowa i 
remonty dróg 
krajowych i 

mostów 

Źródło: GDDKiA 

drogi krajowe 
na długości 
7,062 km 

wg potrzeb 
OP.2.2., KA.1.2. Budowa, przebudowa i 

remonty dróg krajowych 
 monitorowane: GDDKiA 

brak środków 
finansowych 

przebudowa i 
remonty dróg 

wojewódzkich i 
mostów 

Źródło: DSDiK we 
Wrocławiu  

drogi 
wojewódzkie 
na długości 
48,90 km 

wg potrzeb 
OP.2.3., KA.1.3. Budowa, przebudowa i 

remonty dróg wojewódzkich 
 

monitorowane: DSDiK we 
Wrocławiu 

brak środków 
finansowych 

remonty kapitalne 
i modernizacje 
dróg gminnych 

Źródło: gminy 
powiatu 

kłodzkiego 

rozwój 
systemu dróg 
gminnych na 
długości 100 

km 

wg potrzeb 
OP.2.4., KA.1.4. Budowa i przebudowa 

dróg gminnych  
 monitorowane: gminy i miasta 

brak środków 
finansowych 
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Kierunek interwencji 

Wskaźnik 

Zadania 
Typ zadania 

o charakterze 
horyzontalnym1 

Podmiot odpowiedzialny Ryzyka 
Nazwa 

Wartość 
bazowa w 
2018/2019 

Wartość 
docelowa w 

2028 

A B C D E F G H 

długość ścieżek 
rowerowych [km] 

Źródło: GUS 
ok. 31 ok. 40 

OP.2.5. Rozwój transportu rowerowego, 
w tym rozbudowa spójnego systemu dróg 

i ścieżek rowerowych 
 

własne: Powiat Kłodzki 

monitorowane: gminy i miasta, 
Marszałek Województwa 

Dolnośląskiego 

wymagana współpraca 
wielu instytucji 

(zarządców terenu), 
kolizja z obszarami 

i siedliskami 
chronionymi, brak 

środków finansowych, 
opór społeczny 

liczba kontroli 
WIOŚ 

Źródło: WIOŚ we 
Wrocławiu 

90 

lata  
2017-2019 

wg planu 
kontroli 

OP.2.6. Sukcesywna kontrola decyzji 
administracyjnych oraz uciążliwych 
źródeł zanieczyszczeń powietrza na 

terenie powiatu 

 

własne: Powiat Kłodzki 

monitorowane: WIOŚ we 
Wrocławiu 

 

 

liczba nowych 
pozwoleń/zgłoszeń 

instalacji  

Źródło: WIOŚ, 
Powiat Kłodzki 

4/14 

lata  
2017-2019 

wg potrzeb  

OCHRONA PRZED HAŁASEM 

KA.I. Zmniejszenie zagrożenia mieszkańców powiatu ponadnormatywnym hałasem 

KA.1.Zmniejszenie 
liczby ludności 

narażonej 
na ponadnormatywny 

hałas 

 

KA.2.Rozwój 
i usprawnienie 

systemów transportu 
o obniżonej emisji 

hałasu 

Liczba wydanych 
decyzji 

dotyczących 
hałasu 

Źródło: Powiat 
Kłodzki 

1 (2017 r.) 

1 (2018 r.) 

1 (2019 r.) 

wg potrzeb 

KA.1.1. Likwidacja istniejących 
uciążliwości hałasów instalacyjnych, 

przez wydawanie decyzji o 
dopuszczalnych poziomach hałasu 

 własne: Powiat Kłodzki  

Liczba punktów 
pomiarowych, gdzie 

przekroczono 
dopuszczalny 
poziom hałasu  

Źródło: GIOŚ  

2 0 
KA.1.2. Ocena stanu klimatu 

akustycznego przy drogach publicznych 
 

monitorowane: GIOŚ Regionalny 
Wydział Monitoringu Środowiska we 

Wrocławiu 
 

liczba nowych 
MPZP, w których 

uwzględniano 
poziom hałasu  

Źródło: gminy 
powiatu 

12 wg potrzeb 

KA.1.3. Wprowadzenie do planów 
zagospodarowania przestrzennego 

zapisów dot. ochrony przed nadmiernym 
hałasem 

 monitorowane: gminy i miasta 

brak środków 
finansowych, 

nieobjęcie wszystkich 
terenów dokumentacją 

planistyczną 



Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028 

 

10 

Kierunek interwencji 

Wskaźnik 

Zadania 
Typ zadania 

o charakterze 
horyzontalnym1 

Podmiot odpowiedzialny Ryzyka 
Nazwa 

Wartość 
bazowa w 
2018/2019 

Wartość 
docelowa w 

2028 

A B C D E F G H 

kłodzkiego 

OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM  

P.I. Ochrona przez ponadnormatywnym promieniowaniem 

P.1. Ograniczanie 
szkodliwego 

oddziaływania pól 
elektromagnetycznych 

liczba osób 
narażonych  
na ponad-

normatywne 
promieniowanie 

elektromagnetyczne 
[os.] 

Źródło: Oceny 
poziomów pól 

elektromagnetyczn., 
GIOŚ 

0 0 
P.1.1. Kontynuacja monitoringu poziomu 
pól elektromagnetycznych w środowisku 

M 
monitorowane: GIOŚ, 

przedsiębiorstwa 
- 

Liczba nowych 
instalacji w 

rejestrze [szt.] 

2017 r. – 11  

2018 r. – 17  

2019 r. – 4  

wg rejestru 
P.1.2. Przyjmowanie zgłoszeń instalacji 

wytwarzających promieniowanie 
elektromagnetyczne 

M własne: Powiat Kłodzki 
art. 152. 1. ustawy 

POŚ 

liczba nowych 
MPZP, w których 

uwzględniano 
prom. elektr.  

Źródło: gminy 
powiatu 

kłodzkiego 

12 wg potrzeb 

P.1.3. Wprowadzenie do planów 
zagospodarowania przestrzennego 
zapisów dot. ochrony przed polami 

elektromagnetycznymi (wyznaczanie 
stref technicznych bezpieczeństwa) 

 monitorowane: gminy i miasta 

brak środków 
finansowych, 

nieobjęcie wszystkich 
terenów dokumentacją 

planistyczną 

GOSPODAROWANIE WODAMI 

ZW. I. Poprawa jakości wód powierzchniowych oraz ochrona jakości i ilości wód podziemnych wraz z racjonalizacją ich wykorzystania 

ZW.1 Zapewnienie 
dobrej jakości wód 

podziemny i 
powierzchniowych 

oraz ograniczenie ich 
zużycia 

zużycie wody 
na potrzeby 
przemysłu 
[dam3/rok] 

Źródło: GUS 

1 353 >1300 
ZW.1.1. Ograniczenie zużycia wody 
w przemyśle (np. recyrkulacja wody, 

zamykanie obiegu wody) 
A monitorowane: przedsiębiorstwa 

opór społeczny, bark 
środków finansowych 

liczba kontroli 
WIOŚ 

Źródło: WIOŚ we 
Wrocławiu 

90 

lata  
2017-2019 

wg planu 
kontroli 

ZW.1.2. Prowadzenie kontroli 
przestrzegania przez podmioty warunków 

wprowadzania ścieków do wód 
lub do ziemi oraz poboru wód 

M 
monitorowane: WIOŚ, Marszałek 

Województwa Dolnośląskiego 

brak kapitału 
ludzkiego, brak 

środków finansowych 

udział JCWP 10 <10 ZW.1.3. Prowadzenie monitoringu wód M monitorowane: WIOŚ, PIG  
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Kierunek interwencji 

Wskaźnik 

Zadania 
Typ zadania 

o charakterze 
horyzontalnym1 

Podmiot odpowiedzialny Ryzyka 
Nazwa 

Wartość 
bazowa w 
2018/2019 

Wartość 
docelowa w 

2028 

A B C D E F G H 

o stanie/ potencjale 
dobrym i bardzo 

dobrym [%] 

Źródło: WIOŚ 

powierzchniowych i podziemnych w 
ramach Państwowego Monitoringu 

Środowiska oraz udostępnianie wyników 
tego monitoringu, w tym wzmocnienie 

monitoringu wód 

 

liczba zbiorników 
bezodpływowych/ 

przydomowych 
oczyszczalni 
ścieków [szt.] 

Źródło: GUS 

7 311/1035 
>7 311 

<1035 

ZW.1.4. Prowadzenie ewidencji 
i kontrola zbiorników bezodpływowych 

oraz przydomowych oczyszczalni 
ścieków 

M monitorowane: gminy i miasta 

opór społeczny, brak 
środków finansowych, 

brak kapitału 
ludzkiego 

ZW. II. Ochrona przed zjawiskami ekstremalnymi związanymi z wodą 

ZW 2. Zapewnienie 
bezpieczeństwa 
powodziowego 

efekty rzeczowe 
inwestycji 

Źródło: PGW 
Wody Polskie 

usuwanie tam i 
za torów, 

udrożnienie i 
utrzymanie 24 
odcinków rzek 

dalsze prace 
związane z 

usuwaniem tam 
i za torów, 

udrożnieniem i 
utrzymaniem 

rzek 

ZW.2.1. Utrzymanie budowli 
przeciwpowodziowych 

 
PGW Wody Polskie RZGW 

Wrocław 

brak środków 
finansowych, opór 
społeczny, kolizja 

z obszarami 
i siedliskami 
chronionymi 

liczba nowych 
MPZP, w których 

uwzględniano 
obszary zalewowe  

Źródło: gminy 
powiatu 

kłodzkiego 

5 wg potrzeb 

ZW.2.2. Wyznaczanie i uwzględnianie w 
miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego ustaleń planów 
zarządzania ryzykiem powodziowym oraz 

granic obszarów zalewowych, w tym 
obszarów szczególnego zagrożenia 

powodzią, na których obowiązują zakazy 
wynikające z ustawy Prawo wodne 

 
monitorowane: gminy i miasta 

powiatu kłodzkiego 

brak środków 
finansowych, 

nieobjęcie wszystkich 
terenów dokumentacją 

planistyczną 

roczne koszty 
doposażenia 

systemu przeciw. 

Źródło: Powiat 
Kłodzki 

50 tys. zł wg potrzeb 
ZW.2.3. Doskonalenie systemu 

wczesnego ostrzegania przed zjawiskami 
hydrologicznymi oraz meteorologicznymi 

 własne: Powiat Kłodzki  

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 

GW. I. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 

GWS.1.Rozwój 
i dostosowanie 

instalacji oraz urządzeń 
służących 

zrównoważonej 

stopień 
zaopatrzenia 

mieszkańców w 
wodociąg [%] 

Źródło: gminy i 

86,5 87 

GWS.1.1. Zwiększenie dostępności 
mieszkańców powiatu kłodzkiego 

do zbiorczego systemu zaopatrzenia 
w wodę  

 
monitorowane: gminy i miasta, 

przedsiębiorstwa 
brak środków 
finansowych 
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Kierunek interwencji 

Wskaźnik 

Zadania 
Typ zadania 

o charakterze 
horyzontalnym1 

Podmiot odpowiedzialny Ryzyka 
Nazwa 

Wartość 
bazowa w 
2018/2019 

Wartość 
docelowa w 

2028 

A B C D E F G H 

i racjonalnej 
gospodarce wodno-

ściekowej dla potrzeb 
ludności i przemysłu 

miasta, GUS 

długość sieci 
wodociągowej 

[km] 

Źródło: gminy i 
miasta, GUS 

980 985 

GWS.1.2. Budowa, rozbudowa 
i modernizacja ujęć wody, stacji 

uzdatniania wody oraz infrastruktury 
służącej do zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę 

 
monitorowane: gminy i miasta, 

podmioty działające w imieniu gmin 
brak środków 
finansowych 

stopień 
zaopatrzenia 

mieszkańców w 
kanalizację [%] 

Źródło: gminy i 
miasta, GUS 

65 70 

GWS.1.3. Zwiększenie dostępności 
mieszkańców powiatu kłodzkiego 

do zbiorczego systemu zbierania ścieków 
komunalnych 

 

monitorowane: gminy i miasta, 
podmioty działające w imieniu gmin 

brak środków 
finansowych 

długość sieci 
kanalizacyjnej 

[km] 

Źródło: gminy i 
miasta, GUS 

559 602  

brak środków 
finansowych 

liczba oczyszczalni 
ścieków/stacji 
zlewnych [szt.] 

Źródło: gminy i 
miasta 

11/12 11/12 

GWS.1.4. Budowa, rozbudowa 
i modernizacja urządzeń służących 

do oczyszczania ścieków komunalnych 
i zagospodarowywania osadów 

ściekowych, w tym zgodnie z KPOŚK 

 
monitorowane: gminy i miasta, 

podmioty działające w imieniu gmin 

liczba 
przydomowych 

oczyszczalni 
ścieków [szt.] 

Źródło: gminy i 
miasta 

1035 <1035 

GWS.1.5. Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków na terenach, 

dla których budowa sieci kanalizacyjnej 
jest nieuzasadniona ekonomicznie 

lub technicznie 

 
monitorowane: gminy i miasta, 

prywatni właściciele posesji 
brak środków 
finansowych 

ZASOBY GEOLOGICZNE 

ZG. I. Racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych 

ZG.1. Ochrona i 
zrównoważone 
wykorzystanie 

zasobów kopalin oraz 
ograniczanie presji na 
środowisko, związanej 

liczba nielegalnych 
miejsc wydobycia 

złóż 

(szt.) 

Źródło: OUG 

0 0 

ZG.1.1. Współdziałanie organów 
koncesyjnych w celu ochrony rejonów 

występowania udokumentowanych złóż̇ 
objętych koncesją oraz eliminacja 

nielegalnego wydobycia poprzez system 
kontroli 

 
Zadanie monitorowane: Okręgowy 

Urząd Górniczy we Wrocławiu 

zmiana w przepisach 
prawnych 

dotyczących 
kompetencji 
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Kierunek interwencji 

Wskaźnik 

Zadania 
Typ zadania 

o charakterze 
horyzontalnym1 

Podmiot odpowiedzialny Ryzyka 
Nazwa 

Wartość 
bazowa w 
2018/2019 

Wartość 
docelowa w 

2028 

A B C D E F G H 

z eksploatacją kopalin i 
prowadzeniem prac 
poszukiwawczych 

GLEBY 

OGL. I. Ochrona i właściwe użytkowanie gleb 

GL 1. Zachowanie 
funkcji 

środowiskowych 
i gospodarczych gleb 

liczba decyzji 
ustalającej 
kierunek 

rekultywacji/liczba 
kontroli w latach 

2017-2019 

(szt.) 

Źródło: Powiat 
Kłodzki 

0/0 wg potrzeb 

GL 1.1. Uzgadnianie warunków 
wykonania rekultywacji terenów 

poeksploatacyjnych i zdegradowanych 
przez podmioty zobowiązane 

 własne: Powiat Kłodzki 

 

liczba rekultywacji 
uznanych za 

zakończonych 
(szt.) 

Źródło: Powiat 
Kłodzki 

0 wg potrzeb  

liczba punktów 
monitoringu gleb 

(szt.) 

Źródło: GIOŚ 

0 2 
GL.1.2. Monitoring jakości gleb na 

terenie powiatu kłodzkiego 
 monitorowane: GIOŚ  

GOSPODARKA ODPADAMI i ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW 

GO.I. Gospodarowanie odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami 

GO 1.Racjonalna 
gospodarka odpadami 

liczba nowych 
decyzji w zakresie 

gospodarki 
odpadami (szt.) 

Źródło: Powiat 
Kłodzki 

2017 r. - 6 

2018 r. - 4 

2019 r.  

brak nowych 
decyzji 

wg potrzeb 

GO.1.1. Kontrola przestrzegania 
warunków określonych w decyzjach 

zezwalających zbieranie i przetwarzanie 
odpadów 

 własne: Powiat Kłodzki  

masa 
unieszkodliwionych 

odpadów 
zawierających 

około 1 000 <100/rok 
GO.1.2. Realizacja krajowego i gminnych 

programów usuwania wyrobów 
zawierających azbest 

 monitorowane: gminy i miasta 
brak zainteresowania 
społeczeństwa, brak 

środków finansowych 
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Wskaźnik 

Zadania 
Typ zadania 

o charakterze 
horyzontalnym1 

Podmiot odpowiedzialny Ryzyka 
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Wartość 
bazowa w 
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Wartość 
docelowa w 

2028 

A B C D E F G H 

azbest [Mg] 

Źródło: Baza 
Azbestowa 

masa odebranych 
zmieszanych 

odpadów 
komunalnych 

[Mg] 

Źródło: gminy i 
miasta 

44 361 <44 361 
GO.1.3. Zadania związane z odbiorem i 

zagospodarowaniem odpadów  
 

monitorowane: gminy i miasta, 
przedsiębiorcy 

niska opłata za 
gospodarowanie 

odpadami 
komunalnymi 

GO 2. Doskonalenie 
systemu 

gospodarowania 
odpadami 

liczba PSZOK 
[szt.] 

Źródło: gminy 
14 14 

GO.2.1. Modernizacja, budowa punktów 
selektywnego gromadzenia odpadów 

komunalnych 
 

monitorowane: zarządzający 
instalacjami, gminy i miasta 

nieotrzymanie 
dofinansowania, niski 

poziom wiedzy po 
stronie wykonawców 

w doborze 
i wdrożeniu rozwiązań 
technicznych/technolo

gicznych 

liczba instalacji do 
kompostowania 

selektywnie 
zbieranych 
odpadów 

zielonych i innych 
bioodpadów 

[szt.] 

Źródło: gminy 

1 wg potrzeb 
GO.2.2. Rozbudowa instalacji do 

kompostowania selektywnie zbieranych 
odpadów zielonych i innych bioodpadów  

 
monitorowane: zarządzający 
instalacjami, gminy i miasta 

nieotrzymanie 
dofinansowania, niski 

poziom wiedzy po 
stronie wykonawców 

w doborze 
i wdrożeniu rozwiązań 
technicznych/technolo

gicznych 

liczba gmin, które 
osiągnęły poziom 

recyklingu 
i przygotowania 
do ponownego 

użycia 
następujących 

frakcji odpadów 
komunalnych: 
papier, metal, 

tworzywa 
sztuczne, szkło 

14 14 
GO.2.3. Modernizacja i rozbudowa linii 
do doczyszczania selektywnie zebranych 

odpadów komunalnych 
 

monitorowane: zarządzający 
instalacjami, gminy i miasta 

nieotrzymanie 
dofinansowania, niski 

poziom wiedzy po 
stronie wykonawców 

w doborze 
i wdrożeniu rozwiązań 
technicznych/technolo

gicznych 
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Kierunek interwencji 

Wskaźnik 

Zadania 
Typ zadania 

o charakterze 
horyzontalnym1 

Podmiot odpowiedzialny Ryzyka 
Nazwa 

Wartość 
bazowa w 
2018/2019 

Wartość 
docelowa w 

2028 

A B C D E F G H 

[szt.] 

Źródło: gminy 

% 
monitorowanych 

składowisk 
odpadów 

Źródło: gminy i 
miasta 

100 100 
GO.2.4. Monitoring składowisk odpadów, 

w tym zamknięte lub zrekultywowane 
 

monitorowane: zarządzający 
instalacjami, gminy i miasta 

 

ZASOBY PRZYRODNICZE i OCHRONA LASÓW 

ZP. I. Ochrona i wzrost różnorodności biologicznej 

ZP.1. Zarządzanie 
zasobami przyrody  

i krajobrazem 

liczba obszarów 
NATURA 2000 

(szt.) 

Źródło: RDOŚ 

20 20 

ZP.1.1. Monitoring obszarów 
chronionych objętych działaniami 
ochrony czynnej (w szczególności 

obszarów Natura 2000) 

M 
monitorowane: RDOŚ we 

Wrocławiu 

brak środków 
finansowych 
oraz zasobów 

kadrowych 

powierzchnia 
obszarów prawnie 
chronionych (ha) 

Źródło: RDOŚ, 
GUS 

61 701 61 701 

pomniki przyrody 
ożywionej (szt.) 

Źródło: RDOŚ 
178 178 

udział powierzchni 
obszarów 

chronionych w 
ogólnej pow. 

jednostki 
terytorialnej (%) 

Źródło: RDOŚ, 
GUS 

37,5 37,5 

ZP.1.2. Opracowanie baz danych 
informacji o zasobach przyrodniczych 

E 
monitorowane: RDOŚ, gminy i 

miasta, organizacje pozarządowe 
brak środków 
finansowych 

ZP.1.3. Uzupełnienie oznakowania form 
ochrony przyrody tablicami 

informującymi o ich nazwach 
 

monitorowane: RDOŚ, gminy i 
miasta, organizacje pozarządowe 

brak środków 
finansowych 

ZP.2. Zachowanie 
lub przywrócenie 
właściwego stanu 

powierzchnia 
siedlisk oraz liczba 
gatunków objętych 
zabiegami czynnej 

 

 
wg potrzeb 

ZP.2.1. Czynna ochrona siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunków objętych 

ochroną 
A 

monitorowane: RDOŚ, PGL LP, 
gminy i miasta, organizacje 

pozarządowe, wszystkie podmioty 
wyznaczone w planach ochrony 

brak środków 
finansowych 
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Kierunek interwencji 

Wskaźnik 

Zadania 
Typ zadania 

o charakterze 
horyzontalnym1 

Podmiot odpowiedzialny Ryzyka 
Nazwa 

Wartość 
bazowa w 
2018/2019 

Wartość 
docelowa w 

2028 

A B C D E F G H 

siedlisk i gatunków ochrony 

Źródło: RDOŚ 

i planach zadań ochronnych 

nasadzenia/ubytki 
drzew 

Źródło: GUS 
287/1990 wg potrzeb 

ZP.2.2.Nasadzanie i wycinka drzew na 
terenie powiatu kłodzkiego 

 

własne: Powiat Kłodzki (decyzje 
administracyjne) 

monitorowane: gminy i miasta, 
właściciele nieruchomości 

brak środków 
finansowych 

ZP. II. Prowadzenie trwale zrównoważonej gospodarki leśnej 

ZP. 3. Racjonalne 
użytkowanie zasobów 

leśnych 

powierzchnia lasu 
objęta 

uproszczonymi 
planami 

urządzenia 
lasów/inwentar. 

lasów 

(ha) 

Źródło: Powiat 
Kłodzki 

135,5/2048 

planowane 
jest 

wykonanie 
UPUL/inwen. 
dla pozostałej 
części lasów 

ZP.3.1. Nadzór nad gospodarką leśną w 
lasach niestanowiących własności Skarbu 

Państwa 
A, N, M własne: Powiat Kłodzki - 

lesistość [%] 

Źródło: GUS 
43 <43 

ZP.3.2. Utrzymanie leśnych kompleksów 
promocyjnych wdrażających 

proekologiczne zasady gospodarowania 
w lasach 

A monitorowane: PGL LP - 

ZP.3.3. Uporządkowanie ewidencji 
gruntów zalesionych oraz zmiana 

klasyfikacji gruntów nieruchomości, 
objętych naturalną sukcesją leśną. 

- 
monitorowane: PGL LP, gminy i 

miasta 
- 

ZAGROŻENIA POWAŻNYMI AWARIAMI 

PAP.I. Zapobieganie poważnym awariom przemysłowym i zagrożeniom naturalnym oraz eliminacja i minimalizacja skutków w razie ich wystąpienia 
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Kierunek interwencji 

Wskaźnik 

Zadania 
Typ zadania 

o charakterze 
horyzontalnym1 

Podmiot odpowiedzialny Ryzyka 
Nazwa 

Wartość 
bazowa w 
2018/2019 

Wartość 
docelowa w 

2028 

A B C D E F G H 

PAP.1.Zmniejszenie 
zagrożenia wystąpienia 

poważnej awarii 
oraz minimalizacja 

skutków w przypadku 
wystąpienia awarii 

liczba przypadków 
wystąpienia 

poważnych awarii 
[szt.]1 

0 0 

PAP.1.1. Przeciwdziałanie wystąpieniu 
poważnych awarii (kontrola podmiotów, 

których działalność może stanowić 
przyczynę powstania poważnej awarii 
itp.) oraz uwzględnianie odpowiednich 

zapisów w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego 

oraz tzw. decyzjach środowiskowych 

 
monitorowane: gminy i miasta, PSP, 

WIOŚ, przedsiębiorstwa 
brak środków 
finansowych 

PAP.1.2. Usuwanie skutków poważnych 
awarii w środowisku 

 monitorowane: sprawcy awarii  

PAP.1.3. Prowadzenie i aktualizacja 
rejestru poważnych awarii oraz bazy 

danych, w zakresie zakładów mogących 
powodować poważną awarię 

M monitorowane: WIOŚ  

PAP.1.4. Szkolenia i ćwiczenia Zespołu 
Reagowania Kryzysowego 

E własne: Powiat Kłodzki 
brak środków 
finansowych 

PAP.1.5. Zakup specjalistycznego sprzętu 
służącego do usuwania skutków awarii i 

nadzwyczajnych zdarzeń 
 

własne: Powiat Kłodzki 

monitorowane: KP PSP 
brak środków 

EDUKACJA EKOLOGICZNA 

E.I Rozwój świadomości ekologicznej wśród społeczności powiatu kłodzkiego 

E.1. Wzrost 
świadomości 

ekologicznej wśród 
społeczności powiatu 

kłodzkiego 

Liczba działań 
proekologicznych  

(szt./rok) 

Źródło: Powiat 
Kłodzki 

10/rok wg potrzeb 

E.1.1. Wdrażanie i wspieranie finansowe 
działań służących podnoszeniu 

świadomości ekologicznej mieszkańców 
powiatu kłodzkiego 

E 

własne: Powiat Kłodzki 

monitorowane: Nadleśnictwa, gminy 
i miasta, RDOŚ, organizacje i 

stowarzyszenia, KP PSP, WIOŚ 

 

E.1.2. Włączanie placówek oświatowych 
w regionalne, ogólnopolskie i 

międzynarodowe programy edukacyjne 
E 

własne: Powiat Kłodzki i jednostki 
podległe 

 

 

 

 

 
1 odpowiadających definicji zawartej w art. 3 pkt. 23 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 
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3. POWIAZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DOKUMENTAMI, ORAZ SPOSOBY, 
W JAKICH TE CELE I PROBLEMY ŚRODOWISKA ZOSTAŁY 
UWZGLĘDNIONE PODCZAS OPRACOWYWANIA DOKUMENTU 

Według ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.) „[…] w celu realizacji 
polityki ochrony środowiska organ wykonawczy powiatu sporządza powiatowy program ochrony środowiska, 
uwzględniając cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych”, w związku z tym  
w niniejszym opracowaniu zostaną ujęte powyższe założenia, cele i priorytety na lata 2021-2024, które zapisano 
w dokumentach wcześniej opracowanych i obejmujących teren powiatu. 

Podczas tworzenia Programu brano pod uwagę założenia aktualnie obowiązujących dokumentów nadrzędnych. 
 W założeniach uwzględniono najbardziej istotne kierunki rozwoju zarysowane w dokumentach wyższego 
szczebla, które szczegółowo zostały opisane w Programie rozdział 1.4. 
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4. STAN ŚRODOWISKA 

4.1. Określenie, analiza i ocena istniejącego stanu środowiska oraz problemów w tym zakresie 
Analiza stanu środowiska powiatu kłodzkiego dokonana została na podstawie obowiązujących dokumentów 
dotyczących rozwoju gospodarczego, społecznego i  przestrzennego powiatu. Niniejsza Prognoza omawia jedynie 
wybrane zagadnienia dotyczące środowiska przyrodniczego mające ewidentny wpływ na cele i zadania zapisane 
w  „Programie…”.  

Duży nacisk położono w szczególności na problemy i zagrożenia środowiska przyrodniczego, kulturowego 
i  zdrowia ludzi. Ocena stanu środowiska naturalnego powiatu kłodzkiego sporządzona została głównie na 
podstawie opracowań: 

 Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, 
 Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu (Państwowy Monitoring Środowiska), 
 Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych Lokalnych),  
 Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu, 
 Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, w tym Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska                         

we Wrocławiu, 
 PGW Wody Polskie oraz poszczególne Zarządy Zlewni,  
 Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy,  
 Starostwa Powiatowego w Kłodzku i jednostek podległych, 
 urzędów miast i gmin powiatu kłodzkiego, 
 zarządców dróg publicznych, 
 zarządców sieci ciepłowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

a także informacji zawartych na stronach internetowych instytucji publicznych, działających w obszarze ochrony 
środowiska. 
 

4.1.1. Położenie  

Powiat kłodzki jest powiatem ziemskim położonym w zachodniej części województwa dolnośląskiego w obrębie 
pasma Sudetów. Graniczy z trzema powiatami województwa dolnośląskiego: ząbkowickim, dzierżoniowskim, 
wałbrzyskim oraz graniczy z Republiką Czeską od strony południowej. 

 
Rysunek 1 Lokalizacja powiatu kłodzkiego na tle województwa dolnośląskiego 

Źródło: pl.wikipedia.org 
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Pod względem powierzchni 1642 km2, powiat kłodzki plasuje się na pierwszym miejscu wśród dolnośląskich 
powiatów i dwudziestym piątym miejscu w Polsce. W skład powiatu wchodzą gminy: 

 gminy miejskie: Duszniki-Zdrój, Kłodzko, Kudowa-Zdrój, Nowa Ruda, Polanica-Zdrój, 
 gminy miejsko-wiejskie: Bystrzyca Kłodzka, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, 

Szczytna, 
 gminy wiejskie: Kłodzko, Lewin Kłodzki, Nowa Ruda.  

Powiat kłodzki ma 157 996 mieszkańców, z czego 51,7% stanowią kobiety, a 48,3% mężczyźni. W latach 2002-
2019 liczba mieszkańców zmalała o 7,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,3 lat i jest nieznacznie większy 
od średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku 
mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu kłodzkiego w 2050 roku wynosi 115 087, 
z czego 58 606 to kobiety, a 56 481 mężczyźni. 

Powiat kłodzki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -930. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,86 na 
1000 mieszkańców powiatu kłodzkiego. W 2019 roku urodziło się 1 099 dzieci, w tym 49,4% dziewczynek  
i 50,6% chłopców.  

W 2019 roku zarejestrowano 1 650 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 992 wymeldowań, w wyniku czego 
saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu kłodzkiego -342. W tym samym roku 75 osób zameldowało się 
z zagranicy oraz zarejestrowano 136 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -
61.  

59,5% mieszkańców powiatu kłodzkiego jest w wieku produkcyjnym, 15,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 
25,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym. 17,4% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu 
kłodzkiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 24,7% w przemyśle  
i budownictwie, a 16,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie  
i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa  
i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości). 

Bezrobocie rejestrowane w powiecie kłodzkim wynosiło w 2019 roku 10,9% (12,4% wśród kobiet i 9,7% wśród 
mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz 
znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski. W 2018 roku przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie brutto w powiecie kłodzkim wynosiło 4 054,23 PLN, co odpowiada 83.90% przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce. Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kłodzkiego 14 
087 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 10 265 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc 
saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -3 822.  

W powiecie kłodzkim w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowane były 18 303 podmioty gospodarki 
narodowej, z czego 11 767 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku 
zarejestrowano 1 188 nowych podmiotów, a 781 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-
2017 najwięcej (1 786) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (1 076) w roku 2016. W tym samym 
okresie najwięcej (3 453) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (781) podmiotów 
wyrejestrowano natomiast w 2019 roku. Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających 
osobowość prawną w powiecie kłodzkim najwięcej (1 357) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr 
pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (17 764) jest mikro-
przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników. 2,4% (436) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało 
rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 
17,2% (3 157) podmiotów, a 80,4% (14 710) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała 
działalność. Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie kłodzkim najczęściej 
deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 
samochodowych, włączając motocykle (29.4%) oraz Budownictwo (15.2%). 

Wysoka dostępność komunikacyjna ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju każdego regionu – daje ona sposobność 
powstawania i rozwoju osadnictwa, jest czynnikiem lokalizacji działalności gospodarczej, stanowi o atrakcyjności 
turystycznej i inwestycyjnej, wpływa na mobilność mieszkańców, a także na dostępność do usług publicznych. 

Problematyka transportu i mobilności pełni istotną rolę w polityce Unii Europejskiej oraz znajduje 
odzwierciedlenie w polityce rozwoju na poziomie kraju, a także regionów.  Turystyczny i uzdrowiskowy charakter 
powiatu kłodzkiego wymaga sprawnego systemu komunikacyjnego. Istniejąca sieć drogowa powiatu stanowi 
wystarczającą ilość połączeń komunikacyjnych, będących podstawą rozwoju regionu, jednak zły stan techniczny 
niektórych dróg stanowi barierę dla wielu inicjatyw społecznych i gospodarczych. Najważniejszy układ 
komunikacyjny powiatu stanowią ciągi komunikacyjne zaliczane do kategorii dróg krajowych: 
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 DK 8 – droga krajowa nr 8 – prowadzi od granicy z Czechami w Kudowie-Zdroju, poprzez Kłodzko, 
Wrocław, Warszawę, aż do granicy z Litwą w Budzisku; 

 DK 33 – droga krajowa nr 33 – w całości położona jest na terenie powiatu kłodzkiego – łączy Kłodzko z 
najbardziej wysuniętym na południe punktem w województwie dolnośląskim, czyli granicą z Czechami 
w Boboszowie; 

 DK 46 – droga krajowa nr 46 – przebiega przez województwa: dolnośląskie, opolskie i śląskie, łączy 
Kotlinę Kłodzką z Opolem, Lublińcem oraz Częstochową. 

Długość dróg publicznych na terenie powiatu kłodzkiego wynosi 1664,5 km, w tym: 

 krajowe 95,9 km, 
 wojewódzkie 232,16 km, 
 powiatowe 710,975 km, 
 gminne 625,5 km. 

 

4.1.2. Hydrografia i hydrologia 

Wody powierzchniowe 

Obszar powiatu kłodzkiego prawie w całości należy do dorzecza Odry i zlewiska Morza Bałtyckiego, a jedynie 
4% do zlewiska Morza Czarnego oraz częściowo do Morza Północnego. Obniżenie Kudowy, zachodnia część Gór 
Stołowych, południowo--zachodnie zbocza Gór Bystrzyckich i Góry Orlickie należą do dorzecza Łaby (zlewisko 
Morza Północnego). Dorzecze Odry tworzy w regionie sieć rzek: Nysa Kłodzka wraz ze Ścinawką, Bystrzycą 
Łomnicką, Bystrzycą Dusznicką i Białą Lądecką. Sieć rzeczna jest bardzo dobrze rozwinięta, mimo to wodne 
zasoby dyspozycyjne są niewielkie. 

Nysa Kłodzka zaliczana jest do największych dopływów lewobrzeżnych Odry. Źródło Nysy Kłodzkiej położone 
jest po polskiej stronie Masywu Śnieżnika na wysokości 975 m n.p.m. Rzeka ma długość 189 km, zaś powierzchnia 
zlewni bilansowej jest równa 4874,1 km2. Dopływy Nysy Kłodzkiej oraz rzeka główna w górnej części zlewni, 
czyli od źródła do Przełomu Bardzkiego – mają charakter górski. W środkowym biegu charakter Nysy stopniowo 
ulega zmianie na podgórski, zaś jej prawe dopływy, których źródła zlokalizowane są na tym odcinku na 
Przedgórzu Paczkowskim, są potokami nizinnymi. W dolnej części zlewni, za zbiornikami zaporowymi, rzeki 
mają charakter nizinny. Sieć hydrograficzna jest gęsta i tworzy układ w kształcie wachlarza.  

Do głównych lewobrzeżnych dopływów Nysy Kłodzkiej należą: Ścinawka, Bystrzyca Dusznicka, Cielnica, Stara 
Struga, Budzówka, Bystrzyca, Grodkowska Struga oraz Skoroszycki Potok, zaś do największych dopływów 
prawostronnych zaliczane są rzeki: Ścinawa Niemodlińska, Biała Głuchołaska, Biała Lądecka, Widna, Raczyna, 
Kamienica, Wilczka, Mąkolnica, Pławna, Gruda oraz Płocha. Nysa Kłodzka przepływa przez takie miejscowości, 
jak: Międzylesie, Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Bardo, Kamieniec Ząbkowicki, Paczków, Otmuchów, Nysa, 
Lewin Brzeski i Skorogoszcz. Ujście Nysy Kłodzkiej znajduje się za wsią Wronów w 579 kilometrze biegu Odry. 

Wody podziemne 

Obszar powiatu kłodzkiego, zgodnie z regionalizacją słodkich wód podziemnych należy do regionu 
dolnośląskiego V (prowincji niżowej), regionu przedgórskiego VI (w tym subregionu przedsudeckiego VI2, 
prowincji niżowej) oraz regionu sudeckiego XIV (w tym subregionu Sudetów wewnętrznych XIV1, prowincji 
górskiej) . Na obszarze tym wyróżniono czwartorzędowe, neogeńskie, mezozoiczne (kredowe i triasowe), 
paleozoiczne (permskie i karbońskie) oraz paleozoiczno-proterozoiczne piętra wodonośne. 

Czwartorzędowe piętro wodonośne jako główne użytkowe pięto wyznaczono w środkowej i wschodniej części 
zlewni. Na obszarze Sudetów poziomy czwartorzędowe mają ograniczone rozprzestrzenienie, ich zasięg zwykle 
wyznaczają doliny rzeczne. Często łączy się on ze strefą wodonośną zwietrzałych i spękanych skał podłoża – 
karbonu dolnego (do głębokości 50 m) i stanowi jeden wspólny użytkowy poziom wodonośny. W obrębie utworów 
czwartorzędowych wydzielono dwa poziomy wodonośne pierwszy górny przypowierzchniowy związany z 
utworami pochodzenia rzecznego, wodnolodowcowego (sandry) i lodowcowego (wysoczyzny) oraz poziom dolny 
ograniczony w zasadzie do występowania dolin kopalnych. Poziomy te mogą występować w łączności 
hydraulicznej. Poziomy wodonośne są zbudowane głównie z piasków ze żwirami oraz piasków różnoziarnistych 
o zmiennej miąższości od kilku metrów do około 20 m, w dolinach kopalnych do 40 m. Głębokość do warstwy 
wodonośnej wynosi od poniżej 1 m do 50 metrów (struktury kopalne). Zwierciadło wody ma charakter swobodny, 
lokalnie naporowy oraz w dolinach kopalnych naporowy, gdzie występuje pod kilkumetrową warstwą izolującą. 

Poziomy charakteryzują się zazwyczaj korzystnymi parametrami hydrogeologicznymi. Wydajność potencjalna 
otworu studziennego wynosi od kilku do ponad 100 m3/h (struktury kopalne), średnio 10 – 60 m3/h. 
Czwartorzędowe poziomy wodonośne są przeważnie podatne i bardzo podatne na zanieczyszczenia. Lokalnie 
charakteryzują się średnią podatnością na obszarach, gdzie w profilu strefy aercji występują utwory słabo 
przepuszczalne. 
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Występowanie wód neogeńskiego piętra wodonośnego związane jest z przewarstwieniami piaszczystymi, 
tkwiącymi w kompleksie ilastym. W obrębie tego piętra wyróżnia się trzy użytkowe poziomy wodonośne, które 
zalęgają na głębokości od kilkunastu do 180 metrów (okolice Nysy). Zbudowane są z piasków drobnoziarnistych, 
rzadziej średnioziarnistych, często ze znaczną domieszką frakcji pylastej i ilastej. Miąższość tych osadów jest 
zmienna i wynosi najczęściej 10 – 30 m. Zwierciadło wody ma charakter naporowy, lokalnie subartezyjski. 
Wydajność potencjalna otworu studziennego wynosi od kilku do 120 m3/h, przeważnie 10 – 70 m3/h. Stopień 
zagrożenia neogeńskich poziomów wodonośnych, ze względu na głębokość występowania oraz izolację 
poziomów kompleksem utworów słabo przepuszczalnych, ocenia się jako niski i bardzo niski oraz lokalnie średni. 

Mezozoiczne piętro wodonośne związane jest z utworami triasu i kredy występującymi w obrębie Niecki 
Śródsudeckiej i w Rowie Nysy. W rejonach tych zostało wyznaczone jako główne użytkowe piętro wodonośne. 
W spękanych utworach górnokredowych (margle, wapienie, piaskowce) wyróżnia się dwa poziomy wodonośne 
górny oraz dolny, rozdzielone kompleksem osadów słabo przepuszczalnych. Na obszarach zaangażowanych 
tektonicznie poziomy te pozostają w kontakcie hydraulicznym. Wody piętra kredowego są wodami naporowymi, 
lokalnie subartezyjskimi, lokalnie także o zwierciadle swobodnym. Głębokość do warstwy wodonośnej wynosi od 
kilku do 300 m. Miąższość utworów wodonośnych jest zmienna i wynosi średnio: 60 – 80 m górnego poziomu, 
30 – 50 m dolnego poziomu. Poziomy charakteryzują się zróżnicowanymi parametrami hydrogeologicznymi, 
uzależnionymi od zaangażowania tektonicznego obszaru. Im jest ono większe tym warunki są korzystniejsze. 

Wydajność potencjalna otworu studziennego wynosi średnio od kilku do 200 m3/h. Również w obrębie utworów 
triasu wyznaczono dwa poziomy wodonośne: w spękanych utworach pstrego piaskowca i w utworach wapienia 
muszlowego. Głębokość do warstwy wodonośnej dochodzi maksymalnie do ponad 100 m. Miąższość serii 
wodonośnych wynosi od kilku do 30 m. Jest to poziom o zwierciadle naporowym i swobodnym na obszarze 
wychodni. Wydajność potencjalna otworu studziennego jest zróżnicowana i wynosi około 10 m3/h dla poziomu 
pstrego piaskowca oraz od kilku do 300 m3/h dla poziomu wapienia muszlowego. Piętro mezozoiczne 
charakteryzuje przeważnie bardzo niską i niską podatnością na zanieczyszczenia. 
 

4.1.3. Budowa geologiczna i warunki glebowe 

Pod względem geologicznym obszar powiatu kłodzkiego przedstawia strukturę nieckowatą, której oś przebito 
wzdłuż linii północny zachód – południowy wschód. Obrzeżenie niecki śródsudeckiej tworzą prekambryjskie, 
metamorficzne bloki starszych górotworów (Góry Sowie, Góry Orlickie oraz Góry Bystrzyckie). Nieckę 
wypełniają osady górnopaleozoiczne, przecięte żyłowymi intruzjami magmy i warstwami, które nadbudowują 
piaskowce trzeciorzędowe. Cały masyw przecinają trzeciorzędowe dyslokacje, dzieląc go na szereg masywów 
górskich. 

Jednym z najciekawszych mezoregionów Sudetów Środkowych są Góry Stołowe, które są jedynym w kraju 
obszarem o budowie płytowej. Budują go ławice piaskowców, leżące płasko na marglach górnokredowych, w 
strefie osiowej niecki śródsudeckiej. Masyw Gór Stołowych opada wysokimi, skalistymi progami (300 m) w stronę 
sąsiednich obniżeń. Kulminację Gór Stołowych stanowią bastiony skalne zbudowane z najodporniejszych 
piaskowców ciosowych, a przykładem jest Wielki i Mały Szczeliniec (919 m n.p.m.). Sieć spękań, różnice w 
odporności na wietrzenie pomiędzy poszczególnymi poziomami oraz silna przepuszczalność piaskowców były 
czynnikami warunkującymi powstanie całego zespołu ostańcowych form rzeźby: kolumn, grzybów i maczug, 
tworzących malownicze labirynty. 

Od południa do Gór Stołowych przylegają metamorficzne i granitowe Góry Orlickie, tworzące słabo 
rozczłonkowany wał górski z poziomem wierzchowinowym na wysokości ok. 1000 m n.p.m., ponad którym 
wyrastają kopulaste kulminacje szczytów. Na zachód od nich znajduje się Pogórze Orlickie, obejmujące 
zbudowane z granitu, skał paleozoicznych i kredowych wzgórza (Grodczyn 803 m n.p.m.). Na wschodzie 
rozciągają się Góry Bystrzyckie, z najwyższym szczytem – Jagodną (978 m n.p.m.), mające postać stoliwa 
rozciętego siecią rzadkich dolin równoległych do głównego grzbietu. W części północnej zbudowane są z 
kredowych, grubych piaskowców ciosowych i margli, zalegających płasko na cokole kambryjskich gnejsów i 
łupków mikowych. 
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Południowa część powiatu, pozbawiona pokrywy mezozoicznej, ma trochę odmienny charakter rzeźby. Ku 
wschodowi Góry Bystrzyckie opadają ku rozległej, tektonicznie uwarunkowanej Kotlinie Kłodzkiej, która jest 
śródgórskim obniżeniem, oddzielającym Sudety Środkowe od Wschodnich. Jej dno budują paleozoiczne łupki 
metamorficzne, szarogłazy, amfibolity i sjenity. W części południowej, w obrębie tektonicznego Rowu Górnej 
Nysy, występują osady górnokredowe. Kotlina Kłodzka jest lekko falistą równiną, rozcinającą wymienione skały 
podłoża na wysokości 350–450 m n.p.m. Na powierzchni, w części północnej leżą grube pokrywy osadów 
lodowcowych z domieszką lessów. Ku południowi osady te przechodzą w pokrywy deluwialne. Miejscami na 
powierzchni sterczą twardzielce ostańców. Wzdłuż większych rzek i potoków ciągną się dobrze rozwinięte 
plejstoceńskie terasy żwirowe.  

Ku północnemu wschodowi Kotlina Kłodzka przechodzi w Obniżenie Ścinawki, wykształcone w obrębie 
wychodni iłowców oraz piaskowców górnopermskich i dolnotriasowych niecki środkowo sudeckiej. W jej 
krajobrazie wyróżniają się wyspowe Wzgórza Ścinawskie osiągające wysokość do 550 m n.p.m. W dnie doliny 
Ścinawki znaczną powierzchnię zajmują wysokie terasy plejstoceńskie. Kotlinę Kłodzką od północy zamykają 
Góry Bardzkie, których urozmaicony krajobraz jest efektem złożonej budowy geologicznej. Występują tu 
zlepieńce, piaskowce, łupki i zmetamorfizowane skały dolnopaleozoiczne, ułożone poprzecznie w stosunku do 
linii grzbietowej. Pomimo niedużej wysokości (500–700 m n.p.m.) pocięte są gęstą siecią dolin wciosowych i 
jarów, rozdzielonych ostrymi grzbietami. W części północnej, Nysa Kłodzka tworzy malowniczy przełom. Od 
zachodu Góry Bardzkie sąsiadują z Obniżeniem Nowej Rudy, rozwiniętym w strefie mało odpornych na erozję 
zlepieńców, piaskowców i łupków górnopaleozoicznych. Wschodnia część powiatu obejmuje fragment Sudetów 
Wschodnich (Masyw Śnieżnika oraz Góry Złote). Główny blok tej części Sudetów stanowią zrównane hercyńskie 
struktury fałdowe o przebiegu południkowym, złożone ze skał górnopaleozoicznych. Masyw Śnieżnika od 
wschodu zamyka Kotlinę Kłodzką. Kulminacje masywu zbudowane są z gnejsów, a obniżenia dolinne i przełęcze 
z metamorficznych łupków łyszczykowych. Od centralnej kulminacji, którą jest Śnieżnik (1425 m n.p.m.) 
promieniście rozchodzą się niższe odgałęzienia, tworząc grzbiety łączące masyw główny z sąsiednimi 
kulminacjami. Doliny rzek i potoków głęboko wcinają się w zbocza górotworu, tworząc malownicze jary z 
wodospadami. Na północ od Masywu Śnieżnika, po wschodniej stronie szerokiej doliny Białej Lądeckiej, 
stanowiącej prawobrzeżny dopływ Nysy Kłodzkiej, rozciągają się Góry Złote. Ich wąski grzbiet rozbity jest na 
kilka członów, zbudowanych zróżnicowanych pod względem odporności skał: gnejsów, granitów, gabra, wapieni 
i łupków krystalicznych oraz fyllitów i amfibolitów. Efektem tej różnorodności jest bogactwo form rzeźby. 

Złoża surowców przedstawiają naturalne skupienia kopalin, których wydobycie może przynieść korzyść 
gospodarczą. Są rozmieszczone nierównomiernie w przyrodzie, a ich występowanie i możliwość wykorzystania 
zależą w dużej mierze od budowy geologicznej. Ogólna klasyfikacja złóż według możliwości ich zastosowania 
przedstawia się następująco: surowce energetyczne, metaliczne, chemiczne oraz inne skalne. 

Na terenie powiatu kłodzkiego na koniec 2019 roku eksploatowanych było 22 złóż, w tym: 

 12 złóż kamieni łamanych i blocznych o łącznym wydobyciu 3 354 tys. ton, 
 1 złoże łupków fyllitowych, kwarcytowych i łyszczykowych o łącznym wydobyciu 0,97 tys. ton, 
 2 złoża piasków i żwirów o łącznym wydobyciu 168 tys. ton, 
 6 złóż wód leczniczych i termalnych o łącznym wydobyciu w 319 191 tys. m3. 

Zgodnie z obowiązującym prawem po zakończenie eksploatacji złóż należy zrekultywować teren gruntów, na 
których prowadzono prace wydobywcze. Rekultywacje należy zakończyć w terminie 5 lat od zaprzestania 
działalność.  

Ważnym elementem jest kontrola organów samorządowych, aby nie dochodziło do nietrafnych kierunków 
rekultywacji, lecz określenie najbardziej korzystnego dla środowiska zagospodarowania wyrobisk, przy 
jednoczesnej weryfikacji ustaleń wynikających z funkcji rekultywowanego terenu, określonego w planie 
zagospodarowania przestrzennego. 

 

4.1.4. Warunki przyrodniczo – krajobrazowe 

Powiat kłodzki charakteryzuje się dużą różnorodnością i bogactwem form ukształtowania powierzchni, budowy 
geologicznej, szaty roślinnej i zwierzęcej, a także dużą zasobnością licznych kopalin i surowców mineralnych. 
Formami ochronnymi przyrody na terenie powiatu kłodzkiego są: park narodowy (1), parki krajobrazowe (2), 
rezerwaty przyrody (7), obszary chronionego krajobrazu (2), obszary Natura 2000 (20), stanowisko 
dokumentacyjne (1), użytki ekologiczne (2), pomniki przyrody (178). 
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Tabela 2 Obszary chronione na terenie powiatu kłodzkiego 

L.P. Nazwa obszaru Akt prawny ustanawiający obszar 

Powierzchnia 
obszarów w 
granicach 

powiatu [ha] 

Park Narodowy 

1 Park Narodowy Gór Stołowych 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 
września 1993 r. w sprawie utworzenia Parku 

Narodowego Gór Stołowych Dz.U. z 1993 r. Nr 
88, poz. 407 

6340,37 

Park Krajobrazowy 

1 Śnieżnicki Park Krajobrazowy 
Uchwała Nr 35/81 WRN w Wałbrzychu z 28 

października 1981 r. Dz. Urz. WRN Nr 5 
poz.46 

27 853,40 

2 Park Krajobrazowy Gór Sowich 

"Rozporządzenie Nr 7/91 Wojewody 
Wałbrzyskiego  z dnia 8 listopada 1991 r. w 

sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Gór 
Sowich  Dz. Urz. z 1991 r. Nr 15, poz. 159 

Rezerwaty przyrody 

1 Torfowisko pod Zieleńcem 
Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 15 

lutego 1954 r. w sprawie uznania za rezerwat 
przyrody 

231.8800 

2 Wodospad Wilczki 
Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu 

Drzewnego z dnia 16 stycznia 1958 r. w 
sprawie uznania za rezerwat przyrody 

2.7500 

3 Bukowa Kalenica w Górach Sowich 
Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu 

Drzewnego z dnia 21 kwietnia 1962 r. w 
sprawie uznania za rezerwat przyrody 

28.7800 

4 Puszcza Śnieżnej Białki 
Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu 
Drzewnego z dnia 10 maja 1963 r. w sprawie 

uznania za rezerwat przyrody 
124.6800 

5 Śnieżnik Kłodzki 
Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu 
Drzewnego z dnia 20 października 1965 r. w 

sprawie uznania za rezerwat przyrody 
193.0600 

6 Nowa Morawa 
Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu 
Drzewnego z dnia 13 października 1971 r. w 

sprawie uznania za rezerwat przyrody 
22.1600 

7 Jaskinia Niedźwiedzia 
Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu 
Drzewnego z dnia 21 lipca 1977 r. w sprawie 

uznania za rezerwaty przyrody. 
89.0500 

Obszary chronionego krajobrazu 

1 Góry Bystrzyckie i Orlickie 

Uchwała Nr 35/81 Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Wałbrzychu z dnia 28 

października 1981 r. w sprawie utworzenia na 
terenie Województwa Wałbrzyskiego parków 

krajobrazowych i obszarów chronionego 
krajobrazu Dz. Urz. z dnia 9 listopada 1981 r. 

Nr 5, poz. 46 
27 337,00 

2 Góry Bardzkie i Sowie 

Uchwała Nr 35/81 Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Wałbrzychu z dnia 28 

października 1981 r. w sprawie utworzenia na 
terenie województwa Wałbrzyskiego parków 

krajobrazowych i obszarów chronionego 
krajobrazu  Dz. Urz. z dnia 9 listopada 1981 r. 

Nr 5, poz. 46 
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obszary Natura 2000 

1 Góry Stołowe 

DECYZJA KOMISJI z dnia 13 listopada 2007 
r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 

92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz 
terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, 

składających się na kontynentalny region 
biogeograficzny (notyfikowana jako dokument 

C(2007)5043)(2008/25/WE) 

b.d. 

2 Grodczyn i Homole koło Dusznik 

DECYZJA KOMISJI z dnia 12 grudnia 2008 
r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 
92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz 

terenów mających znaczenie dla Wspólnoty 
składających się na kontynentalny region 

biogeograficzny (notyfikowana jako dokument 
nr C(2008) 8039)(2009/93/WE) 

b.d. 

3 Piekielna Dolina koło Polanicy 

DECYZJA KOMISJI z dnia 13 listopada 2007 
r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 

92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz 
terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, 

składających się na kontynentalny region 
biogeograficzny (notyfikowana jako dokument 

C(2007)5043)(2008/25/WE) 

b.d. 

4 Torfowisko pod Zieleńcem 

DECYZJA KOMISJI z dnia 13 listopada 2007 
r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 

92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz 
terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, 

składających się na kontynentalny region 
biogeograficzny (notyfikowana jako dokument 

C(2007)5043)(2008/25/WE) 

b.d. 

5 Przełom Nysy Kłodzkiej koło Morzyszowa 

DECYZJA KOMISJI z dnia 12 grudnia 2008 
r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 
92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz 

terenów mających znaczenie dla Wspólnoty 
składających się na kontynentalny region 

biogeograficzny (notyfikowana jako dokument 
nr C(2008) 8039)(2009/93/WE) 

b.d. 

6 Góry Orlickie 

DECYZJA KOMISJI z dnia 12 grudnia 2008 
r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 
92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz 

terenów mających znaczenie dla Wspólnoty 
składających się na kontynentalny region 

biogeograficzny (notyfikowana jako dokument 
nr C(2008) 8039)(2009/93/WE) 

b.d. 

7 Góry Bardzkie 

DECYZJA KOMISJI z dnia 12 grudnia 2008 
r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 
92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz 

terenów mających znaczenie dla Wspólnoty 
składających się na kontynentalny region 

biogeograficzny (notyfikowana jako dokument 
nr C(2008) 8039)(2009/93/WE) 

b.d. 

8 Czarne Urwisko koło Lutyni 

DECYZJA KOMISJI z dnia 12 grudnia 2008 
r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 
92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz 

terenów mających znaczenie dla Wspólnoty 
składających się na kontynentalny region 

biogeograficzny (notyfikowana jako dokument 
nr C(2008) 8039)(2009/93/WE) 

b.d. 

9 Ostoja Nietoperzy Gór Sowich 

DECYZJA KOMISJI z dnia 12 grudnia 2008 
r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 
92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz 

terenów mających znaczenie dla Wspólnoty 

b.d. 
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składających się na kontynentalny region 
biogeograficzny (notyfikowana jako dokument 

nr C(2008) 8039)(2009/93/WE) 

10 Sztolnia w Młotach 

DECYZJA KOMISJI z dnia 12 grudnia 2008 
r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 
92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz 

terenów mających znaczenie dla Wspólnoty 
składających się na kontynentalny region 

biogeograficzny (notyfikowana jako dokument 
nr C(2008) 8039)(2009/93/WE) 

b.d. 

11 Biała Lądecka 

DECYZJA KOMISJI z dnia 12 grudnia 2008 
r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 
92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz 

terenów mających znaczenie dla Wspólnoty 
składających się na kontynentalny region 

biogeograficzny (notyfikowana jako dokument 
nr C(2008) 8039)(2009/93/WE) 

b.d. 

12 Pasmo Krowiarki 

DECYZJA KOMISJI z dnia 12 grudnia 2008 
r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 
92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz 

terenów mających znaczenie dla Wspólnoty 
składających się na kontynentalny region 

biogeograficzny (notyfikowana jako dokument 
nr C(2008) 8039)(2009/93/WE) 

b.d. 

13 Góry Kamienne 

DECYZJA KOMISJI z dnia 12 grudnia 2008 
r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 
92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz 

terenów mających znaczenie dla Wspólnoty 
składających się na kontynentalny region 

biogeograficzny (notyfikowana jako dokument 
nr C(2008) 8039)(2009/93/WE) 

b.d. 

14 Dolina Bystrzycy Łomnickiej 

DECYZJA KOMISJI z dnia 10 stycznia 2011 
r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy 

Rady 92/43/EWG czwartego 
zaktualizowanego wykazu terenów mających 
znaczenie dla Wspólnoty składających się na 

kontynentalny region biogeograficzny 
(notyfikowana jako dokument nr C(2010) 

9669)(2011/64/UE) 

b.d. 

15 Dzika Orlica 

DECYZJA KOMISJI z dnia 12 grudnia 2008 
r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 
92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz 

terenów mających znaczenie dla Wspólnoty 
składających się na kontynentalny region 

biogeograficzny (notyfikowana jako dokument 
nr C(2008) 8039)(2009/93/WE) 

b.d. 

16 Góry Złote 

DECYZJA KOMISJI z dnia 10 stycznia 2011 
r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy 

Rady 92/43/EWG czwartego 
zaktualizowanego wykazu terenów mających 
znaczenie dla Wspólnoty składających się na 

kontynentalny region biogeograficzny 
(notyfikowana jako dokument nr C(2010) 

9669)(2011/64/UE) 

b.d. 

17 Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika 

DECYZJA KOMISJI z dnia 12 grudnia 2008 
r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 
92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz 

terenów mających znaczenie dla Wspólnoty 
składających się na kontynentalny region 

biogeograficzny (notyfikowana jako dokument 
nr C(2008) 8039)(2009/93/WE) 

b.d. 
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18 Kościół w Konradowie 

DECYZJA KOMISJI z dnia 13 listopada 2007 
r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 

92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz 
terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, 

składających się na kontynentalny region 
biogeograficzny (notyfikowana jako dokument 

C(2007)5043)(2008/25/WE) 

b.d. 

19 Góry Stołowe 

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 
05.09.2007 r. zmieniające rozporzadzenie w 
sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków 

Natura 2000 

b.d. 

20 Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórskie 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

12.01.2011 r. w sprawie obszarów specjalnej 
ochrony ptaków 

b.d. 

Stanowisko dokumentacyjne 

1 
Sztolnia nr 18 w Podziemnej Trasie 

Turystyczno Edukacyjnej w Starej Kopalni 
Uranu w Kletnie 

Uchwała Nr LIII/335/10 Rady Miejskiej w 
Stroniu Śląskim z dnia 26 lipca 2010 r. w 

sprawie ustanowienia stanowiska 
dokumentacyjnego Dz. Urz. z 2010 r. Nr 155, 

poz. 2417 

17.7559 

Użytek ekologiczny 

1 Rogóżka 

Uchwała NR XXIV/153/16 Rady Miejskiej 
Stronia Śląskiego z dnia 27 czerwca 2016 r. w 
sprawie ustanowienia użytku ekologicznego 

"Rogóżka" Dz. Urz. z 2016 r. poz. 3133 

16.6500 

2 Biała Marianna 

Uchwała Nr XLVIII/311/18 Rady Miejskiej 
Stronia Śląskiego z dnia 27 lutego 2018 r. w 
sprawie ustanowienia użytku ekologicznego  

"Biała Marianna" Dz. Urz. z 2018 r. poz. 1209 

46.0067 

Źródło: http://crfop.gdos.gov.pl 
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Rysunek 2 Park narodowy i parki krajobrazowe na terenie powiatu kłodzkiego  

Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 
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Rysunek 3 Rezerwaty przyrody i obszary chronionego krajobrazu na terenie powiatu kłodzkiego  

Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 
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Rysunek 4 Obszary NATURA2000 na terenie powiatu kłodzkiego  

Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 

 

Lasy w powiecie kłodzkim zajmują powierzchnię: 

 lasy ogółem 70 680,67  
 lasy publiczne ogółem 68 167,67  
 lasy publiczne Skarbu Państwa 65 576,36  
 lasy publiczne Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych 59 741,09  
 lasy publiczne Skarbu Państwa - Parki Narodowe 5 718,06  
 lasy publiczne Skarbu Państwa w zasobie Własności Rolnej SP 94,01  
 lasy publiczne gminne 2 591,31  
 lasy prywatne ogółem 2 513,00 2. 

 
2 Źródło: GUS, stan na 31.12.2019 r. 
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Na terenie powiatu kłodzkiego zlokalizowane są nadleśnictwa: 

 Jugów, 
 Bardo Śl., 
 Zdroje, 
 Bystrzyca Kłodzka, 
 Lądek Zdrój, 
 Międzylesie. 

Nadleśnictwo Jugów obejmuje przygraniczną część powiatu, na terenie gmin Nowa Ruda, Kłodzko, Radków oraz 
miasta Nowa Ruda i Kłodzko. Obszarem swym obejmuje Góry Sowie, część Gór Bardzkich, Wzgórza Ścinawskie 
oraz Kotlinę Noworudzką. Są to przeważnie żyzne gleby, stwarzające dobre warunki dla hodowli drzewostanów 
mieszanych świerkowo-bukowych z domieszką modrzewia, jawora, daglezji, jesiona i dęba. W nadleśnictwie 
stosowane są wyłącznie rębnie częściowe, a przy odnowieniu drzewostanu naturalne "młode pokolenie" 

Pod względem siedliskowym 52 % powierzchni leśnych zakwalifikowano jako LMG(las mieszany górski), 13 % 
jako BMG (bór mieszany górski), pozostałe to LMWyż (lasy mieszane wyżynne), LG (lasy górskie) i LWyż (lasy 
wyżynne). W związku z występowaniem tak żyznych siedlisk lasy charakteryzuje duży udział drzewostanów 
liściastych 

Nadleśnictwo Bardo Śląskie swym zasięgiem obejmuje gminy: Bardo ŚI., Dzierżoniów, Kamieniec Ząbkowicki, 
Kłodzko, Nowa Ruda, Stoszowice, Ząbkowice Śląskie, Złoty Stok, Paczków oraz miasta: Bardo, Kłodzko, Złoty 
Stok. Pod względem geograficznym lasy Nadleśnictwa znajdują się w: Górach Sowich, Bardzkich i Złotych oraz 
sięgają części Wzgórz Bielawskich, masywu Grochowej, Przedgórza i Pradoliny Nysy Kłodzkiej. Sąsiadującymi 
Nadleśnictwami są : Świdnica, Jugów, Lądek Zdrój, Henryków. 

Pod względem wysokościowym bardzo zróżnicowany. Najwyżej położone partie leśne znajdują się w Górach 
Złotych, jest to wyniesienie Jawornika Wielkiego sięgające 870 m n.p.m. 

Na terenie Nadleśnictwa występuje 14 typów siedliskowych, z czego 7 typów siedliskowych dla terenów 
nizinnych, 3 typy dla terenów wyżynnych i 4 typy dla terenów górskich. Najliczniejsze z nich to: LMG - 65,41 %, 
LG -11,13 %, BMG - 7,98 %. 

Głównym gatunkiem lasotwórczym na terenie Nadleśnictwa jest świerk, który zajmuje 50,27 % powierzchni 
leśnej, tworzy 57,75 % ogólnego zapasu drzewostanów. Jest gatunkiem panującym o najszerszym, poza bukiem i 
sosną - wachlarzu siedliskowych typów lasu, występując na wszystkich siedliskach poza olsem i olsem 
jesionowym. Obok świerka duży udział w lasach Nadleśnictwa ma buk. Zajmuje on 15,65 % powierzchni leśnej i 
daje 12,69 % zapasu. Występuje na słabszych siedliskach lasowych i borowych. Tworzy on drzewostany lite i 
mieszane dość dobrej jakości hodowlanej i technicznej. Optimum wzrostowe osiąga na siedlisku LMG i LG. W 
dalszej kolejności pod względem udziału procentowego zajmują: dąb -11,58 %, sosna - 8,79 % oraz jodła z 
daglezją, jawor, jesion, grab, brzoza, olsza, topola, osika, wierzba, lipa - które zajmują od 0,20 % do 3,68 %. 

Nadleśnictwo Zdroje w Szczytnej położone jest w Krainie Sudeckiej na terenie Gór Bystrzyckich, Orlickich, 
Stołowych, Wzgórz Lewińskich i Obniżenia Dusznickiego. Obejmuje gminy: Szczytna, Polanica Zdrój, Duszniki 
Zdrój, Kudowa Zdrój, Lewin Kłodzki, Radków, Kłodzko i Bystrzyca Kłodzka o łącznej powierzchni około 9,7 
tys. ha. Nadleśnictwo podzielone jest na 11 leśnictw zgrupowanych w 2 obrębach leśnych. Obecne granice zostały 
ustalone, kiedy z północno-zachodniej części utworzono Park Narodowy Gór Stołowych. 

Przeważające typy siedliskowe lasu na terenie nadleśnictwa to BMG – 45 % powierzchni Nadleśnictwa; LMG - 
40 %. Pozostałość stanowią BG (bór górski) i LG. 

Nadleśnictwo dysponuje własną bazą nasienną, w której znajdują się 34 drzewa doborowe. Istniejące na terenie 
Nadleśnictwa warunki glebowe w połączeniu z korzystnymi warunkami klimatycznymi pozwalają na tworzenie 
wielogatunkowych drzewostanów o dobrych wartościach hodowlanych i użytkowych z większym udziałem 
gatunków liściastych odpornych na dymy i gazy przemysłowe. 

Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka. Geograficznie nadleśnictwo obejmuje obszar Gór Bystrzyckich z najwyższym 
szczytem Jagodną 977 m n.p.m. i Kotlinę Kłodzką z pasmem Krowiarek. Bezwzględne wysokości wahają się w 
granicach od 300 do 998 m n.p.m.. Tereny nadleśnictwa rozciągają się na rozległym obszarze i zajmują ok. 280 
km2. Główny trzon lasów, ok. 77 %, stanowi jeden duży kompleks leśny obejmujący Góry Bystrzyckie z głęboko 
wrzynającymi się od wschodu półenklawami gruntów wsi: Paszków, Zalesie, Wójtowice, Nowa Bystrzyca, 
Spalona, Wyszki i Ponikwa. Pozostałe 23 % terenów stanowi kilkadziesiąt mniejszych kompleksów położonych 
głównie w północno - wschodniej części nadleśnictwa. 



Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028 

 

32 

Główne gatunki drzew to: świerk 87 %, buk 5 %, brzoza 3 %. Typy siedliskowe i ich udział procentowy na terenie 
nadleśnictwa to: LM wyż 0,40 %, L wyż 1,08 %, BG 4,18 %, BMG 39,32 %, LMG 37,93 %, LG 16,91 %, LŁG 
(las łęgowy górski),18 %. 

Nadleśnictwo Lądek Zdrój położone jest w Krainie Sudeckiej w paśmie Gór Złotych, Bialskich, Masywu 
Śnieżnika, na terenie gmin Stronie Śląskie, Lądek Zdrój, Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko. Powierzchnia 
Nadleśnictwa wynosi ok. 16,2 tys. ha i została podzielona na 18 leśnictw w ramach 2 obrębów leśnych. Całość 
lasów stanowią lasy grupy I (glebo i wodochronne w strefie górnej granicy lasu, uzdrowiskowo-klimatyczne ABC, 
masowego wypoczynku oraz w strefie oddziaływania przemysłu) oraz lasy rezerwatowe. Wyniesienie nad 
poziomem morza od 450 do 1425 m. 

Na terenie nadleśnictw wyodrębniono następujące typy siedliskowe lasu - LMG –65 %, BMG –20 %, BG –9 %, 
LG –5 %, BWG (bór wilgotny górski) –1 % powierzchni. Głównym gatunkiem lasotwórczym jest świerk – 89 % 
powierzchni, następnie buk –7 %, brzoza –2 %, modrzew –1 %, pozostałe gatunki – 1 %. Przeciętna zasobność na 
1 ha powierzchni leśnej wynosi 311m3, przeciętny wiek drzewostanów 70 lat. 

Nadleśnictwo Międzylesie znajduje się na terenie gmin: Bystrzyca Kłodzka, Międzylesie, Stronie Śląskie z 
siedzibą w Międzylesiu. Inne ważne miejscowości na tym obszarze to wsie Domaszków, Międzygórze, Wilkanów. 

Nadleśnictwo obejmuje 11 leśnictw o łącznej powierzchni ok. 10,4 tys. ha., a zasięg terytorialny nadleśnictwa to 
293,91 km2. W lasach, gatunkiem dominującym jest świerk (89 %), który najczęściej tworzy lite drzewostany 
jednopiętrowe, rzadziej mieszane - głównie z bukiem. Buk zajmuje 6 % powierzchni. Ponadto występują: sosna, 
jodła, brzoza, modrzew, jawor i jesion. Nadleśnictwo posiada wyłączone drzewostany nasienne sosny pospolitej, 
jodły, świerka i buka, drzewa doborowe: sosny pospolitej, świerka, jodły, modrzewia, buka, daglezji, jesiona oraz 
plantację nasienną sosny wdziarowej. 

Powiat Kłodzki w ramach nadzoru sprawowanego nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa (lasy 
osób prywatnych), zawarł porozumienia z Nadleśnictwami: Bardo, Bystrzyca Kłodzka, Jugów, Lądek Zdrój, 
Międzylesie i Zdroje. Powierzchnia obejmująca nadzór w 2019 roku wynosiła 2168 ha. 

 

4.1.5. Wpływ zmian klimatu na przyrodę i leśnictwo, wrażliwość i adaptacja do zmian 
Oddziaływania związane z prognozowanymi zmianami klimatu będą z różnym natężeniem wzmacniane wskutek 
działalności człowieka, zarówno poprzez podejmowanie aktywności gospodarczej (wydobycie kopalin, 
kierunkowa gospodarka leśna i hodowla zwierząt, rolnictwo), jak i jej zaniechania (porzucanie łąk i muraw, zanik 
tradycyjnych form wykorzystania terenu). Oddziaływania te są wielokierunkowe i mogą znacznie wzmocnić 
niekorzystne oddziaływanie prognozowanych zmian warunków klimatycznych. 

Uwarunkowania ochrony bioróżnorodności utrudniające adaptację do zmian klimatu to m.in.: mała skuteczność 
systemów ochrony przyrody, w tym także obszarów Natura 2000, związana z brakiem systemowej integracji 
krajowych form z siecią Natura 2000, nieadekwatnym finansowaniem systemu ochrony przyrody, 
niewystarczającym zapleczem administracyjnym, eksperckim i naukowym, brakiem skutecznych systemów 
wdrożeniowych – planów ochrony/zdolności wdrożeniowych, brakiem instrumentów prawnych umożliwiających 
egzekwowanie realizacji zapisów planu ochrony i in. 

W perspektywie długookresowej istotne będzie prowadzenie pogłębionych badań w zakresie różnorodności 
biologicznej. Należy przede wszystkim dokonać inwentaryzacji oraz stworzyć spójny system informacji  
o zasobach gatunków i siedlisk przyrodniczych kraju wraz z wyceną wartości środowiska przyrodniczego. Badania 
powinny być ukierunkowane na obserwacje wpływu zmian klimatu na bioróżnorodność i aktualizowanie strategii 
reagowania. 

Jednym z czynników silnie różnicujących występowanie lasów w Polsce, obok warunków geologicznych  
są warunki klimatyczne, z którymi wiąże się optimum ekologiczne poszczególnych gatunków. Należy więc 
oczekiwać, że w wyniku zmian klimatycznych istotnym zmianom ulegną składy gatunkowe i typy lasów. Optima 
ekologiczne gatunków drzewiastych mogą zostać przesunięte na północny-wschód, a granica lasów w górach 
może się podnosić. Wymagania glebowe gatunków drzew mogą stanowić barierę w dopasowaniu na tych 
obszarach składów gatunkowych do zmian średniej temperatury i wielkości opadów.  

 

5. ISTNIEJĄCY STAN ŚRODOWISKA NA OBSZARACH OBJĘTYCH 
PRZEWIDYWANYM ODDZIAŁYWANIEM  

5.1. Powietrze atmosferyczne 
Ocenę stanu powietrza atmosferycznego przeprowadzono w oparciu o dane pochodzące z opracowania 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu pt.: 

 „Ocena jakości powietrza na terenie województwa dolnośląskiego w 2018 roku”.  
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 „Ocena jakości powietrza na terenie województwa dolnośląskiego w 2019 roku”.  

 
Rysunek 5 Stacje pomiarowe na terenie stref województwa dolnośląskiego, wykorzystane w ocenie za 2019 r. 

Źródło: Ocena jakości powietrza na terenie województwa dolnośląskiego w 2019 roku 

 

W roku 2020 dla obszaru województwa dolnośląskiego przeprowadzono roczną ocenę jakości powietrza 
atmosferycznego dotyczącą roku 2019. W wyniku oceny strefę dolnośląską: 

 pod kątem ochrony roślin – dla ozonu, SO2 i NOx – zaliczono do klasy A. Stwierdzono natomiast 
przekroczenie wartości normatywnej ozonu (6000 μg/m3×h) wyznaczonej jako poziom celu 
długoterminowego. Termin osiągnięcia poziomu celu długoterminowego określono na rok 2020. 

 pod kątem ochrony zdrowia sklasyfikowano: 
 dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, benzenu, tlenku węgla oraz ołowiu, arsenu, kadmu, niklu – 

w klasie A, 
 dla pyłu PM2,5 – w klasie C, 
 dla pyłu PM10 − w klasie C – ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla 24 godzin, 
 dla benzo(a)pirenu – w klasie C – ze względu na przekroczenia poziomu docelowego, 
 dla ozonu – w klasie A – dla poziomu docelowego. 

W ramach oceny wykonano również dodatkową klasyfikację wyznaczając dla strefy dolnośląskiej: 

 dla pyłu PM2,5, klasę C1 informującą o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego 20 μg/m3, której należy 
dotrzymać od roku 2020. 

 dla ozonu klasę D2 w odniesieniu do celu długoterminowego. 

Należy podkreślić, że stężenia pyłu PM10 wykazują wyraźną zmienność sezonową – przekroczenia dotyczą tylko 
sezonu zimnego (grzewczego). 

W przypadku stref, dla których POP zostały określone, a standardy jakości powietrza są nadal przekraczane, zarząd 
województwa obowiązany będzie do aktualizacji programu po okresie 3 lat od wejścia w życie uchwały sejmiku 
województwa w sprawie programu ochrony powietrza uwzględniając działania ochronne dla wrażliwych grup 
ludności. 
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Część gminy powiatu kłodzkiego realizuję projekt pn. „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana 
wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, 
Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)” 

Celem projektu jest zwalczanie emisji kominowej na terenie wybranych gmin ziemi kłodzkiej. Jest to projekt 
grantowy i polega na udzielaniu przez Grantodawcę grantów na przedsięwzięcia realizowane w budynkach 
mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych dotyczące wymiany dotychczasowych wysokoemisyjnych 
źródeł ciepła. W jego ramach planuje się zmodernizować łącznie co najmniej 199 szt. źródeł ciepła, co powinno 
przełożyć się na roczny spadek emisji PM 10 w wysokości 4,59 ton oraz roczny spadek emisji PM 2,5 w wysokości 
3,55 ton. Ponadto będzie on przeciwdziałać zmianom klimatu dzięki planowanej redukcji emisji CO2 w wysokości 
811 ton równoważnika CO2. Powyższe jest zgodne z ogólnym celem Działania 3.3., tj. zwiększona efektywność 
energetyczna budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych, poprzez modernizację źródeł ciepła 
w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych. 
 

5.2. Monitoring wód powierzchniowych  
Zgodnie z ustawą Prawo wodne celem prowadzenia monitoringu wód powierzchniowych jest pozyskanie 
informacji o stanie wód w dorzeczach dla potrzeb planowania w gospodarowaniu wodami oraz oceny osiągania 
celów środowiskowych. Zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną (RDW), badania prowadzi się w 6-letnich cyklach 
Planów Gospodarowania Wodami (PGW). Rok 2019 był pierwszym w trzecim trzyletnim okresie obowiązywania 
Planów Gospodarowania Wodami w latach 2016-2021. 

Badania prowadzono zgodnie z Aneksem nr 1 do „Programu państwowego monitoringu środowiska województwa 
dolnośląskiego na lata 2016-2020”, którego realizacja stanowiła podstawę oceny stanu wód. Sieć monitoringu wód 
powierzchniowych została zaplanowana na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 
r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych 
(Dz. U. poz. 1178). 

 

Tabela 3 Zestawienie klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego, stanu fizykochemicznego, stanu 
hydromorfologicznego, stanu biologicznego oraz stanu chemicznego rzek  
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Morawką od 

Kleśnicy 
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62

9 

Biała 
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potencjał 
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wód 

8 
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ekologiczny 
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zły stan 
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Nysa Kłodzka 
od Różanki do 
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PL
R
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60

00
81

21
59

 

Nysa 
Kłodzka - 
powyżej 

ujścia Białej 
Lądeckiej 

(Krosnowice
) 

3 1 >2  
umiarkowany 

stan 
ekologiczny 

 
zły stan 

wód 

10 

Nysa Kłodzka 
od Ścinawki 

do oddzielenia 
się Młynówki 

Pomianowskiej 

PL
R

W
60

00
10

12
33

3 

Nysa 
Kłodzka - 

poniżej 
ujścia 

Budzówki 

4 1 >2 2 
słaby stan 

ekologiczny 

stan 
chemiczny 

poniżej 
dobrego 

zły stan 
wód 

11 
Nysa Kłodzka 
od źródeł do 

Różanki 

PL
R

W
60

00
41

21
16

9 

Nysa 
Kłodzka - 

poniżej 
Międzylesia 

3 1 2 2 
umiarkowany 

stan 
ekologiczny 

stan 
chemiczny 

poniżej 
dobrego 

zły stan 
wód 

12 

Ścinawka od 
Potoku z 

Nowego Siodła 
do 

Bożanowskieg
o Potoku 

PL
R

W
60

00
41

22
33

 

Ścinawka - 
powyżej 

Tłumaczowa 
3 nb. nb. nb. nb. 

stan 
chemiczny 

poniżej 
dobrego 

zły stan 
wód 

13 

Biała Lądecka 
od Kobylej do 

Morawki, z 
Morawką od 

Kleśnicy 
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R

W
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00
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62

9 

Biała 
Lądecka - 

pow. Stronia 
Śląskiego 

nb. nb. nb. nb. nb. 

stan 
chemiczny 

poniżej 
dobrego 

zły stan 
wód 

14 

Biała Lądecka 
od Morawki do 

Nysy 
Kłodzkiej 
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R

W
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00
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21
69

9 

Biała 
Lądecka - m. 

Żelazno 
nb. nb. nb. nb. nb. 

stan 
chemiczny 

poniżej 
dobrego 

zły stan 
wód 
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stan / 
potencjał 

ekologiczny 

stan 
chemiczny 

stan 

15 

Bystrzyca 
Dusznicka od 
Kamiennego 

Potoku do 
Wielisławki 

PL
R

W
60

00
51

21
88

 

Bystrzyca 
Dusznicka - 

ujście do 
Nysy 

Kłodzkiej 

nb. nb. nb. nb. nb. 

stan 
chemiczny 

poniżej 
dobrego 

zły stan 
wód 

16 

Bystrzyca 
Dusznicka od 

źródła do 
Kamiennego 

Potoku 

PL
R

W
60

00
71

21
83

9 

Bystrzyca 
Dusznicka - 

powyżej 
Dusznik 

nb. nb. nb. nb. nb. 

stan 
chemiczny 

poniżej 
dobrego 

zły stan 
wód 

17 

Nysa Kłodzka 
od Ścinawki 

do oddzielenia 
się Młynówki 

Pomianowskiej 

PL
R

W
60

00
10

12
33

3 

Nysa 
Kłodzka - 

poniżej 
ujścia 

Budzówki 

nb. nb. nb. nb. nb. 

stan 
chemiczny 

poniżej 
dobrego 

zły stan 
wód 

18 

Ścinawka od 
Potoku z 

Nowego Siodła 
do 

Bożanowskieg
o Potoku 

PL
R

W
60

00
41

22
33

 

Ścinawka - 
powyżej 

Tłumaczowa 
nb. nb. >2 nb. nb.  

zły stan 
wód 

nb. – nie badano 

Źródło: Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych na terenie województwa dolnośląskiego w 2018 r., WIOŚ we 
Wrocławiu 

 

Analiza wyników badań, jakości wód powierzchniowych w wybranych punktach monitoringowych wskazuje, iż 
wody powierzchniowe przepływające przez teren powiatu kłodzkiego posiadały wody złej jakości (stan jednolitej 
części wód powierzchniowych – zły). Do elementów mających wpływ na złą jakość wód powierzchniowych 
należą elementy fizykochemiczne (przekroczenia: fosforanów, benzo(a)pirenu) oraz biologiczne (przekroczenia: 
fitobentos, makrofity). 

 

5.3. Monitoring wód podziemnych 
Oceny stanu chemicznego w jednolitych częściach wód (JCWPd) i w poszczególnych punktach badawczych 
dokonano w oparciu o rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 
2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 
2148), które wyróżnia pięć klas jakości wód: 

 klasa I – wody bardzo dobrej jakości, 
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 klasa II – wody dobrej jakości, 
 klasa III – wody zadowalającej jakości, 
 klasa IV – wody niezadowalającej jakości, 
 klasa V – wody złej jakości 

oraz dwa stany chemiczne wód ocenione na podstawie średniej wartości poszczególnych wskaźników ze 
wszystkich punktów zlokalizowanych w analizowanej JCWPd: 

 stan dobry (klasy I, II i III)), 
 stan słaby (klasy IV i V). 

 
Rysunek 6 Rozmieszczenie punktów monitoringu jakości wód podziemnych na terenie powiatu kłodzkiego w latach 2010-
2019 

Źródło: www.wroclaw.pios.gov.pl 

  

Na terenie powiatu kłodzkiego badania stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych wykonano w 
2012 i 2016 roku, w 8 punktach sieci krajowej w ramach monitoringu operacyjnego, którym obejmuje się jednolite 
części wód podziemnych uznane za zagrożone niespełnieniem określonych dla nich celów środowiskowych. W 
obrębie powiatu kłodzkiego punkty pomiarowe zlokalizowane były w JCWPd: 

 125 - 9 ppk,  
 126 - 2 ppk,  
 137 – 1 ppk  
 138 – 0 ppk. 
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Tabela 4 Zestawienie punktów badawczych wód podziemnych w sieci krajowej PIG w latach 2012 - 2016 

Nr punktu 
pomiarowego 

Gmina 
Miejscowość 

Stratygrafia JCWPd 
Klasa wód w 

2012 r. 
Klasa wód w 

2016 r. 

252 
Bystrzyca Kłodzka (gm. 

miejsko-wiejska) 
Szklary Pt 125 II II 

253 
Bystrzyca Kłodzka (gm. 

miejsko-wiejska) 
Wilkanów K2 125 II II 

254 
Szczytna (gm. miejsko-

wiejska) 
Szczytna K2 125 II II 

1381 Kłodzko (gm. wiejska) Stary Wielisław K2 125 II II 

1572 
Szczytna (gm. miejsko-

wiejska) 
Szczytna K 125 II II 

1807 
Radków (gm. miejsko-

wiejska) 
Tłumaczów P1 125 II II 

1973 
Bystrzyca Kłodzka (gm. 

miejsko-wiejska) 
Młoty K2 125 II II 

1974 
Międzylesie (gm. 
miejsko-wiejska) 

Różanka Pt 125 II II 

1313 
Lądek-Zdrój (gm. 
miejsko-wiejska) 

Lądek - Zdrój Pt 126 II II 

1972 
Lewin Kłodzki (gm. 

wiejska) Jeleniów Pt 137 II II 

1774 
Bystrzyca Kłodzka (gm. 

miejsko-wiejska) Poniatów Pt 138 II II 

1775 
Międzylesie (gm. 
miejsko-wiejska) Różanka Pt 138 II II 

Źródło: opracowano na podstawie danych Inspekcji Ochrony Środowiska uzyskanych w ramach Państwowego Monitoringu 
Środowiska”. Aktualność udostępnionych informacji czerwiec 2020. 

 

Jakość wód podziemnych na terenie powiatu kłodzkiego otrzymały klasę jakości II to jest dobry stan wód, we 
wszystkich monitorowanych punktach. 

 

5.4. Ochrona powierzchni ziemi 
Gleby użytkowane rolniczo – badania Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej we Wrocławiu (OSCHR) 
Podstawową działalnością okręgowych stacji chemiczno-rolniczych jest wykonywanie badań w celu doradztwa 
nawozowego. W ramach tych badań oznaczane są w glebie zawartości podstawowych składników makro- i 
mikroelementów niezbędnych dla prawidłowego rozwoju i wysokiego planowania roślin uprawnych. Poniżej 
przedstawiono wyniki badań OSCHR we Wrocławiu w latach 2012-2015. 
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Rysunek 7 Odczyn gleb użytkowanych rolniczo w województwie dolnośląskim w latach 2012-2015 
Źródło: OSCHR Wrocław 

 
Rysunek 8 Potrzeby wapnowania gleb użytkowanych rolniczo w województwie dolnośląskim w latach 2012-2015 
Źródło: OSCHR Wrocław 
 

Odczyn jest czynnikiem decydującym o wielu biologicznych i fizykochemicznych procesach zachodzących w 
glebach. Kształtowanie wartości odczynu związane jest głównie z ich składem mineralogicznym (kwaśnym bądź 
zasadowym charakterem skał macierzystych), przemianami i zawartością materii organicznej oraz warunkami 
klimatycznymi decydującymi o wymyciu składników zasadowych. Na terenie powiatu kłodzkiego od 41% do 60% 



Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028 

 

41 

gleb użytkowanych rolniczo ma odczyn kwaśny i bardzo kwaśny. Podobnie wygląda sytuacja dotycząca potrzeby 
wapnowania, od 61% do 80% gleb na terenie powiatu kłodzkiego wymaga wapnowania. 

 

 
Rysunek 9 Odczyn gleb użytkowanych rolniczo w powiecie kłodzkim w latach 2012-2015 
Źródło: OSCHR Wrocław 
 

Stan zakwaszenie gleb użytkowanych rolniczo na terenie powiatu jest niekorzystny. Dominują gleby bardzo 
kwaśne (pH do 4,5), kwaśne (pH od 4,6 do 5,5) oraz lekko kwaśne (pH od 5,6 do 6,5), które stanowią aż 95% 
przebadanych gleb. Nieznaczną część gleb posiada odczyn obojętny (pH od 6,6 do 7,2) stanowiąc 4% w badanych 
próbkach gleb z terenu powiatu. 

Odzwierciedleniem znacznego zakwaszenia gleb są ich potrzeby wapnowania. Ich wielkość na terenie powiatu 
kłodzkiego stanowi od 61% do 80% gleb użytkowanych rolniczo.  

 
Rysunek 10 Zawartość fosforu w glebach użytkowanych rolniczo w województwie dolnośląskim w latach 2012-2015 

bardzo kwaśny 
do 4,5; 17,00%
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Źródło: OSCHR Wrocław 
 
Na przyswajalność związków nieorganicznych fosforu wpływają: odczyn gleby, zawartość związków żelaza i 
glinu, obecność przyswajalnego wapnia, zawartość substancji organicznej. Istotną rolę w przemianach fosforu 
glebowego i uruchamianiu frakcji dostępnej dla roślin pełnią mikroorganizmy glebowe. Niedobór fosforu 
ogranicza wzrost roślin, obniża wysokość plonu i jego jakość. Zaledwie część fosforu glebowego, obecna w 
roztworze glebowym w postaci jonowej, jest dostępna dla roślin. Udział gleb o bardzo niskiej i niskiej (poniżej 10 
mg P2O5 100g-1) zasobności w przyswajalny fosfor we czterech okresach badawczych wynosił na terenie powiatu 
kłodzkiego 61-80% wszystkich profili.  

 
Rysunek 11 Zawartość potasu w glebach użytkowanych rolniczo w województwie dolnośląskim w latach 2012-2015 
Źródło: OSCHR Wrocław 
 

Potas jest makroskładnikem o zasadniczym znaczeniu w żywieniu roślin - odgrywa istotną rolę w gospodarce 
wodnej rośliny, aktywuje enzymy, bierze udział w procesie fotosyntezy i transportu asymilatów oraz warunkuje 
wrażliwość na stres wodny związany z suszą. Procent gleb o bardzo niskiej i niskiej zawartości potasu na terenie 
powiatu kłodzkiego wynosi od 21% do 40%. 



Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028 

 

43 

 
Rysunek 12 Zawartość magnezu w glebach użytkowanych rolniczo w województwie dolnośląskim w latach 2012-2015 

Źródło: OSCHR Wrocław 

 

Podstawowa rola magnezu w roślinie jest związana z jego obecnością w cząsteczce chlorofilu, a zatem wpływem 
na procesy fotosyntezy. Pierwiastek ma istotne znaczenie w kształtowaniu jakości produktów roślinnych, z punktu 
widzenia ich wartości żywieniowej dla zwierząt i człowieka. W większości powiatów województwa 
dolnośląskiego udział gleb ubogich w magnez (zawartość bardzo niski i niska) nie przekracza 40%. Na terenie 
powiatu kłodzkiego sytuacja wygląda korzystnie, gdyż procent gleb o niskiej i bardzo niskiej zawartości magnezu 
nie przekracza 20%. 

Badania gleb na obszarach narażonych na oddziaływanie punktowych źródeł zanieczyszczeń – WIOŚ we 
Wrocławiu 

W 2016 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu prowadził badania gleb na obszarach 
chronionych, w tym obszarów Natura 2000 Grodczyn i Homole koło Dusznik, PLH 020039. Obszar o powierzchni 
287,9 ha położony jest w gminie Lewin Kłodzki i Szczytna, niedaleko Dusznik Zdrój. Obejmuje południowo-
wschodnią część Wzgórz Lewińskich w pobliżu przełęczy Polskie Wrota. Teren jest pokryty głównie przez bogate 
gatunkowo górskie łąki kośne, murawy kserotermiczne oraz ekstensywnie użytkowane pastwiska. Na wzgórzu 
Homole występują niewielkie, lecz dobrze zachowane płaty klonowo-lipowych lasów zboczowych Aceri-Tilietum 
oraz buczyn. 

Badania prowadzono w 6 punktach pomiarowo-kontrolnych rozmieszczonych na terenie łąk na terenie obszaru. 
Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem tereny te zaliczono do gruntów grupy II.  Badane próbki gleb to gleby 
ciężkie o składzie granulometrycznym pyłu ilastego w ppk 2 i 6 i gliny średniej pylastej w pozostałych punktach 
pomiarowych. Próbki gleb pobrane w punktach nr 2,4 i 6 zaliczono do podgrupy gruntów II-2d - gleby mineralno-
organiczne, o zawartości węgla organicznego 3,5–6%, niezależnie od wartości pHKCl, a próbki z ppk nr 1, 3 i 5 
do podgrupy gruntów II-2c - gleby mineralne ciężkie o zawartości frakcji FG02 większej niż 35%, o wartości 
pHKCl mniejszej lub równej 5,5. 

Pobrane próbki gleb charakteryzowały odczynem bardzo kwaśnym ( pH 4,1- 4,3) w punktach 3 i 5, 6 do lekko 
kwaśnego (pH 5,7) w ppk nr 4. W pozostałych punktach pomiarowych wykazano odczyn kwaśny (pH 4,7-5,5). 
Zawartość próchnicy mieściła się w zakresie od 3,86% (w ppk nr 5) do 8,81% (w ppk nr 2). 

W odniesieniu do obowiązującego rozporządzenia stwierdzono przekroczenia zawartości dopuszczalnej dla arsenu 
we wszystkich punktach pomiarowych i benzo(a)pirenu w ppk nr 1,3,5. 

Zawartość siarki siarczanowej w skali IUNG była niska we wszystkich punktach pomiarowych (I stopień). 
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5.5. Hałas 
Jednym z czynników wpływających na stan klimatu akustycznego na terenie powiatu kłodzkiego jest hałas 
komunikacyjny, do którego zalicza się hałas drogowy i kolejowy. Z przeprowadzonych analiz wynika,  
że najbardziej uciążliwy jest hałas drogowy, generowany przez pojazdy samochodowe, który ma charakter ciągły 
i obejmuje swoim zasięgiem coraz większy obszar.  

Na terenie powiatu kłodzkiego znajdują się drogi krajowe 95,9 km,n wojewódzkie 232,16 km, npowiatowe 
710,975 km, gminne 625,5 km. 

W roku 2018 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu w ramach wojewódzkiego programu 
PMŚ na lata 2016-2020 wykonał pomiary monitoringowe hałasu w 2 punktach, w tym w Gorzuchowie i Nowej 
Rudzie. Celem prowadzonych badań hałasu drogowego było zbieranie informacji dotyczących terenów 
zamieszkania i wypoczynku człowieka charakteryzujących się wysokimi poziomami dźwięku, analizowanie i 
formułowanie wniosków w celu podejmowania działań zmierzających do likwidacji zagrożeń i poprawy 
warunków życia na tych terenach. 

 

 
Rysunek 13 Wyniki pomiaru dopuszczalnego poziomu hałasu kolejowego w powiecie kłodzkim  

Źródło: WIOŚ we Wrocławiu, 2018 

 

Badania klimatu akustycznego na terenie powiatu kłodzkiego dla pory dnia wykazały przekroczenia 
dopuszczalnych norm dla wskaźnika LDWN w Gorzuchowie 6,5 dB. 

W 2018 r. został opracowany Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego dla 
dróg wojewódzkich i dróg głównych na terenie miasta Jelenia Góra, po których przejeżdża ponad 3 mln pojazdów 
rocznie oraz linii kolejowych, po których przejeżdża ponad 30 tys. pociągów rocznie jest sporządzany dla terenów 
leżących poza aglomeracjami wzdłuż głównych dróg i linii kolejowych, których eksploatacja spowodowała 
negatywne oddziaływanie akustyczne tj. przekroczone zostały dopuszczalne poziomy hałasu określone 
wskaźnikami hałasu LDWN i LN.   
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5.6. Promieniowanie elektromagnetyczne  
Pola elektromagnetyczne (PEM) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.) definiuje jako pola elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne  
o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz. Ochrona przed polami elektromagnetycznymi polega na zapewnieniu 
jak najlepszego stanu środowiska poprzez: 

 utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na tych 
poziomach; 

 zmniejszanie poziomów pól elektromagnetycznych, co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one 
dotrzymane. 

Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, określa,  
w drodze rozporządzenia, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposoby 
sprawdzania dotrzymania tych poziomów. 

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2248) określa się dopuszczalne wartości składowej 
elektrycznej i magnetycznej dla pól elektromagnetycznych o częstotliwości 50 Hz, dla terenów przeznaczonych 
pod zabudowę mieszkaniową oraz, w zależności od przedziału częstotliwości, dopuszczalne wartości składowej 
elektrycznej i/lub magnetycznej  i/lub gęstości mocy dla pól elektromagnetycznych z zakresu częstotliwości od 0 
Hz do 300 GHz, dla miejsc dostępnych dla ludności. 

Według ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.) prowadzący instalację oraz 
użytkownik urządzenia emitującego pola elektromagnetyczne, które są: 

 stacjami elektroenergetycznymi lub napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi o napięciu 
znamionowym nie niższym niż 110 kV,  

 instalacjami radiokomunikacyjnymi, radionawigacyjnymi lub radiolokacyjnymi, emitującymi pola 
elektromagnetyczne, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, 
emitującymi pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz,  

są obowiązani do wykonania pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Pomiary  
te wykonywane są: 

 bezpośrednio po rozpoczęciu użytkowania instalacji lub urządzenia; 
 każdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub urządzenia. 

Wyniki pomiarów przekazuje się Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska i Państwowemu 
Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi okresowe 
badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, a także aktualizowany corocznie, rejestr zawierający 
informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku, z wyszczególnieniem przekroczeń dotyczących: 

 miejsc przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
 miejsc dostępnych dla ludności. 

Na terenie powiatu kłodzkiego w latach 2017-2019 prowadzono badania monitoringowe dla pól 
elektromagnetycznych. Badania przeprowadzone były na terenie powiatu przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska we Wrocławiu. Jak wynika z tabeli poniżej nie odnotowano przekroczenia poziomów dopuszczalnych 
pól elektromagnetycznych w punktach pomiarowych.  
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Rysunek 14 Punkty monitoringu natężenia pól elektromagnetycznych w powiecie kłodzkim 
Źródło: Badania poziomów pól elektromagnetycznych w wybranych punktach województwa dolnośląskiego w latach 2012-
2018, WIOŚ we Wrocławiu 

 

Najwyższe natężenia pól elektromagnetycznych występują na terenie miejscowości Nowa Ruda 0,33 V/m w 2018 
r. (przy normie 7 V/m). W pozostałych punktach nie przekroczono granic oznaczalności natężenia pola 
elektromagnetycznego. 

Podkreślić należy, że w otoczeniu stacji bazowych telefonii komórkowych pole elektromagnetyczne  
o wartościach granicznych występują nie dalej niż kilkadziesiąt metrów od samych anten i to na wysokości ich 
zainstalowania. W praktyce, w otoczeniu anten stacji bazowych GSM, znajdujących się w miastach, pola o 
wartościach wyższych od dopuszczalnych nie występują dalej niż 25 metrów od anten na wysokości 
zainstalowania tych anten. 

 

6. ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU 
WIDZENIA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU, W SZCZEGÓLNOŚCI 
DOTYCZĄCE OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE 
USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY 

Projekt Programu w części diagnostycznej, wskazuje na najważniejsze zagrożenia oraz problemy środowiska w 
powiecie kłodzkim. Na podstawie analizy danych oraz informacji o stanie środowiska w regionie, wytypowano 
obszary wsparcia, które w okresie obowiązywania Programu będą traktowane priorytetowo. W projekcie 
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Programu zaplanowano do realizacji także przedsięwzięcia określone jako mogące zawsze znacząco oddziaływać 
na środowisko. Zaprojektowane inwestycje (podzielone na grupy działań pod względem ich charakteru), będą 
dotyczyły projektów odpowiadających na zidentyfikowane problemy środowiska w regionie, np. przekroczone 
normy dotyczące jakości powietrza w strefach województwa, zanieczyszczenie wód powierzchniowych, problemy 
dotyczące zmian klimatu oraz działań adaptacyjnych, a także przeciwdziałania i zapobiegania katastrofom 
naturalnym. Żadne z zadań nie będzie realizowane na terenie rezerwatów przyrody – dla tych obszarów wskazano 
jedynie działania o charakterze planistycznym oraz wspierającym ochronę czynną. Działania podejmowane w 
otulinie ŚPN oraz rezerwatów z pewnością będą wpływać pozytywnie na ich przedmioty ochrony (np. poprzez 
poprawę jakości wód powierzchniowych i podziemnych na skutek inwestycji związanych z gospodarką wodno–
ściekową). Ponadto nadmienić należy, iż wszelkie działania zmierzające do poprawy jakości powietrza oraz 
poprawy stanu wód powierzchniowych i podziemnych wpływać będą na minimalizowanie zagrożeń związanych 
z utratą walorów przyrodniczych na obszarach objętych prawnymi formami ochrony przyrody. Planowane 
inwestycje będą poddane procedurze oceny oddziaływania na środowisko i w przypadku tych terenów, niezwykle 
istotne będzie zwrócenie uwagi na dokładne rozpoznanie możliwości prowadzenia działań oraz zaproponowanie 
najlepszych rozwiązań minimalizujących wszelkie nawet najmniejsze negatywne skutki. 

Ze względu na ogólny charakter projektu Programu (nie wskazuje on dokładnych lokalizacji przedsięwzięć) 
analizę można przeprowadzić w oparciu o ogólne założenia. Należy pamiętać, że jeśli dojdzie do realizacji 
przedsięwzięć, będą one poddane także odpowiedniej procedurze oceny oddziaływania na środowisko. Projekt 
Programu zakłada realizację wielu inwestycji, które kwalifikują się do inwestycji celu publicznego. Wymienić tu 
można przede wszystkim zaplanowane do realizacji w ramach projektowanego dokumentu inwestycje drogowe, 
rozbudowę sieci gazowniczej, budowę sieci i urządzeń służących zaopatrzeniu w wodę oraz odprowadzania i 
oczyszczania ścieków, jak również inwestycje związane z ochroną przeciwpowodziową.  
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Lp. 
Zakazy obowiązujące na terenie poszczególnych 
form ochrony przyrody oraz cele ochrony i 
zidentyfikowane zagrożenia 

Analiza oddziaływania danej grupy działań na poszczególne formy ochrony przyrody 

Projekty w zakresie gospodarki 
odpadami 

Projekty w zakresie gospodarki 
wodno –ściekowej oraz 

infrastruktury drogowej 

Projekty w zakresie ochrony 
przeciwpowodziowej i gospodarki 

wodnej 

Projekty w zakresie produkcji 
energii, ciepła i jego przesyłu 

Park Narodowy Gór Stołowych 

1. 

W parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody 
zabrania się: 

W ramach realizacji Programu nie 
planuje się prowadzenia działań 

związanych z budową składowisk 
lub instalacji do unieszkodliwiania 

odpadów na terenie Parku. 

W ramach realizacji Programu nie 
planuje się prowadzenia działań 

związanych z budową kanalizacji, 
wodociągów oraz dróg. Na terenie 

Parku w obszarach zabudowy 
mieszkaniowej, możliwa będzie 

budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków. Te działania 

oraz podejmowane w jego 
otoczeniu pozwolą na 

przeciwdziałanie 
zidentyfikowanemu zagrożeniu, 

jakim jest zanieczyszczanie wód i 
gleb ściekami, co korzystnie 

wpłynie na walory przyrodnicze 
Parku. 

W ramach realizacji Programu nie 
planuje się prowadzenia działań 

związanych z ochroną 
przeciwpowodziową oraz 

gospodarką wodną na terenie Parku. 

W ramach realizacji Programu 
nie planuje się prowadzenia 

działań związanych z produkcją 
energii, ciepła oraz jego przesyłu 

na terenie Parku. 

          budowy lub przebudowy obiektów budowlanych 
i urządzeń technicznych, z wyjątkiem obiektów i 
urządzeń służących celom parku narodowego albo 
rezerwatu przyrody;

          chwytania lub zabijania dziko występujących 
zwierząt, zbierania lub niszczenia jaj, postaci 
młodocianych i form rozwojowych zwierząt, umyślnego 
płoszenia zwierząt kręgowych, zbierania poroży, 
niszczenia nor, gniazd, legowisk i innych schronień 
zwierząt oraz ich miejsc rozrodu;

          polowania, z wyjątkiem obszarów wyznaczonych 
w planie ochrony lub zadaniach ochronnych 
ustanowionych dla rezerwatu przyrody;

          pozyskiwania, niszczenia lub umyślnego 
uszkadzania roślin oraz grzybów;

          użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, 
zanieczyszczania i dokonywania zmian obiektów 
przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów i 
składników przyrody;

          zmiany stosunków wodnych, regulacji rzek i 
potoków, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody;

          pozyskiwania skał, w tym torfu, oraz 
skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i 
zwierząt, minerałów i bursztynu;

          niszczenia gleby lub zmiany przeznaczenia i 
użytkowania gruntów;
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          palenia ognisk i wyrobów tytoniowych oraz 
używania źródeł światła o otwartym płomieniu, z 
wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku 
narodowego, a w rezerwacie przyrody – przez 
regionalnego dyrektora ochrony środowiska;

          prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej 
i rolniczej, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie 
ochrony;

          stosowania chemicznych i biologicznych środków 
ochrony roślin i nawozów;

          zbioru dziko występujących roślin i grzybów oraz 
ich części, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez 
dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody – 
przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska;

          połowu ryb i innych organizmów wodnych, z 
wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony lub 
zadaniach ochronnych;

          ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i 
jazdy konnej wierzchem, z wyjątkiem szlaków i tras 
narciarskich wyznaczonych przez dyrektora parku 
narodowego, a w rezerwacie przyrody – przez 
regionalnego dyrektora ochrony środowiska;

          wprowadzania psów na obszary objęte ochroną 
ścisłą i czynną, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w 
planie ochrony, psów pasterskich wprowadzanych na 
obszary objęte ochroną czynną, na których plan ochrony 
albo zadania ochronne dopuszczają wypas oraz psów 
asystujących w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1172, 1495, 1696 i 1818);

          wspinaczki, eksploracji jaskiń lub zbiorników 
wodnych, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez 
dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody – 
przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska;
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          ruchu pojazdów poza drogami publicznymi oraz 
poza drogami położonymi na nieruchomościach 
stanowiących własność parków narodowych lub 
będących w użytkowaniu wieczystym parków 
narodowych, wskazanymi przez dyrektora parku 
narodowego, a w rezerwacie przyrody przez 
regionalnego dyrektora ochrony środowiska;

          umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń 
reklamowych i innych znaków niezwiązanych z ochroną 
przyrody, udostępnianiem parku albo rezerwatu 
przyrody, edukacją ekologiczną, z wyjątkiem znaków 
drogowych i innych znaków związanych z ochroną 
bezpieczeństwa i porządku powszechnego;

          zakłócania ciszy;

          używania łodzi motorowych i innego sprzętu 
motorowego, uprawiania sportów wodnych i 
motorowych, pływania i żeglowania, z wyjątkiem 
akwenów lub szlaków wyznaczonych przez dyrektora 
parku narodowego, a w rezerwacie przyrody – przez 
regionalnego dyrektora ochrony środowiska;

          wykonywania prac ziemnych trwale 
zniekształcających rzeźbę terenu;

          biwakowania, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych 
przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie 
przyrody – przez regionalnego dyrektora ochrony 
środowiska;

          prowadzenia badań naukowych – w parku 
narodowym bez zgody dyrektora parku, a w rezerwacie 
przyrody – bez zgody regionalnego dyrektora ochrony 
środowiska;

          wprowadzania gatunków roślin, zwierząt lub 
grzybów, bez zgody ministra właściwego do spraw 
środowiska;

          wprowadzania organizmów genetycznie 
zmodyfikowanych;
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          organizacji imprez rekreacyjno-sportowych – w 
parku narodowym bez zgody dyrektora parku 
narodowego, a w rezerwacie przyrody bez zgody 
regionalnego dyrektora ochrony środowiska. 

Śnieżnicki Park Krajobrazowy 

Park Krajobrazowy Gór Sowich 

Rezerwaty przyrody 

1. 

W parku krajobrazowym mogą być wprowadzone 
następujące zakazy: 

nie planuje się realizacji 
przedsięwzięć z zakresu 

gospodarki odpadami na terenie 
Parków Krajobrazowych i 

rezerwatów 

planowane działania będą mają 
charakter inwestycji celu 

publicznego 

projekty z zakresu ochrony 
przeciwpowodziowej będą 

działaniami celu publicznego 

projekty z zakresu rozbudowy 
sieci ciepłowniczych i gazowych 

będą działaniami celu 
publicznego, w przypadku OZE -

zakaz można stosować, jeżeli 
ocena oddziaływania na 

środowisko wykaże znacząco 
negatywny wpływ inwestycji na 
walory Parku; projekty muszą 
być zgodne z dokumentami 

planistycznymi 

          realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów 
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;

          umyślnego zabijania dziko występujących 
zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień 
i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem 
amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności 
w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, 
rybackiej i łowieckiej;

          likwidowania i niszczenia zadrzewień 
śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie 
wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub 
zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub 
wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, 
remontów lub naprawy urządzeń wodnych;

          pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w 
tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych 
szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i 
bursztynu;
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          wykonywania prac ziemnych trwale 
zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 
związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, 
przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub 
budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub 
naprawą urządzeń wodnych;

  

          dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli 
zmiany te nie służą ochronie przyrody lub racjonalnej 
gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;

  

          budowania nowych obiektów budowlanych w 
pasie szerokości 100 m od:   

-    linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych 
zbiorników wodnych,   

-    zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach 
wodnych usytuowanych na wodach płynących przy 
normalnym poziomie piętrzenia określonym w 
pozwoleniu wodnoprawnym, o którym mowa w art. 389 
pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne – z 
wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, 
gospodarce wodnej lub rybackiej; 

  

          lokalizowania obiektów budowlanych w pasie 
szerokości 200 m od krawędzi brzegów klifowych oraz 
w pasie technicznym brzegu morskiego;

  

          likwidowania, zasypywania i przekształcania 
zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów 
wodno-błotnych;

  

          wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia 
własnych gruntów rolnych;   

          prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą 
bezściółkową;   

          utrzymywania otwartych rowów ściekowych i 
zbiorników ściekowych;   

          organizowania rajdów motorowych i 
samochodowych;   

          używania łodzi motorowych i innego sprzętu 
motorowego na otwartych zbiornikach wodnych.   
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W parku krajobrazowym, w strefach ochrony 
krajobrazów, dla terenów:   

          objętych miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego wprowadza się zakazy:   

-    lokalizowania nowych obiektów budowlanych,   
-    zalesiania;   
          nieobjętych miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego wprowadza się 
zakazy:

  

-    lokalizowania nowych obiektów budowlanych,   
-    lokalizowania nowych obiektów budowlanych 
odbiegających od lokalnej formy architektonicznej,   

-    lokalizowania nowych obiektów budowlanych o 
wysokości przekraczającej 2 kondygnacje lub 7 m,   

-    zalesiania.   
W parku krajobrazowym zakazuje się niszczenia i 
uszkadzania obiektów o istotnym znaczeniu 
historycznym i kulturowym wskazanych w planie 
ochrony dla parku krajobrazowego. 

  

Zakazy, o których mowa powyżej, nie dotyczą:   

2. 
          wykonywania zadań wynikających z planu 
ochrony, zadań ochronnych lub planu zadań 
ochronnych;

nie planuje się realizacji 
przedsięwzięć z zakresu 

gospodarki odpadami na terenie 
Parków Krajobrazowych i 

rezerwatów 

planowane działania będą miały 
charakter inwestycji celu 

publicznego, w miarę możliwości 
przed przystąpieniem do prac 

należy przeprowadzić rozpoznanie 
gatunków roślin i zwierząt, należy 

ograniczyć wycinkę drzew i 
krzewów 

planowane działania będą miały 
charakter inwestycji celu 

publicznego, w miarę możliwości 
przed przystąpieniem do prac należy 

przeprowadzić rozpoznanie 
gatunków roślin i zwierząt, 
ograniczyć wycinkę drzew i 

krzewów 

w celu nienaruszenia zakazu 
przed przystąpieniem do prac 

należy przeprowadzić 
inwentaryzację przyrodniczą w 

przypadku odstępstwa 
ustawowego należy w miarę 

możliwości ograniczyć wycinkę 
drzew i krzewów 

3.           wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i 
bezpieczeństwa państwa;

nie planuje się realizacji 
przedsięwzięć z zakresu 

gospodarki odpadami na terenie 
Parków Krajobrazowych i 

rezerwatów 

planowane działania będą miały 
charakter inwestycji celu 

publicznego, w miarę możliwości 

planowane działania będą miały 
charakter inwestycji celu 

publicznego, w miarę możliwości 
należy 

jeżeli projekty nie będą miały 
charakteru inwestycji celu 
publicznego, zakaz będzie 

stosowany; 
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4.           prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań 
związanych z bezpieczeństwem powszechnym;

nie planuje się realizacji 
przedsięwzięć z zakresu 

gospodarki odpadami na terenie 
Parków Krajobrazowych i 

rezerwatów 

ewentualne naruszenia zakazu nie 
będą dotyczyć projektów z zakresu 
gospodarki wodno-ściekowej gdyż 
proponowane działania będą służyć 
racjonalnej gospodarce wodnej oraz 

będą podobnie jak inwestycje 
drogowe stanowić realizację 
inwestycji celu publicznego 

ponadto inwestycje drogowe i w 
zakresie gospodarki wodno 

ściekowej będą inwestycjami celu 
publicznego 

zakaz nie dotyczy, gdyż 
proponowane działania będą służyć 
racjonalnej gospodarce wodnej oraz 
będą działaniami celu publicznego 

zakaz nie dotyczy (sieć cieplną 
układa się w wykopach do 1 m 

stąd zmiany w stosunkach 
wodnych będą niezauważalne), 

zakaz należy stosować w 
przypadku małych elektrowni 

wodnych 

5. 

          realizacji inwestycji celu publicznego w 
rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zwanej 
dalej „inwestycją celu publicznego”.

nie planuje się realizacji 
przedsięwzięć z zakresu 

gospodarki odpadami na terenie 
Parków Krajobrazowych i 

rezerwatów 

nie planuje się inwestycji, które 
będą wymagały likwidowania, 
zasypywania i przekształcania 

zbiorników wodnych, starorzeczy 
oraz obszarów wodno–błotnych na 

obszarze PK, 

zakaz nie dotyczy, gdyż 
proponowane działania będą służyć 
racjonalnej gospodarce wodnej oraz 
będą działaniami celu publicznego 

zakaz nie dotyczy 

Obszary Chronionego Krajobrazu Góry Bystrzyckie i Orlickie, Góry Bardzkie i Sowie 

  

Na obszarze chronionego krajobrazu mogą być 
wprowadzone następujące zakazy: 

zakaz można stosować na 
podstawie oceny oddziaływania na 

środowisko inwestycji w 
przypadku stwierdzenia znacząco 

negatywnego wpływu – 
odstępstwo dotyczy zgodności z 
dokumentami planistycznymi, w 
celu nienaruszenia zakazu przed 
przystąpieniem do prac należy 
przeprowadzić inwentaryzację 

przyrodniczą 

planowane działania będą miały 
charakter inwestycji celu 

publicznego, w miarę możliwości 
przed przystąpieniem do prac 

należy przeprowadzić rozpoznanie 
gatunków roślin i zwierząt 

planowane działania będą miały 
charakter inwestycji celu 

publicznego, w miarę możliwości 
przed przystąpieniem do prac należy 

przeprowadzić rozpoznanie 
gatunków roślin i zwierząt 

nie dotyczy inwestycji celu 
publicznego – budowy sieci 

cieplnych, w przypadku budowy 
instalacji OZE w celu 

nienaruszenia zakazu przed 
przystąpieniem do prac należy 
przeprowadzić inwentaryzację 

przyrodniczą 

          zabijania dziko występujących zwierząt, 
niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc 
rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem 
amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności 
związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, 
rybacką i łowiecką;

          realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów 
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;

          likwidowania i niszczenia zadrzewień 
śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie 
wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i 
zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub 
wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, 
remontów lub naprawy urządzeń wodnych;
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          wydobywania do celów gospodarczych skał, w 
tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych 
szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i 
bursztynu;

          wykonywania prac ziemnych trwale 
zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 
związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, 
przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub 
utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub 
remontem urządzeń wodnych;

          dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli 
służą innym celom niż ochrona przyrody lub 
zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i 
leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;

          likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, 
starorzeczy i obszarów wodno-błotnych;

          budowania nowych obiektów budowlanych w 
pasie szerokości 100 m od:

-    linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych 
zbiorników wodnych, 

-    zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach 
wodnych usytuowanych na wodach płynących przy 
normalnym poziomie piętrzenia określonym w 
pozwoleniu wodnoprawnym, o którym mowa w art. 389 
pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne – z 
wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących 
prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub 
rybackiej; 

          lokalizowania obiektów budowlanych w pasie 
szerokości 200 m od linii brzegów klifowych oraz w 
pasie technicznym brzegu morskiego.

Na obszarze chronionego krajobrazu, dla terenów: 

          objętych miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego i położonych w strefach ochrony, 
wprowadza się zakazy:

-    lokalizowania nowych obiektów budowlanych, 
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-    zalesiania; 

          nieobjętych miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego położonych w 
strefach, o których mowa w art. 23a ust. 1 pkt 1, 
wprowadza się zakazy:

-    lokalizowania nowych obiektów budowlanych, 

-    lokalizowania nowych obiektów budowlanych 
odbiegających od lokalnej formy architektonicznej, 

-    lokalizowania nowych obiektów budowlanych o 
wysokości przekraczającej 2 kondygnacje lub 7 m, 

-    zalesiania. 

Zakazy, o których mowa w ust. 1–1b, nie dotyczą: 

          wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i 
bezpieczeństwa państwa;

          prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań 
związanych z bezpieczeństwem powszechnym;

          realizacji inwestycji celu publicznego;

          wykonywania zadań wynikających z planu 
ochrony, zadań ochronnych lub planu zadań ochronnych.

Pomniki przyrody 

Użytki ekologiczne 

Stanowiska dokumentacyjne 

  

Stosunku do ww. form ochrony przyrody obowiązują 
zakazy: 

Inwestycje w zakresie gospodarki 
odpadami nie mogą być 

realizowane w określonych 
formach ochrony przyrody. Ze 

względu na ich niewielką 
powierzchnię, możliwe będzie 

wskazanie innych korzystniejszych 
lokalizacji przedsięwzięć. 

Inwestycje w zakresie budowy sieci 
kanalizacyjnych i wodociągowych 
oraz przydomowych oczyszczalni 

ścieków nie powinny być 
realizowane w określonych 

formach ochrony przyrody. Ze 
względu na ich niewielką 

powierzchnię, możliwe będzie 
wskazanie innych korzystniejszych 
lokalizacji przedsięwzięć. Należy 

pamiętać, iż przy realizacji 
inwestycji liniowych szczególną 
ochroną należy otoczyć pomniki 

przyrody, jeśli znajdą się w 

Możliwe jest prowadzenie projektów 
w zakresie ochrony 

przeciwpowodziowej i gospodarki 
wodnej na terenach objętych ww. 

formami ochrony przyrody. Należy 
jednak zwrócić uwagę na przyjęcie 

innego wariantu lokalizacji ( ze 
względu na niewielką powierzchnię 

ww. form), a także konieczność 
ochrony ekosystemów wodnych. 

Projekty z grupy działań 
związanych z produkcją energii i 

ciepła oraz jego przesyłu nie 
powinny być lokalizowane w 

ww. formach ochrony przyrody. 

         niszczenia, uszkadzania lub przekształcania 
obiektu lub obszaru;

         wykonywania prac ziemnych trwale 
zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 
związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub 
przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, 
utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń 
wodnych;

         uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
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         dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli 
zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej 
gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;

przebiegu realizowanej inwestycji 
lub jej pobliżu. Inwestycje powinny 

zostać tak zaprojektowane, aby 
pomniki przyrody zostały 

zachowane. 

         likwidowania, zasypywania i przekształcania 
naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz 
obszarów wodno-błotnych;

         wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia 
użytkowanych gruntów rolnych;

         zmiany sposobu użytkowania ziemi;

         wydobywania do celów gospodarczych skał, w 
tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych 
szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i 
bursztynu;

         umyślnego zabijania dziko występujących 
zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz 
tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu 
ryb oraz wykonywania czynności związanych z 
racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;

         zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów 
na obszarach użytków ekologicznych, utworzonych w 
celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i 
grzybów chronionych;

         umieszczania tablic reklamowych.

Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą: 

         prac wykonywanych na potrzeby ochrony 
przyrody po uzgodnieniu z organem ustanawiającym 
daną formę ochrony przyrody;

         realizacji inwestycji celu publicznego po 
uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę 
ochrony przyrody;

         zadań z zakresu obronności kraju w przypadku 
zagrożenia bezpieczeństwa państwa;
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         likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa 
powszechnego i prowadzenia akcji ratowniczych. 
Powyższe zakazy są wprowadzane uchwałą rady gminy 
ustanawiającą dany użytek ekologiczny, zespół 
przyrodniczo – krajobrazowy, stanowisko 
dokumentacyjne lub pomnik przyrody. Zakazy właściwe 
dla danego obiektu, obszaru lub jego części.
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7. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA POTENCJALNYCH ZMIAN 
W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

Istotnym elementem określenia, analizy i oceny potencjalnych negatywnych oddziaływań na poszczególne aspekty 
środowiskowe, jest tzw. „opcja zerowa”, czyli prognoza w jakim kierunku zmieniałoby się środowisko w 
przypadku braku realizacji planowanych zadań.  

Często mylnie przyjmuje się, że niepodejmowanie działań, ma charakter prośrodowiskowy. Tymczasem są 
sytuacje, gdy planowane działania pozwalają na porządkowanie struktur i  procesów, a osiągane efekty pośrednio 
niosą korzyści także środowiskowe. 

 

Przewiduje się, że brak realizacji postanowień Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kłodzkiego 
spowodowałby następujące skutki: 

pozytywne dla środowiska i mieszkańców negatywne dla środowiska i mieszkańców 

 Ograniczenie ryzyka zanieczyszczenia wód i gleb oraz 
czasowych uciążliwości akustycznych w czasie prac 
polegających na budowie sieci kanalizacyjnej czy 
remontach dróg, 

 Zmniejszenie zagrożenia spowodowanego intensyfikacją 
wykorzystania walorów przyrodniczych polegającego na 
penetracji terenów cennych przyrodniczo, w tym 
obszarów Natura 2000. 

 Brak zainteresowania powiatem kłodzkim i  jego walorami 
przyrodniczymi z powodu braku informacji turystycznej, 

 Brak jednoznacznych i aktualnych badań gleb, 

 Brak działań zmierzających do ochrony lasu co wiąże się  
z narażeniem na pożary, zagrożeniem upraw leśnych zwierzyną 
leśną oraz zwiększeniem ryzyka pojawienia się dużej populacji 
szkodników, 

 Wzrost niekorzystnych oddziaływań wynikających 
z  intensywnego ruchu komunikacyjnego, 

 Zanieczyszczenie wód powierzchniowych i  podziemnych 
ściekami z powodu słabo rozwiniętej infrastruktury sieci 
kanalizacji sanitarnej i  przydomowych oczyszczalni ścieków, 

 Brak realizacji obowiązujących przepisów o  utrzymaniu 
czystości i porządku, 

 Pogorszenie się stanu powietrza z powodu coraz większego 
zużycia paliw nieekologicznych, co wiąże się z brakiem działań 
termomodernizacyjnych, 

 Zwiększenie emisji zanieczyszczeń i poziomu hałasu z  powodu 
braku modernizacji i  remontów dróg, 

 Niskie wykorzystanie energii odnawialnej w bilansie 
energetycznym, co powoduje zwiększenie zanieczyszczeń 
powietrza, 

 Brak lub niski poziom edukacji ekologicznej dzieci i  młodzieży, 
a także dorosłej części społeczeństwa powiatu. 

Źródło: opracowanie własne 

 

Analiza powyższych skutków braku realizacji aktualizacji „Programu…” prowadzi do wniosku, iż 
niezrealizowanie dokumentu wywołać może zarówno skutki pozytywne jak i  negatywne. Niemniej na dwanaście 
głównych i ogólnie sformułowanych skutków wymienionych powyżej, jedynie tylko dwa są pozytywne. Należy 
podkreślić, iż najważniejsze i najgłębsze skutki mogą wystąpić w sferze ekologicznej. Brak realizacji 
zaproponowanych działań odnoszących się bezpośrednio do walorów ekologicznych powiatu kłodzkiego (budowa 
sieci kanalizacji, modernizacja sieci wodociągowej, termomodernizacje budynków, modernizacji dróg) może 
doprowadzić do ogólnego pogorszenia się stanu środowiska przyrodniczego.  

Istotne są jednak postawy społeczne i realizowana w całym okresie programowania szeroko pojęta edukacja 
ekologiczna mająca na celu stałe podnoszenie świadomości zarówno dzieci i  dorosłych. Wynika to z faktu, iż 
wśród społeczeństw gorzej wykształconych powszechnie akceptowane są postawy antyekologiczne (dewastacja 
zasobów przyrody, brak oszczędzania wody, segregacji odpadów), a brak perspektyw na polepszenie lub zmianę 
sytuacji będzie tylko pogłębiać patologiczne zachowania.  

Można przypuszczać jednak, iż zaniechanie realizacji działań związanych z rozbudową sieci wodociągowej oraz 
rozbudową sieci kanalizacyjnej, przebudową i modernizacjami układu komunikacyjnego powiatu kłodzkiego,  
a także z termomodernizacją budynków spowoduje brak dodatkowych emisji zanieczyszczeń do środowiska,  
a tym samym pogorszenia jego jakości.  
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Działania negatywne występować będą głównie w czasie realizacji inwestycji, będą to oddziaływania 
krótkookresowe i nie długofalowe, nie pozostawiające po sobie długotrwałych efektów. Po zrealizowaniu 
inwestycji oddziaływanie będą pozytywne w postaci braku zrzutu nieoczyszczonych ścieków do rowów i potoków, 
zmniejszeniem zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w skutek płynniejszego ruchu pojazdów 
samochodowych. Z  drugiej strony istotnym jest poprawa dostępności komunikacyjnej regionu oraz ochrony 
środowiska, co będzie warunkować rozwój gospodarczy. 

Reasumując, należy stwierdzić, iż korzystnym z punktu widzenia środowiska przyrodniczego i  zdrowia ludzi jest 
wariant doprowadzenia do realizacji celów krótko i długoterminowych zapisanych w  aktualizacji „Programu...”. 

Presja społeczna na zagospodarowywanie coraz to nowych terenów, w tym atrakcyjnych przyrodniczo oraz ogólna 
sytuacja społeczno-gospodarcza panująca w Polsce nie pozwoli na uniknięcie konfliktowych aspektów rozwoju 
poszczególnych sfer życia. Należy zatem wcześniej opracować takie plany działań, które umożliwią rozwój 
powiatu kłodzkiego przy jednoczesnym zachowaniu równowagi ekologicznej.  

Istotnym elementem jest także wyznaczenie dogodnych lokalizacji planowanych inwestycji zarówno pod 
względem środowiskowym, przyrodniczym i społecznym, co ma ogromne znaczenie przede wszystkim dla działań 
związanych z budową nowych dróg, oczyszczalni ścieków, budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. 
Na etapie opracowywania niniejszej prognozy nie ma możliwości oceny oddziaływania na środowisko wszystkich 
inwestycji ze względu to iż zadania realizowane w latach 2021-2024 nie maja konkretnych planów realizacyjnych 
i lokalizacyjnych, będzie to możliwe po ustaleniu zakresów inwestycji i ich szczegółowych lokalizacji. Nie 
zmienia to faktu iż inwestycje te muszą być zgodnie z  aktualnie obowiązującymi Planami Zagospodarowania 
Przestrzennego poszczególnych gmin na terenie których realizowane będą inwestycje. 

Na aktualnym etapie istnieje możliwość oceny możliwych oddziaływań dla inwestycji, które mają konkretne plany 
realizacyjne wraz konkretnymi lokalizacjami i opracowanymi dokumentacjami. 
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Tabela 5 Przewidywane negatywne i pozytywne skutki braku realizacji postanowień „Programu…” 

Elementy środowiska 
Cele zapisane z projekcie 
„Programu…” 

Skutki o charakterze pozytywnym Skutki o charakterze negatywnym 

Różnorodność 
biologiczna 

Ochrona przyrody ze szczególnym 
uwzględnieniem obszarów NATURA 
2000. 

Ochrona powierzchni ziemi 
i  zasobów kopalin. 

Ochrona i  zrównoważony rozwój 
lasów. 

Gospodarka wodno – ściekowa 
ochrona przed powodzią i  suszą. 

Ochrona powietrza. 

Odnawialne źródła energii. 

Edukacja ekologiczna. 

Zmniejszenie zagrożenia spowodowanego 
intensyfikacją wykorzystania walorów 
przyrodniczych polegającego na penetracji terenów 
cennych przyrodniczo, w  tym obszarów zaliczonych 
do sieci Natura 2000. 

Brak informowania społeczeństwa o  ekologicznych walorach florystyczno – faunistycznych 
powiatu, w wyniku czego nastąpi wzrost zachowań patologicznych społeczeństwa 
polegających na grabieżach, dewastacjach, zaśmiecaniu terenów przyrodniczych i leśnych. 

 

Brak restytucji rzadkich gatunków roślin  i  zwierząt następstwem czego będzie ubożenie 
fauny i flory. 

 

Ubożenie roślinności z powodu zanieczyszczenia wód i gleby ściekami nieoczyszczonymi 
oraz z  powodu zanieczyszczenia powietrza. 

 

Zanieczyszczenie terenów odpadami co spowoduje zagrożenia dla roślinności i dla wolno 
żyjących zwierząt. 

 

Zagrożenie dla ludności spowodowane brakiem działań przeciwpowodziowych. 

Ludzie 

Ochrona przyrody ze szczególnym 
uwzględnieniem obszarów NATURA 
2000. 

Ochrona powierzchni ziemi 
i  zasobów kopalin. 

Ochrona i  zrównoważony rozwój 
lasów. 

Gospodarka wodno – ściekowa 
ochrona przed powodzią i  suszą. 

Edukacja ekologiczna. 

Czasowe uciążliwości związane z hałasem w  trakcie 
realizacji prac związanych z budową kanalizacji 
sanitarnej czy remontami dróg. 

Słaba informacja turystyczna o  regionie. 

Słaba informacja o powiecie i jego walorach przyrodniczych, inwestycyjnych, a  także 
edukacyjnych. 

 

Brak informacji o możliwych zagrożeniach budowlanych (osuwiskowych). 

 

Degradacja lasów objawiająca się m.in. nielegalnym gromadzeniem śmieci.  

 

Niska jakość dróg, słaby dostęp do sieci kanalizacji sanitarnej. 

 

Utrudnienie dostępu do edukacji ekologicznej i kształtowaniu pozytywnych postaw wobec 
środowiska przyrodniczego. 

Zwierzęta i rośliny 

Edukacja ekologiczna. 

Gospodarka wodno – ściekowa 
ochrona przed powodzią i suszą. 

Ochrona powietrza. 

Ochrona przed hałasem. 

Zmniejszenie zagrożenia związanego z niszczeniem 
siedlisk w trakcie działań związanych z budową sieci 
kanalizacyjnej, wodociągowej czy drogowej. 

Brak edukacji ekologicznej dla dzieci i  młodzieży nt. walorów florystycznych 
i  faunistycznych powiatu. 

Brak informacji i edukacji turystycznej w  regionie. 

Brak nowych terenów zieleni miejskiej/gminnej podnoszącej jakość życia mieszkańców, w 
tym zieleni izolacyjnej. 

Słaba jakość dróg w powiecie, utrudniona komunikacja regionalna i wewnątrz powiatowa. 

Mały dostęp mieszkańców do sieci kanalizacji sanitarnej.  
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Wody, zasoby naturalne 

Gospodarka wodno – ściekowa 
ochrona przed powodzią i  suszą. 

 

Ochrona powietrza. Odnawialne 
źródła energii. 

Zmniejszenie zagrożenia powstającego w trakcie 
działań związanych z  budową sieci kanalizacyjnej, 
wodociągowej czy drogowej 

Wzrost ilości ścieków nieoczyszczonych odprowadzanych bezpośrednio do rzek i  gleby 
będący wynikiem zmniejszonego tempa rozwoju infrastruktury ochrony środowiska, w tym 
szczególnie kanalizacji sanitarnej. 

Niska jakość wód i zanieczyszczenie gleb na terenie powiatu z powodu zanieczyszczenia 
odpadami nielegalnie lokowanymi w rowach i zagajnikach. 

Niska jakość infrastruktury komunikacyjnej w regionie. 

Zwiększenie ilości spalania niskiej jakości paliw.  

Powietrze 

Ochrona powietrza. Odnawialne 
źródła energii. 

 

Ochrona przyrody ze szczególnym 
uwzględnieniem obszarów NATURA 
2000. 

Brak dodatkowych zanieczyszczeń powietrza i wody 
powstających w wyniku zwiększonej ilości turystów. 

 

Niezwiększające się zanieczyszczenie powietrza w 
wyniku pojawiającej się w sezonie większej ilości 
pojazdów  

Wzrost emisji zanieczyszczeń powietrza spowodowany brakiem działań zmierzających do 
likwidacji lub ograniczenia źródeł emisji, w tym zwłaszcza dotyczy to zagadnień tzw. niskiej 
emisji oraz z powodu braku działań termomodernizacyjnych. 

 

Wzrost emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych spowodowany niską jakością dróg i długim 
czasem podróży 

Powierzchnia ziemi, 
krajobraz 

Ochrona powietrza. Odnawialne 
źródła energii. 

 

Edukacja ekologiczna. 

 

Gospodarka wodno – ściekowa. 

Brak zmiany krajobrazu w wyniku inwestycji 
polegających na budowie nowych odcinków dróg. 

Brak dostatecznych działań edukacyjnych będących przyczyną degradacji terenów 
atrakcyjnych przyrodniczo objawiająca się m.in. nielegalnym gromadzeniem śmieci. 

 

Wzrost ilości ścieków nieczyszczonych odprowadzanych bezpośrednio do rzek i  gleby 
będący wynikiem zmniejszającego się tempa rozwoju infrastruktury ochrony środowiska, w 
tym szczególnie kanalizacji sanitarnej. 

 

Wzrost zanieczyszczenia powietrza spowodowany przedłużającym się czasem podróży, co 
wpłynie na ubożenie roślinności a tym samym zmianę krajobrazu 

Klimat 

Ochrona powietrza. 

Odnawialne źródła energii. 

 

Edukacja ekologiczna. 

Zmniejszona antropopresja przy braku rozwoju 
turystyki. 

 

Brak zwiększenia ruchu samochodowego nie 
przyczyni się do zwiększenia zagrożenia dla stanu 
powietrza 

Zwiększenie świadomości społeczeństwa w temacie ochrony klimatu. 

 

Pogorszenie warunków życia z powodu zanieczyszczenia powietrza. 

 

Pogarszanie się warunków, zwłaszcza w  okresie letnim, spowodowane większym ruchem 
komunikacyjnym, co w konsekwencji przyczyni się do pogorszenia stanu zdrowia 
mieszkańców. 

Zabytki Edukacja ekologiczna. 

Brak rozwoju turystycznego przyczyni się do niższej 
presji na zabytki i ich niszczenie (brak dodatkowych 
ilości odpadów, dodatkowego ruchu 
komunikacyjnego). 

Brak promocji turystycznej powiatu. 

 

Brak świadomości dotyczącej dbałości o  dziedzictwo powiatu kłodzkiego 

Dobra materialne Edukacja ekologiczna. 

Brak rozwoju turystycznego przyczyni się do 
lepszego zachowania dziedzictwa kulturalnego (brak 
dodatkowych ilości odpadów, dodatkowego ruchu 
komunikacyjnego). 

Ubożenie dóbr w wyniku braku ich promocji, a także edukacji w tym zakresie. 

Źródło: opracowanie własne 
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Realizacja celów zapisanych w aktualizacji „Programu...” wraz z uwzględnieniem uwag zapisanych na końcu 
niniejszej Prognozy doprowadzi do ogólnej poprawy stanu środowiska przyrodniczego i zdrowia mieszkańców 
powiatu kłodzkiego.  

Wśród aspektów niosących zagrożenia wystąpienia sytuacji niekorzystnych z punktu widzenia oddziaływań na 
środowisko, można zaliczyć przede wszystkim działania inwestycyjne takie jak budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej, budowa sieci wodociągowej czy budowa nowych i modernizacja istniejących dróg, co może przyczynić 
się czasowo w trakcie realizacji w/w inwestycji do zwiększonej presji na środowisko. Planowanie tego rodzaju 
inwestycji poprzedzone jest zawsze ustaleniem zgodności tych działań z Planami Zagospodarowania 
Przestrzennego poszczególnych gmin na terenie których zaplanowane są te inwestycje.  

Dlatego realizacja inwestycji, której funkcjonowanie niosłoby ze sobą negatywny wpływ w  długiej perspektywie 
czasowej będzie poprzedzona szerokimi konsultacjami i  uzgodnieniami z organizacjami ekologicznymi, a także 
jednostkami nadzorującymi w celu wyboru lokalizacji i sposobu realizacji, które nie przyczynią się do zagrożenia 
dla terenów cennych przyrodniczo.  

W aktualizacji „Programu…” nie zaplanowano działań, które mogłyby w sposób długotrwały, nieodwracalny 
negatywnie oddziaływać na środowisko. 

W wyniku realizacji zdecydowanej większości zadań zaproponowanych z projekcie aktualizacji „Programu…” 
podkreśla się realne bardzo wysokie korzyści przede wszystkim ekologiczne, a także poza-przyrodnicze - 
społeczne i gospodarcze. 

 

8. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH 
ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO 

Ocenie możliwych oddziaływana na środowisko poddano zadania inwestycyjne jak i nieinwestycyjne ujęte do 
realizacji w ramach poszczególnych celów w Programie Ochrony Środowiska. Stopień i zakres oddziaływania 
zależeć będzie przede wszystkim od lokalizacji danego przedsięwzięcia, czy będzie ono realizowane na terenach 
zurbanizowanych, przekształconych antropogenicznie czy obszarach użytkowanych rolniczo lub też na obszarach 
cennych przyrodniczo i chronionych, gdzie negatywny zakres oddziaływania może być największy. 

Określenie zmian stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem  
w odniesieniu do zadań inwestycyjnych zaplanowanych w Programie… przy braku informacji o sposobie  
i dokładnych miejscach realizacji poszczególnych przedsięwzięć jest bardzo trudne. Biorąc jednak pod uwagę, że 
większość z zamierzeń inwestycyjnych przewidywanych do realizacji w ramach Programu wymagać będzie 
przeprowadzenia postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020, poz. 283 z późn. zm.) w odniesieniu do 
konkretnych warunków środowiskowych przyjęto, że na tym etapie wystarczające będzie omówienie typowych 
oddziaływań i ich potencjalnych skutków środowiskowych. W niektórych przypadkach oddziaływanie,  
w zależności od aspektu jaki się rozważa, może mieć jednocześnie negatywny lub pozytywny wpływ na dany 
element środowiska. 

Przy tak przeprowadzonej ocenie możliwe będzie określenie potencjalnych niekorzystnych skutków 
środowiskowych związanych z realizacja poszczególnych zadań. Ponadto ocenę te dokona się przede wszystkim 
pod katem oddziaływania na środowisko w fazie eksploatacji inwestycji, zakładając, że uciążliwości występujące 
w fazie budowy z reguły maja charakter przejściowy. 

Jak wynika z przeprowadzonej powyżej analizy wariantów (wariant podstawowy oraz wariant 0), odstąpienie od 
realizacji zawartych w dokumencie rozwiązań w efekcie końcowym byłoby znacznie gorsze niż wystąpienie 
ewentualnych znaczących oddziaływań. 

Mając powyższe na uwadze, poniżej, w odniesieniu do zadań (sformułowanych w odniesieniu do poszczególnych 
segmentów środowiska) wymienionych w Programie…, scharakteryzowano jedynie typowe oddziaływania i ich 
ewentualne skutki dla środowiska związane z realizacją tychże zadań.  

Z analizy wyłączono cele i zadania o charakterze systemowym, jako że ich realizacja w sposób bezpośredni 
wpisuje się w realizację zadań dotyczących poszczególnych sektorów środowiska przyrodniczego. 

Poniżej przedstawiono matrycę oddziaływania działań i zadań wyznaczonych w Programie na poszczególne 
elementy środowiska. Przyjęto następujące oznaczenia oddziaływań: 

 bezpośrednie - B, 

 pośrednie - P, 

 krótkoterminowe - K, 
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 długoterminowe - D, 

 stałe - S 

 chwilowe – C 

 skumulowane - Sk 

 pozytywne + i warunkowo pozytywne (+) 

 negatywne – i warunkowo negatywne (-) 

 brak oddziaływania – 0 

Dla określenia skutków realizacji danego przedsięwzięcia/zamierzenia przyjęto następującą skalę oceny: 

 Wzmacniające – zadanie służy bezpośrednio osiąganiu celów ochrony środowiska. Oczekiwane znaczące 
zmniejszenie oddziaływań 

 Korzystne – zadanie istotnie zwiększa szansę lub tempo osiągania celów ochrony środowiska. 
Oczekiwane mierzalne zmniejszenie oddziaływań 

 Potencjalnie korzystne – korzyści środowiskowe spodziewane w wyniku realizacji danego projektu 
przeważają w sposób jednoznaczny nad ewentualnymi skutkami negatywnymi, jednak ich osiągnięcie 
nie jest zagwarantowane i wymaga spełnienia dodatkowych warunków. Prawdopodobne niewielkie 
zmniejszenie oddziaływań 

 Neutralne – nie można zidentyfikować istotnych (znaczących) oddziaływań na środowisko (ani 
pozytywnych, ani negatywnych). Wpływ na środowisko jest pomijalny 

 Potencjalnie negatywne – koszty/negatywne skutki środowiskowe równoważą lub przewyższają możliwe 
pozytywy w osiąganiu celów środowiskowych – możliwe jest, przynajmniej częściowe wyeliminowanie 
negatywnych skutków, pod warunkiem odpowiedniej realizacji celu/działania. Ryzyko okresowego, 
lokalnego zwiększenia negatywnego oddziaływań 

 Niekorzystne/hamujące – realizacja projektu niesie ze sobą niemożliwe do uniknięcia koszty 
środowiskowe, przeważające ewentualne (o ile występują) pozytywy w tym zakresie. Prawdopodobne 
mierzalne zwiększenie oddziaływań 

 Ryzyko konfliktu – realizacja projektu niesie ze sobą niemożliwe do uniknięcia konflikty z wymogami 
ochrony środowiska praktycznie wykluczając możliwość ich osiągnięcia. Bardzo prawdopodobny, 
znaczący wzrost natężenia oddziaływań 
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Tabela 6 Matryca oddziaływania na środowisko – przewidywane oddziaływania na środowisko 

Zadanie 

Ocena zadania 
pod względem 
potencjalnego 
oddziaływania 
na środowisko 

Komponenty środowiska przyrodniczego 

Natura2000 
Różnorodność 

biol. 
Ludzie Zwierzęta Rośliny Woda Powietrze 

Powierzchnia 
ziemi 

Krajobraz 
Zasoby 

naturalne 

Zabytki i 
dobra 

materialne 
Klimat 

CEL STRATEGICZNY: ZP. I. Ochrona i wzrost różnorodności biologicznej 

1 

ZP.1.1. Monitoring obszarów 
chronionych objętych działaniami 
ochrony czynnej (w szczególności 

obszarów Natura 2000) 

wzmacniające 0 BDS+ BDS+ BDS+ BDS+ 0 0 BDS+ BDS+ BDS+ 0 0 

2 
ZP.1.2. Opracowanie baz danych 

informacji o zasobach 
przyrodniczych 

wzmacniające 0 BDS+ BDS+ BDS+ BDS+ 0 0 BDS+ BDS+ BDS+ 0 0 

3 
ZP.1.3. Uzupełnienie oznakowania 
form ochrony przyrody tablicami 

informującymi o ich nazwach 
wzmacniające 0 BDS+ BDS+ BDS+ BDS+ 0 0 BDS+ BDS+ BDS+ 0 0 

4 
ZP.2.1. Czynna ochrona siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunków 

objętych ochroną 
wzmacniające 0 BDS+ 0 BDS+ BDS+ 0 PDS+ BDS+ BDS+ BDS+ 0 PDS+ 

CEL STRATEGICZNY: ZP. II. Prowadzenie trwale zrównoważonej gospodarki leśnej 

1 
ZP.3.1. Nadzór nad gospodarką 
leśną w lasach niestanowiących 

własności Skarbu Państwa 
wzmacniające 0 BDS+ 0 BDS+ BDS+ BDS+ PDS+ BDS+ BDS+ BDS+ 0 PDS+ 

2 

ZP.3.2. Utrzymanie leśnych 
kompleksów promocyjnych 

wdrażających proekologiczne 
zasady gospodarowania w lasach 

wzmacniające 0 BDS+ 0 BDS+ BDS+ BDS+ PDS+ BDS+ BDS+ BDS+ 0 PDS+ 
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Zadanie 

Ocena zadania 
pod względem 
potencjalnego 
oddziaływania 
na środowisko 

Komponenty środowiska przyrodniczego 

Natura2000 
Różnorodność 

biol. 
Ludzie Zwierzęta Rośliny Woda Powietrze 

Powierzchnia 
ziemi 

Krajobraz 
Zasoby 

naturalne 

Zabytki i 
dobra 

materialne 
Klimat 

3 

ZP.3.3. Uporządkowanie ewidencji 
gruntów zalesionych oraz zmiana 

klasyfikacji gruntów 
nieruchomości, objętych naturalną 

sukcesją leśną. 

wzmacniające 0 BDS+ 0 BDS+ BDS+ BDS+ PDS+ BDS+ BDS+ BDS+ 0 PDS+ 

CEL STRATEGICZNY: OGL. I. Ochrona i właściwe użytkowanie gleb 

1 

GL 1.1. Uzgadnianie warunków 
wykonania rekultywacji terenów 

poeksploatacyjnych i 
zdegradowanych przez podmioty 

zobowiązane 

wzmacniające 0 BDS+ 0 BDS+ BDS+ BDS+ 0 BDS+ BDS+ BDS+ 0 0 

2 
GL.1.2. Monitoring jakości gleb na 

terenie powiatu kłodzkiego 
wzmacniające 0 BDS+ 0 BDS+ BDS+ BDS+ 0 BDS+ BDS+ BDS+ 0 0 

CEL STRATEGICZNY: ZG. I. Racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych 

1 

ZG.1.1. Współdziałanie organów 
koncesyjnych w celu ochrony 

rejonów występowania 
udokumentowanych złóż̇ objętych 

koncesją oraz eliminacja 
nielegalnego wydobycia poprzez 

system kontroli 

wzmacniające 0 0 0 0 0 PDS+ PDS+ BDS+ BDS+ BDS+ 0 0 

CEL STRATEGICZNY: ZW. I. Poprawa jakości wód powierzchniowych oraz ochrona jakości i ilości wód podziemnych wraz z racjonalizacją ich wykorzystania 

1 

ZW.1.1. Ograniczenie zużycia 
wody w przemyśle 

(np. recyrkulacja wody, zamykanie 
obiegu wody) 

wzmacniające 0 0 PDS+ 0 0 PDS+ 0 0 0 PDS+ 0 0 
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Zadanie 

Ocena zadania 
pod względem 
potencjalnego 
oddziaływania 
na środowisko 

Komponenty środowiska przyrodniczego 

Natura2000 
Różnorodność 

biol. 
Ludzie Zwierzęta Rośliny Woda Powietrze 

Powierzchnia 
ziemi 

Krajobraz 
Zasoby 

naturalne 

Zabytki i 
dobra 

materialne 
Klimat 

2 

ZW.1.2. Prowadzenie kontroli 
przestrzegania przez podmioty 

warunków wprowadzania ścieków 
do wód lub do ziemi oraz poboru 

wód 

wzmacniające 0 0 0 0 0 PDS+ PDS+ BDS+ BDS+ BDS+ 0 0 

3 

ZW.1.3. Prowadzenie monitoringu 
wód powierzchniowych i 
podziemnych w ramach 

Państwowego Monitoringu 
Środowiska oraz udostępnianie 

wyników tego monitoringu, w tym 
wzmocnienie monitoringu wód 

wzmacniające 0 PDS+ PDS+ PDS+ PDS+ PDS+ 0 PDS+ PDS+ PDS+ 0 0 

4 

ZW.1.4. Prowadzenie ewidencji 
i kontrola zbiorników 

bezodpływowych 
oraz przydomowych oczyszczalni 

ścieków 

wzmacniające 0 PDS+ PDS+ PDS+ PDS+ PDS+ 0 PDS+ PDS+ PDS+ 0 0 

5 
ZW.2.1. Utrzymanie budowli 

przeciwpowodziowych 
potencjalne 
korzystne 

0 0 PDS+ BDS+/- BDS+/- BDS+/- 0 PDS+ BDS+/- BDS+ PDS+ 0 

6 

ZW.2.2. Wyznaczanie i 
uwzględnianie w miejscowych 

planach zagospodarowania 
przestrzennego ustaleń planów 

zarządzania ryzykiem 
powodziowym oraz granic 

obszarów zalewowych, w tym 
obszarów szczególnego zagrożenia 
powodzią, na których obowiązują 

zakazy wynikające z ustawy 
Prawo wodne 

wzmacniające 0 0 PDS+ PDS+ 0 PDS+ 0 PDS+ 0 0 PDS+ 0 

7 ZW.2.3. Doskonalenie systemu 
wczesnego ostrzegania przed 

wzmacniające 0 0 PDS+ PDS+ 0 PDS+ 0 PDS+ 0 0 PDS+ 0 
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Zadanie 

Ocena zadania 
pod względem 
potencjalnego 
oddziaływania 
na środowisko 

Komponenty środowiska przyrodniczego 

Natura2000 
Różnorodność 

biol. 
Ludzie Zwierzęta Rośliny Woda Powietrze 

Powierzchnia 
ziemi 

Krajobraz 
Zasoby 

naturalne 

Zabytki i 
dobra 

materialne 
Klimat 

zjawiskami hydrologicznymi oraz 
meteorologicznymi 

CEL STRATEGICZNY: GW. I. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 

1 

GWS.1.1. Zwiększenie 
dostępności mieszkańców powiatu 
kłodzkiego do zbiorczego systemu 

zaopatrzenia w wodę 

wzmacniające 0 PDS+ PDS+ PDS+ PDS+ PDS+ 0 PDS+ PDS+ PDS+ 0 0 

2 

GWS.1.2. Budowa, rozbudowa 
i modernizacja ujęć wody, stacji 

uzdatniania wody 
oraz infrastruktury służącej 
do zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę 

korzystne 0 0 PDS+ BDS+/- BDS+/- PDS+ 0 BDS+/- PDS+ PDS+ 0 0 

3 

GWS.1.3. Zwiększenie 
dostępności mieszkańców powiatu 
kłodzkiego do zbiorczego systemu 
zbierania ścieków komunalnych 

korzystne 0 0 PDS+ BDS+/- BDS+/- PDS+ 0 BDS+/- PDS+ PDS+ 0 0 

4 

GWS.1.4. Budowa, rozbudowa 
i modernizacja urządzeń służących 

do oczyszczania ścieków 
komunalnych 

i zagospodarowywania osadów 
ściekowych, w tym zgodnie z 

KPOŚK 

korzystne 0 0 PDS+ BDS+/- BDS+/- PDS+ 0 BDS+/- PDS+ PDS+ 0 0 

5 

GWS.1.5. Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków na terenach, 

dla których budowa sieci 
kanalizacyjnej jest nieuzasadniona 

ekonomicznie lub technicznie 

korzystne 0 0 PDS+ BDS+/- BDS+/- PDS+ 0 BDS+/- PDS+ PDS+ 0 0 

CEL STRATEGICZNY: OP.I. Poprawa jakości powietrza 
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Zadanie 

Ocena zadania 
pod względem 
potencjalnego 
oddziaływania 
na środowisko 

Komponenty środowiska przyrodniczego 

Natura2000 
Różnorodność 

biol. 
Ludzie Zwierzęta Rośliny Woda Powietrze 

Powierzchnia 
ziemi 

Krajobraz 
Zasoby 

naturalne 

Zabytki i 
dobra 

materialne 
Klimat 

1 

OP.1.1. Likwidacja 
konwencjonalnych źródeł ciepła 
lub wymiana na inne o mniejszej 

zawartości popiołu 
lub zastosowanie energii 

elektrycznej w budynkach 
mieszkalnych, publicznych 

i usługowych 

wzmacniające 0 BDS+/- PDS+ BDS+/- PDS+ 0 PDS+ 0 PDS+ PDS+ PDS+ PDS+ 

2 

OP.1.2.Termomodernizacja 
budynków mieszkalnych, 

publicznych i usługowych (w tym 
wymiana stolarki okiennej 

i drzwiowej, wymiana pokrycia 
dachowego, ocieplenie ścian 

i stropu) 

wzmacniające 0 BDS+/- PDS+ BDS+/- PDS+ 0 PDS+ 0 PDS+ PDS+ PDS+ PDS+ 

3 

OP.2.1., KA.1.1. Budowa i 
przebudowa dróg powiatowych 
oraz opracowanie dokumentacji 

projektowej 

OP.2.2., KA.1.2. Budowa, 
przebudowa i remonty dróg 

krajowych 

OP.2.3., KA.1.3. Budowa, 
przebudowa i remonty dróg 

wojewódzkich 

OP.2.4., KA.1.4. Budowa i 
przebudowa dróg gminnych  

korzystne 0 0 PDS+ BDS+/- BDS+/- 0 PDS+ BDS+/- PDS+ PDS+ 0 0 

4 

OP.2.5. Rozwój transportu 
rowerowego, w tym rozbudowa 
spójnego systemu dróg i ścieżek 

rowerowych 

korzystne 0 0 PDS+ BDS+/- BDS+/- 0 PDS+ BDS+/- PDS+ PDS+ 0 0 

5 

OP.2.6. Sukcesywna kontrola 
decyzji administracyjnych oraz 

uciążliwych źródeł zanieczyszczeń 
powietrza na terenie powiatu 

korzystne 0 BDS+/ PDS+ BDS+/- BDS+/- 0 PDS+ BDS+/- PDS+ PDS+ 0 PDS+ 
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Zadanie 

Ocena zadania 
pod względem 
potencjalnego 
oddziaływania 
na środowisko 

Komponenty środowiska przyrodniczego 

Natura2000 
Różnorodność 

biol. 
Ludzie Zwierzęta Rośliny Woda Powietrze 

Powierzchnia 
ziemi 

Krajobraz 
Zasoby 

naturalne 

Zabytki i 
dobra 

materialne 
Klimat 

CEL STRATEGICZNY: GO.I. Gospodarowanie odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami 

1 

GO.1.1. Kontrola przestrzegania 
warunków określonych w 

decyzjach zezwalających zbieranie 
i przetwarzanie odpadów 

wzmacniające 0 BDS+/- PDS+ BDS+/- PDS+ 0 PDS+ BDS+/- PDS+ PDS+ 0 PDS+ 

2 
GO.1.2. Realizacja krajowego i 
gminnych programów usuwania 
wyrobów zawierających azbest 

wzmacniające 0 BDS+/- PDS+ BDS+/- PDS+ 0 PDS+ BDS+/- PDS+ PDS+ 0 PDS+ 

3 

GO.2.1. Modernizacja, budowa 
punktów selektywnego 
gromadzenia odpadów 

komunalnych 

wzmacniające 0 BDS+/- PDS+ BDS+/- PDS+ 0 PDS+ BDS+/- PDS+ PDS+ 0 PDS+ 

4 

GO.2.2. Rozbudowa instalacji do 
kompostowania selektywnie 

zbieranych odpadów zielonych i 
innych bioodpadów 

wzmacniające 0 BDS+/- PDS+ BDS+/- PDS+ 0 PDS+ BDS+/- PDS+ PDS+ 0 PDS+ 

5 

GO.2.3. Modernizacja i 
rozbudowa linii do doczyszczania 
selektywnie zebranych odpadów 

komunalnych 

wzmacniające 0 BDS+/- PDS+ BDS+/- PDS+/- 0 PDS+ BDS+/- PDS+ PDS+ 0 PDS+ 

6 
GO.2.4. Monitoring składowisk 
odpadów, w tym zamknięte lub 

zrekultywowane 
wzmacniające 0 PDS+ PDS+ PDS+ PDS+ PDS+ PDS+ PDS+ PDS+ 0 PDS+ PDS+ 

CEL STARTEGICZNY: Podniesienie komfortu akustycznego mieszkańców powiatu 

1 

KA.1.1. Likwidacja istniejących 
uciążliwości hałasów 

instalacyjnych, przez wydawanie 
decyzji o dopuszczalnych 

poziomach hałasu 

wzmacniające 0 BDS+ 0 BDS+ BDS+ 0 PDS+ BDS+ BDS+ BDS+ 0 PDS+ 
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Zadanie 

Ocena zadania 
pod względem 
potencjalnego 
oddziaływania 
na środowisko 

Komponenty środowiska przyrodniczego 

Natura2000 
Różnorodność 

biol. 
Ludzie Zwierzęta Rośliny Woda Powietrze 

Powierzchnia 
ziemi 

Krajobraz 
Zasoby 

naturalne 

Zabytki i 
dobra 

materialne 
Klimat 

2 
KA.1.2. Ocena stanu klimatu 
akustycznego przy drogach 

publicznych 
wzmacniające 0 BDS+ BDS+ BDS+ BDS+ 0 PDS+ BDS+ BDS+ BDS+ 0 PDS+ 

3 

KA.1.3. Wprowadzenie do planów 
zagospodarowania przestrzennego 

zapisów dot. ochrony przed 
nadmiernym hałasem 

korzystne 0 BDS+/ PDS+ BDS+/- BDS+/- 0 PDS+ BDS+/- PDS+ PDS+ 0 PDS+ 

CEL STRATEGICZNY: P.I. Ochrona przez ponadnormatywnym promieniowaniem 

1 

P.1.1. Kontynuacja monitoringu 
poziomu pól 

elektromagnetycznych 
w środowisku 

wzmacniające 0 BDS+ BDS+ BDS+ BDS+ 0 PDS+ BDS+ BDS+ BDS+ 0 PDS+ 

3 

P.1.2. Przyjmowanie zgłoszeń 
instalacji wytwarzających 

promieniowanie 
elektromagnetyczne 

wzmacniające 0 BDS+ BDS+ BDS+ BDS+ 0 PDS+ BDS+ BDS+ BDS+ 0 PDS+ 

4 

P.1.3. Wprowadzenie do planów 
zagospodarowania przestrzennego 
zapisów dot. ochrony przed polami 

elektromagnetycznymi 
(wyznaczanie stref technicznych 

bezpieczeństwa) 

wzmacniające 0 BDS+ BDS+ BDS+ BDS+ 0 PDS+ BDS+ BDS+ BDS+ 0 PDS+ 
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Z oceny oddziaływania wpływu planowanych zadań wynika, że w większości przypadków zamierzenia Programu 
będą mieć pozytywny wpływ na poszczególne komponenty środowiska lub nie będą mieć identyfikowalnego 
(znaczącego) wpływu.  

Należy podkreślić, że ostateczne skutki środowiskowe podejmowanych działań będą zależne m.in. od lokalnej 
chłonności środowiska lub od występowania w rejonie realizacji przedsięwzięcia tzw. obszarów wrażliwych. Na 
etapie budowy realizacja prawie wszystkich zadań może pojawić się oddziaływanie na środowisko, jednak nie 
powinno to być oddziaływanie znaczące. Ponadto, jest ono krótkotrwałe  i chwilowe. 

Bezpośrednie, potencjalne oddziaływania na środowisko jakie mogą wystąpić w wyniku realizacji zadań 
Programu: 

 nieodwracalne przekształcenia terenów w przypadku realizacji nowych inwestycji drogowy  i pozostałych 
komunikacyjnych; 

 nieodwracalne przekształcenia terenów nieużytków rolnych w wyniku zalesień; 

 nieodwracalne przekształcenia terenu i krajobrazu w wyniku prac na urządzeniach melioracji wodnej; 

 zagrożenie dla gatunków chronionych w wyniku prac termomodernizacyjnych; 

 przerwanie powiązań ekologicznych; 

 lokalne pogorszenie podstawowych wskaźników zanieczyszczenia powietrza (w przypadku inwestycji 
drogowych); 

 lokalne podwyższenie poziomu hałasu (praktycznie wszystkie typy przedsięwzięć przewidzianych do 
realizacji z wyłączeniem działań na rzecz ochrony przyrody); 

 uciążliwości związane z emisją substancji złowonnych (odorów) i aerozoli mikrobiologicznych 
(przydomowe oczyszczalnie ścieków); 

 wzrost ilości odpadów (realizacja inwestycji budowlanych); 

 wzrost ilości ścieków opadowych (drogi, kanalizacje wód opadowych na nowych terenach). 

W kategorii oddziaływań pośrednich wskazano przede wszystkim: 

 wzrost intensywności gospodarowania i zmiany zagospodarowania terenu w rejonie inwestycji 
drogowych; 

 wzrost intensywności ruchu i związanych z tym emisji na modernizowanych drogach; 

 wzrost presji urbanizacyjnej na terenach zabudowy mieszkaniowej po uzbrojeniu ich w sieć 
kanalizacyjno-wodociągową. 

 

 

Wpływ na różnorodność biologiczną, zwierzęta, rośliny integralność obszarów chronionych oraz drożność 
korytarzy ekologicznych  

Oddziaływania pozytywne  

Bezpośredni pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze będą miały przede wszystkim zadania wprost 
ukierunkowane na utrzymanie lub poprawę stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków (głównie jako 
realizacja działań określonych w planach ochrony dla rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych). 
Bezpośrednie pozytywne oddziaływania na świat przyrodniczy będzie miało zadanie związane z prowadzeniem 
systematycznego monitoringu różnorodności biologicznej i geologicznej oraz kontynuowanie inwentaryzacji i 
waloryzacji przyrodniczej powiatu. Pozytywne oddziaływanie na przyrodę regionu będzie miało także zadanie 
związane z kształtowaniem struktury gatunkowej i przestrzennej lasów (w dokumentach planistycznych) w 
kierunku przebudowy drzewostanów do zgodnych z siedliskiem, a także przebudowy drzewostanów 
monokulturowych, co wpłynie na różnorodność biologiczną na terenach leśnych.  

Bezpośredni pozytywny wpływ na jakość siedlisk i organizmów związanych z dolinami rzecznymi i środowiskiem 
wodnym będą miały działania związane z rozwojem infrastruktury komunalnej w zakresie oczyszczania ścieków. 
Pośrednio stan siedlisk powinien ulec poprawie poprzez działania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej (np. 
budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej), poprawy jakości powietrza oraz niektórych działań związanych z 
rozbudową i usprawnieniem zbiorowego systemu transportu. W ich efekcie powinno nastąpić zmniejszenie 
poziomu zanieczyszczeń w wodach, glebie oraz powietrzu, co wpłynie korzystnie na warunki bytowania zwierząt 
i roślin. Dzięki utrzymaniu walorów przyrodniczych oraz powierzchni leśnych, pozytywne oddziaływania 
dotyczyć będą także klimatu oraz adaptacji do zmian klimatycznych. Bardziej złożone ekosystemy pozwalają w 
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znacznym stopniu utrzymać właściwy reżim hydrologiczny, a także są odporniejsze na niekorzystne zmiany 
klimatu i zjawiska pogodowe.  

Oddziaływania negatywne  

Możliwe oddziaływania negatywne na przyrodę i różnorodność biologiczną będą miały związek z realizacją 
planowanych inwestycji, m.in. związanych z modernizacją i rozwojem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz 
podłączeniem nowych odbiorców, budową instalacji do produkcji biopaliw, poprawą efektywności energetycznej 
z uwzględnieniem OZE, zapewnieniem sieci instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych, utworzeniem 
i rozbudową istniejących gminnych lub ponadgminnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 
rozwoju transportu kolejowego, stabilizacji i zabezpieczenia terenów osuwiskowych, regulacji stosunków 
wodnych na terenie osuwiskowym, rozwiązań technicznych oraz rozwiązań infrastrukturalnych np. budowa 
obwodnic miast, przebudowa dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich, utwardzenie dróg i poboczy, budowa 
tras rowerowych, budowa urządzeń i budowli wodnych związanych z ochroną przeciwpowodziową oraz 
melioracjami wodnymi. Oddziaływania te związane będą głównie z etapem realizacji budowy (krótkoterminowe).  

Przedsięwzięcia związane z ochroną przeciwpowodziową mogą zakłócać lokalne korytarze migracji ryb i zwierząt 
związanych ze środowiskiem wodnym. Grupą działań o zidentyfikowanym możliwym negatywnym wpływie na 
różnorodność biologiczną, gatunki roślin, zwierząt oraz korytarze ekologiczne są inwestycje w ramach rozwoju 
OZE. Należy pamiętać, iż na obszarach objętych ochroną prawną przed wykonaniem inwestycji należy uzyskać 
odpowiednie decyzje oraz spełniać warunki związane z ograniczeniami i zakazami panującymi w poszczególnych 
formach ochrony przyrody. Na terenie województwa znajdują się tylko dwa takie obszary, jednak przy wyborze 
lokalizacji farm należy uwzględnić trasy migracyjne gatunków ptaków oraz nietoperzy (należy wykonać 
odpowiedni monitoring przedrealizacyjny). W ramach wykonywania działań szczególną uwagę należy zwrócić na 
potrzeby siedliskowe ryb oraz ich migracje (stosowanie przepławek, odpowiedni dobór terminów realizacji 
inwestycji). Duże projekty polegające na budowie farm fotowoltaicznych mogą negatywnie oddziaływać na 
gatunki ptaków, poprzez zaburzanie ich naturalnych korytarzy migracyjnych, a także zwiększenie śmiertelności 
na skutek kolizji spowodowanych efektem lustra wody, olśnienia i wystąpienia efektu termicznego. Ponadto mogą 
one zajmować cenne siedliska łąkowe, stanowiące także miejsce żerowania i gniazdowania gatunków ptaków lub 
w sąsiedztwie ich korytarzy migracyjnych.  

Analiza oddziaływania zaplanowanych do realizacji budowli wodnych służących innym celom (m.in. stawy, 
zbiorniki rekreacyjne, zbiorniki retencyjne) może zarówno pozytywnie jak i negatywnie oddziaływać na 
przedmioty ochrony w obszarach chronionych oraz zwierzęta, rośliny i siedliska przyrodnicze. Negatywny wpływ 
będzie dotyczył wycinki drzew i krzewów, zajmowania siedlisk zwierząt i roślin oraz ryzyka uszkadzania np. 
roślinności wodnej i wprowadzaniu barier w migracjach ryb. Z drugiej strony zaplanowane stawy, zbiorniki 
retencyjne (także na obszarach leśnych) i rekreacyjne mogą z czasem stać się siedliskami gatunków ptaków, ryb i 
roślin, a także stanowić miejsce żerowania dla gatunków ptaków i ssaków. Wykonywane w ramach Programu 
stawy, będą elementem prowadzenia zrównoważonej gospodarki rybackiej. Poza inwestycjami liniowymi 
możliwe negatywne oddziaływanie na gatunki zwierząt może wystąpić w przypadku działań z zakresu 
termomodernizacji i remontów obiektów, wdrażania rozwiązań dla energetyki prosumenckiej (np. montaż paneli 
solarnych na dachach). W trakcie realizacji ww. działań może dochodzić do płoszenia lub zamurowywania 
gniazdujących tam ptaków, a także hibernujących nietoperzy. Przy tego typu pracach szczególną uwagę należy 
zwrócić na występowanie miejsc lęgowych jerzyków zwyczajnych (Apus apus) oraz wróbli (Passer domesticus), 
w obrębie modernizowanych obiektów. W przypadku stwierdzenia stanowisk nietoperzy, należy prace prowadzić 
poza sezonem hibernacji (listopad – marzec). W przypadku stwierdzenia występowania miejsc lęgowych ww. 
ptaków należy powstrzymać się od prowadzenia prac w sezonie lęgowym (od marca do sierpnia), aby nie 
doprowadzić do zniszczenia gniazd. Istotne jest również zamknięcie otwartych stropodachów ocieplonych 
materiałem sypkim i umieszczenie budek lęgowych. W obrębie budynków, dla których stwierdzono wstępowanie 
jerzyków konieczne jest wieszanie budek (skrzynek) lęgowych o specjalnej konstrukcji. Warto nadmienić, że 
prace prowadzone na obiektach, na których stwierdzono gniazdowanie jerzyków zgodnie z ustawą o ochronie 
przyrody z 14 kwietnia 2004 r. wymagają zgody regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Zgodnie z ww. 
ustawą obowiązuje zakaz niszczenia siedlisk i ostoi ptaków chronionych, w związku z tym każdy przypadek 
podjęcia prac skutkujących ograniczeniem dostępu jerzyków do miejsc ich regularnego występowania i rozrodu 
należy kwalifikować jako niszczenie miejsc lęgowych i schronień tego gatunku. Oznacza to, że prace tego rodzaju 
mogą być prowadzone wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia RDOŚ na odstępstwo od zakazu niszczenia siedlisk i 
ostoi ptaków. Planowane działanie może być realizowane przy zachowaniu przepisów odrębnych odnoszących się 
do ochrony środowiska i przyrody. Biorąc pod uwagę układ oraz charakter istniejących korytarzy ekologicznych 
na terenie objętym Programem należy stwierdzić, iż są one przede wszystkim powiązane z ekosystemami dolin 
rzecznych i ich okolic. Projekt dokumentu przewiduje działania polegające na wprowadzaniu budowli 
hydrotechnicznych, a także prac związanych z utrzymaniem cieków, jak również powstawania obiektów 
retencyjnych. Należy jednak stwierdzić, iż przy zachowaniu odpowiednich standardów realizacyjnych, np. 
prowadzenia prac poza okresem tarła i migracji płazów, wprowadzaniem przepławek dla ryb, ze względu na skalę 
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zaplanowanych działań znaczące negatywne oddziaływanie na migrujące zwierzęta nie powinno wystąpić. 
Podobnie inwestycje związane z budową dróg mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na korytarze ekologiczne. 
Zastosowanie odpowiednich działań minimalizujących (np. przejścia dla zwierząt) pozwolą zachować naturalne 
szlaki migracji, szczególnie biorąc pod uwagę, iż nie zakłada się inwestycji tj. drogi ekspresowe i autostrady.  

W ramach realizacji Programu nie prognozuje się znaczącego negatywnego oddziaływania na różnorodność 
biologiczną, rośliny, zwierzęta oraz obszary objęte ochroną prawną i korytarze ekologiczne.  

Rekomendacje działań minimalizujących i kompensujących negatywne oddziaływanie  

 stosowanie wszelkich możliwych środków technicznych w celu ochrony zwierząt w trakcie inwestycji 
liniowych (np. montaż siatek i pojemników w celu ochrony płazów i drobnych ssaków) o ile będzie to 
konieczne,  

 ograniczanie wycinki drzew i krzewów pod nowe inwestycje (m.in. drogowe, wodno-kanalizacyjne) do 
minimum i stosowanie nowych nasadzeń (kompensacji) wraz z ich późniejszym utrzymaniem, 

 odpowiedni rozkład terminów i sposobów prac, w tym prowadzenie prac poza okresem lęgowym ptaków, 
rozrodem płazów, hibernacji nietoperzy i tarła ryb, 

 stosowanie wszystkich możliwych środków związanych z ochroną zwierząt podczas prowadzenia prac 
remontowych i termomodernizacyjnych obiektów (np. zabezpieczanie lub przenoszenie gniazd, 
pozostawianie otwartych otworów stropodachowych, stosowanie kompensacji przyrodniczej zgodnie z 
zaleceniami RDOŚ),  

 stosowanie technologii w jak najmniejszym stopniu wpływającej na środowisko (ograniczającej emisję 
zanieczyszczeń i hałasu), 

 uwzględnianie wariantu lokalizacyjnego w sposób zgodny z dokumentami planistycznymi, przepisami i 
aktami prawnymi obowiązującymi dla poszczególnych form ochrony przyrody, a także biorąc pod uwagę 
potrzeby ochrony siedlisk przyrodniczych, siedlisk zwierząt i roślin oraz korytarze migracyjne i łączność 
ekosystemów.  

 
Wpływ na zasoby wodne, jakość wód podziemnych i powierzchniowych, ryzyko zagrożenia powodzią, 
przeciwdziałanie skutkom suszy. 

Oceniając wpływ realizacji projektu Programu na wody odniesiono się do wód powierzchniowych, podziemnych 
oraz do potencjalnych zagrożeń powodzią, podtopieniami i suszą. Przepisy krajowe jak i prawodawstwo unijne 
zabraniają realizowania przedsięwzięć, które mogą pogorszyć stan wód powierzchniowych i podziemnych pod 
względem jakościowym i ilościowym, jak również podejmowania działań, które mogłyby ograniczyć ich funkcje 
ekologiczne.  

Oddziaływania pozytywne  

Działania przewidziane do realizacji w ramach projektowanego Programu są w większości ukierunkowane 
pośrednio lub bezpośrednio na ochronę lub poprawę stanu wód podziemnych i powierzchniowych.  

Bezpośrednio największe korzyści przyniesie realizacja działań polegających na budowie, rozbudowie i 
modernizacji sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, jak również infrastruktury towarzyszącej, które są wprost 
nakierowane na ochronę wód. Podobne oddziaływanie niosą ze sobą działania związane z monitoringiem i 
minimalizacją strat wody. Pozytywnie oddziaływać na wody będą projekty związane z przeciwdziałaniem 
występowania powodzi. Jednym z wielu skutków powodzi jest zanieczyszczenie wód, m.in. zawiesinami, 
substancjami biogennymi, ściekami, metalami ciężkimi i szkodliwymi substancjami organicznymi.  

Swobodny przepływ rzek i możliwość meandrowania sprzyja naturalnemu oczyszczaniu się wód płynących. 
Okresowe zalewanie dolin rzecznych sprzyja rozwojowi naturalnych siedlisk nadrzecznych, tj. lasy łęgowe, które 
charakteryzują się bogactwem flory i fauny. Planowane działania w ramach gospodarki wodnej oraz ochrony 
przeciwpowodziowej będą prowadziły do ograniczenia ryzyka oraz skutków wywołanych ponadnormatywnymi 
wezbraniami prowadzącymi do powodzi. Pośrednie i bezpośrednie zwiększanie zasobów wodnych będzie 
przeciwdziałało występowaniu i negatywnym skutkom suszy. Zaproponowane w projekcie Programu działania 
będą zmierzać do poprawy warunków klimatycznych dzięki systematycznej poprawie reżimu hydrologicznego 
oraz jakości wód. Należy pamiętać, iż jest to główna determinanta utrzymania odpowiednich warunków 
klimatycznych oraz przystosowania do zmian klimatycznych. Ze środowiskiem wodnym powiązany jest także 
sektor energetyczny. Dlatego projekty związane z poprawą efektywności energetycznej, z popularyzacją 
oszczędzania energii oraz promowaniem odnawialnych źródeł energii, pośrednio pozytywnie będą wpływać na 
wody poprzez zmniejszenie ich poboru do celów chłodniczych. Pozytywny wpływ na wody wykazują także 
działania zmniejszające zanieczyszczanie powietrza poprzez ograniczenie ich depozycji w wodach. Na redukcję 
zanieczyszczeń przedostających się do wód mają również wpływ niektóre z działań z zakresu rozbudowy i 
przebudowy infrastruktury drogowej regionu. Woda wykazuje cechy mobilności w środowisku, a 
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zanieczyszczenia z powietrza przenikają do środowiska glebowego. W związku z tym poprawa stanu jakości 
powietrza wpłynie na poprawę stanu jakości wody.  

Oddziaływania negatywne  

Możliwe oddziaływania negatywne będą polegać na obniżeniu poziomu wód gruntowych, trudnością związaną z 
przesączaniem wód opadowych, ze względu na występowanie powierzchni silnie zabudowanej oraz 
przedostawaniem się szkodliwych substancji do wód (szczególnie na etapie realizacji niektórych inwestycji).  

Możliwe oddziaływania negatywne na wody związane są z budową, modernizacją jak i eksploatacją dróg. Na 
etapie budowy dochodzi do odwodnienia terenu, co może skutkować czasowym obniżeniem zwierciadła wód 
gruntowych i zmianą stosunków wodnych. Ponadto do wód podziemnych mogą przedostawać się różnorakie 
zanieczyszczenia, jednak nie powinny wpłynąć znacząco na ich jakość. Podczas użytkowania dróg 
zanieczyszczenia przedostają się do wód w wyniku infiltracji z wodami opadowymi i roztopowymi. Podstawą 
ochrony przed tego typu zanieczyszczeniami jest zastosowanie systemów odwodnień, które umożliwiają,  
w normalnych warunkach eksploatacji, absorpcję węglowodorów ropopochodnych. Chemizm wód ulega zmianom 
głównie za sprawą rozpuszczalnych w wodzie soli, które migrują do ekosystemów wodnych. Oddziaływania te 
będą pośrednie i długotrwałe. Realizacja działań infrastrukturalnych może pociągać za sobą szereg negatywnych 
oddziaływań na etapie budowy konkretnych inwestycji, takich jak odwadnianie wykopów, skutkujące obniżeniem 
zwierciadła wody podziemnej oraz infiltracją zanieczyszczeń z terenu budowy do ziemi i wód gruntowych. 
Oddziaływania te jednak będą mieć charakter lokalny i krótkotrwały. Negatywne oddziaływanie zadań 
polegających na prowadzeniu rekultywacji terenów poeksploatacyjnych i zdegradowanych będzie polegać na 
zmianie poziomu zwierciadła wody. Nie będzie to jednak prowadziło do znacząco negatywnego oddziaływania na 
wody. Działania polegające na prowadzeniu projektów w zakresie regulacji koryt rzecznych oraz utrzymaniu 
rowów odwadniających, realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych nie będą znacząco 
negatywnie oddziaływać na wody. Realizacja tych działań będzie wpływać na jakość wód powierzchniowych i 
podziemnych. Pewne negatywne oddziaływanie może wystąpić, ale będzie ono związane jedynie z fazą realizacji 
poszczególnych inwestycji. Po zakończeniu tych projektów należy spodziewać się pośrednio poprawy jakości wód 
poprzez ograniczenie niekontrolowanych spływów w trakcie wezbrań. Oddziaływania negatywne na środowisko 
wodne mogą się wiązać z przywracaniem drożności oraz rewitalizacją cieków. Działania te powodować mogą 
nienaturalny reżim hydrologiczny poprzez zmianę rytmu stanów wód w rzekach oraz mogą powodować zmiany 
prędkości nurtu cieków. Prędkość nurtu wpływa z kolei na intensyfikację erozji i pogłębianie dna. Wycinka drzew 
i krzewów wzdłuż cieków i rowów powoduje, że wody szybciej się nagrzewają co prowadzi do spadku zawartości 
tlenu, a to z kolei może doprowadzić do wycofywania się z rzeki szeregu organizmów. Ograniczenie lub brak 
obudowy biologicznej cieków sprzyja intensywniejszym spływom powierzchniowym z pól ornych wraz z 
chemicznymi środkami ochrony roślin co niekorzystnie wpływa na jakość wód i gatunki w nich bytujące.  

 

Wpływ na jednolite części wód  

Zgodnie z informacjami zawartymi w Programie wodno – środowiskowym kraju ocena ryzyka nieosiągnięcia 
celów środowiskowych przez JCWP położonych na terenie powiatu wykazała, iż są one związane z kilkoma 
problemami. Pierwszy dotyczy niskiego stopnia skanalizowania w obszarze JCWP. W roku oceny, tj. 2009 
założono, że utrzymując ówczesne tempo rozwoju i budowy sieci kanalizacyjnych osiągnięcie dobrego stanu 
możliwe jest do roku 2021. Projekt Programu zakłada zdecydowane przyspieszenie prac nad rozbudową sieci 
kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków, można więc uznać że jego realizacja istotnie przyczyni 
się do poprawy jakości JCWP i zbliży do osiągnięcia celów środowiskowych.  Inne derogacje zakładają, m.in. 
realizację działań związanych z ochroną przeciwpowodziową.  

Działania wyznaczone w projekcie Programu w tym zakresie nie powinny zatem wpłynąć na termin osiągnięcia 
zakładanych celów. Ponadto wpływ na osiągnięcie celów ma charakter zagospodarowania zlewni oraz zmiany 
antropogeniczne. Jeśli chodzi o poprawę w zakresie użytkowania rolniczego, to przewiduje się stopniową poprawę 
na skutek wdrażania opisanych w Programie działań związanych z upowszechnianiem rolnictwa ekologicznego 
oraz zabiegów ograniczających nawożenie upraw. Również w przypadku wód podziemnych celem zaplanowanych 
działań jest poprawa ich jakości. Oddziaływania pozytywne dotyczące wód charakteryzują się 
długoterminowością. Ich konsekwencją będzie poprawa jakości wód powierzchniowych co pozwala przewidywać, 
że w kolejnym horyzoncie czasowym, tj. do roku 2028 może zostać zrealizowane osiągnięcie celów 
środowiskowych.  

Nie prognozuje się znaczącego negatywnego oddziaływania na zasoby wodne oraz jakość wód powierzchniowych 
i podziemnych w tym jednolitych części wód.  

Rekomendacje działań minimalizujących i kompensujących negatywne oddziaływanie  

 ograniczenie uszczelniania zlewni, np. poprzez planowanie rezerw terenu, które ma służyć zapewnieniu 
możliwości swobodnej infiltracji wód do ziemi,  
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 uregulowanie gospodarki wodami opadowymi - oczyszczenie ich oraz możliwość ich retencjonowania w 
celu ograniczenia spływu powierzchniowego, należy przy tym brać pod uwagę nie tylko dany obszar, ale 
i obszar położony niżej w zlewni (jest to szczególnie ważne w miastach),  

 prowadzenie robót budowlanych w sposób zapewniający ochronę wód,  
 zabezpieczenia urządzeń, w których użytkowane są niebezpieczne dla środowiska wodnego substancje 

przed wyciekami, na etapie realizacji i funkcjonowania inwestycji należy preferować technologie 
wodooszczędne.  

Wpływ na powietrze atmosferyczne  

Oddziaływania pozytywne  

Pozytywne oddziaływanie na stan jakości powietrza związane będzie przede wszystkim ze zmniejszeniem emisji 
zanieczyszczeń. Obniżenie ładunku emisji zanieczyszczeń nastąpi poprzez realizację inwestycji takich jak: 
podnoszenie efektywności energetycznej w budynkach, modernizację systemów grzewczych, stosowanie 
alternatywnych paliw i wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Duży pozytywny wpływ prognozuje 
się w zakresie projektów związanych z rozwojem systemów cieplnych oraz przyłączania mieszkańców do sieci 
gazowej, ponieważ znaczny ładunek zanieczyszczeń w powietrzu pochodzi z tradycyjnych palenisk. Kontynuacja 
selektywnego zbierania i odbierania odpadów zmniejszy ilość nielegalnego spalania odpadów w domowych 
paleniskach, co wpłynie na poprawę jakości powietrza. Również realizacja inwestycji z zakresu OZE wpłynie 
bezpośrednio pozytywnie na jakość powietrza. Mała popularność OZE często wiąże się z niewiedzą mieszkańców, 
dlatego też w Programie zaplanowano upowszechnianie informacji o rozmieszczeniu i możliwościach 
technicznych wykorzystania potencjału energetycznego poszczególnych rodzajów odnawialnych źródeł energii. 
W celu zracjonalizowania zużycia energii należy zmniejszyć zapotrzebowanie na nią, m.in. poprzez 
termomodernizację budynków. Poprzez zakładaną w Programie modernizację sieci ograniczone zostaną straty 
energii na przesyle. Z optymalizacją wykorzystania energii paliw ściśle związane są modernizacje kotłowni, 
łączenie systemów grzewczych a także odzysk ciepła ze spalin. System zachęt do wymiany systemów grzewczych 
da wymierny efekt w postaci zredukowania emisji zanieczyszczeń pyłowych i benzo(a)pirenu. Główną przyczyną 
emisji ze źródeł komunikacyjnych jest duże natężenie ruchu indywidualnego pojazdów. Do niwelacji tego 
problemu przyczynią się budowy, a także remonty dróg, które pozwolą na upłynnienie ruchu. Ważnym działaniem 
będzie wyprowadzenie ruchu poza granice miast (budowa obwodnic), co pozwoli znacznie obniżyć stężenie 
szkodliwych substancji na ich terenach. Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej wpłynie na 
ograniczenie wtórnej emisji substancji pyłowych emitowanych do powietrza w wyniku unosu z nawierzchni dróg. 
Również organizacja ruchu może mieć pośrednio pozytywny wpływ na stan jakości powietrza. Znaczący wpływ 
na jakość powietrza ma zastępowanie tradycyjnych środków lokomocji przez korzystanie ze ścieżek rowerowych 
i komunikacji zbiorowej. Biorąc pod uwagę walory krajobrazowe i przyrodnicze obszaru objętego Programem 
można liczyć na popularyzację korzystania ze szlaków pieszo- rowerowych. Pośredni długoterminowy wpływ na 
powietrze może mieć upowszechnianie edukacji. Działania głównie w zakresie edukacji ekologicznej mogą mieć 
pośrednie i wtórne znaczenie w kontekście kształtowania właściwych postaw wobec środowiska oraz powinny z 
wysokim prawdopodobieństwem przyczynić się do poprawy jakości powietrza w przyszłości. Natomiast 
świadomość szkodliwości stosowania paliw tradycyjnych o niskiej jakości do celów grzewczych oraz spalania 
odpadów w domowych kotłach bezpośrednio wpłynie na zwiększenie stosowania ekologicznych źródeł energii, a 
tym samym redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza. Stopień zanieczyszczenia powietrza ma wpływ na 
czynniki klimatyczne, szczególnie na terenach miejskich. Dlatego też wraz z poprawą stanu powietrza zmianom 
ulega klimat, jeśli inne czynniki nie wpływają zbyt negatywnie i dominująco.  

Oddziaływania negatywne  

Oddziaływania negatywne w głównej mierze mają charakter przejściowy i związane są z fazą realizacyjną 
planowanych inwestycji. Potencjalne negatywne oddziaływanie na powietrze mogą mieć inwestycje drogowe. 
Źródłem negatywnego oddziaływania infrastruktury drogowej jest zarówno jej budowa jak i eksploatacja. Faza 
budowy związana jest z emisją spalin z maszyn budowlanych oraz emisją substancji pyłowych, których źródłem 
jest głównie unos z powierzchni pylących. Charakter tych oddziaływań będzie lokalny i krótkotrwały, tj. do czasu 
zakończenia robót budowlanych. Eksploatacja nowo powstałych dróg spowoduje emisję zanieczyszczeń związaną 
ze wzrostem natężenia ruchu w tych lokalizacjach. Ponadto wytwarzanie energii z biomasy może potencjalnie 
negatywnie wypływać na powietrze, poprzez emisję tlenków azotu, pyłu i benzo(a)pirenu. Dodatkowo produkcja 
energii z biomasy może powodować uciążliwości dla ludzi związane z powstawaniem odorów.  

Nie prognozuje się znaczącego negatywnego oddziaływania na jakość powietrza atmosferycznego.  

Rekomendacje działań minimalizujących i kompensujących negatywne oddziaływanie  

 unikanie emisji głównie substancji pyłowych na etapie budowy, rozbudowy czy modernizacji obiektów,  
 przestrzeganie zaostrzonych zapisów pozwoleń budowlanych,  
 stosowanie zapisów promujących ochronę powietrza (np. korzystanie z maszyn i urządzeń o wysokich 

normach spalin czy zraszanie materiałów pylących) w dokumentach przetargowych,  
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 ograniczanie stosowania paliw wysokoemisyjnych.  
 lokalizowanie biogazowi, wykorzystujących biogaz rolniczy kilkaset metrów od zabudowy 

mieszkaniowej z uwzględnieniem kierunków wiatrów oraz możliwością odizolowania od terenów 
sąsiadujących pasami zieleni średnio- i wysokopiennej,  

 spalanie biomasy w wysokich temperaturach, w instalacjach posiadających możliwość wysokosprawnego 
odpylania gazów odlotowych.  

 
Wpływ na klimat akustyczny  

Oddziaływania pozytywne  

Pozytywne oddziaływanie na klimat akustyczny przede wszystkim będzie zauważalne na terenach miejskich i o 
zwiększonym ruchu. Działania podejmowane w zakresie poprawy standardów akustycznych związane będą z 
ograniczeniem głównie hałasu drogowego poprzez realizację i rozbudowę obwodnic oraz tras alternatywnych. 
Działanie to przyczyni się do eliminacji ruchu samochodów ciężarowych z ulic znajdujących się w obszarach 
szczególnie wrażliwych na ponadnormatywny hałas. Pozytywny wpływ na klimat akustyczny będą miały także 
inwestycje w zakresie rozwoju i modernizacji transportu publicznego. Duże znaczenie w redukcji 
ponadnormatywnego hałasu będzie miał rozwój systemu ścieżek rowerowych, który spowoduje zmniejszenie 
ruchu samochodowego. Zmniejszenie hałasu nastąpi w wyniku budowy zintegrowanego systemu zarządzania 
ruchem drogowym. Przyczyni się on do zoptymalizowania czynników wpływających na poziom hałasu takich jak: 
natężenie ruchu, prędkość jazdy, struktura rodzajowa ruchu itp. W ten sposób osiągnie się upłynnienie ruchu, 
zmniejszenie zatorów i w rezultacie ograniczenie hałasu.  

Oddziaływania negatywne  

Oddziaływania negatywne będą miały charakter krótkotrwały i chwilowy. Negatywne oddziaływania na klimat 
akustyczny mogą zaistnieć w czasie budowy, jak również eksploatacji nowych elementów drogowych (budowa 
nowych odcinków obwodnic, przebudowa i remont ulic) oraz w trakcie budowy elementów liniowych 
infrastruktury technicznej (m.in. modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacji ściekowej i sieci ciepłowniczych). 
Etap budowy związany jest z intensyfikacją prac wykonywanych przez ciężki sprzęt budowlany, który może 
generować ponadnormatywny hałas, jednak będzie on miał charakter lokalny i nie powinien wpłynąć znacząco na 
przekroczenie dopuszczalnych norm dla terenów objętych ochroną akustyczną zgodnie z przepisami odrębnymi. 
Negatywny wpływ na klimat akustyczny może występować w przypadku czyszczenia ulic na mokro.  

Nie prognozuje się znaczącego negatywnego oddziaływania na klimat akustyczny.  

Rekomendacje działań minimalizujących i kompensujących negatywne oddziaływanie  

 stosowanie barier akustycznych na etapie realizacji konkretnych inwestycji drogowych (szczególnie w 
miejscach przejścia dróg uciążliwych przez tereny mieszkaniowe i usług chronionych),  

 zastosowania odpowiednio szerokich pasów zieleni o zróżnicowanej wysokości tak, aby zapewnić 
maksymalne wartości pochłaniania i odbijania fali akustycznej.  

 
Oddziaływanie na ludzi  

Oddziaływania pozytywne  

Ponieważ projekt Programu zakłada zrównoważony rozwój regionu z jednoczesną poprawą stanu środowiska 
pozytywne oddziaływania na zdrowie i życie jego mieszkańców są prognozowane we wszystkich działaniach. 
Przede wszystkim będą one związane z poprawą jakości powietrza, wód, gleb i środowiska przyrodniczego. 
Również usprawnienie gospodarki odpadami wpłynie pozytywnie na zdrowie mieszkańców. Poprawa standardów 
środowiska wpłynie korzystnie na jakość i bezpieczeństwo życia i zdrowia ludzi (poprzez redukcję czynników 
chorobotwórczych bezpośrednio wpływających na ich życie i zdrowie). Ograniczenie zużycia konwencjonalnych 
źródeł energii bezpośrednio może się przyczynić do zmniejszenia zachorowań powodowanych złą jakością 
powietrza atmosferycznego. Pozytywny wpływ na zdrowie ludzi, a także ich finanse będą miały działania 
związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej. Dodatkowo termomodernizacja wpłynie pozytywnie na 
poprawę komfortu cieplnego mieszkańców. Dzięki wdrożeniu zintegrowanego systemu zarządzania ruchem, 
budowie obwodnic i nowych dróg, mieszkańcy będą mogli szybciej się przemieszczać, unikać korków i zatorów 
drogowych. Bezpośrednio na zdrowie ludzi wpływać będą inwestycje w sektorze gospodarki wodno - ściekowej. 
Modernizacje sieci wodociągowej i ich czyszczenie mogą przełożyć się na poprawę jakości wody przeznaczonej 
do picia. Istotny pozytywny wpływ zarówno na jakość życia mieszkańców oraz jakość wód podziemnych w tym 
przeznaczonych do spożycia będą miały inwestycje związane z rozbudową infrastruktury dotyczącej 
odprowadzania i oczyszczania ścieków – w szczególności dotyczy to obszarów wiejskich. Na bezpieczeństwo 
mieszkańców wpłyną działania sprzyjające ochronie przeciwpowodziowej, a także promocja systemów 
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informowania o zagrożeniach. Na poprawę świadomości ekologicznej mieszkańców wpłynie promowanie 
proekologicznych postaw oraz działalność edukacyjna.  

Oddziaływania negatywne  

Wraz ze wzrostem presji na środowisko, pojawiają się również negatywne oddziaływanie na ludzi. W przypadku 
realizacji analizowanego Programu będą miały charakter przejściowy i lokalny. Negatywne oddziaływania 
związane będę głównie z emisją zanieczyszczeń pyłowych na etapie realizacji inwestycji i ponadnormatywnym 
hałasem generowanym przez maszyny budowlane. Dodatkowym źródłem hałasu mogącego oddziaływać na 
zdrowie ludzi w sposób negatywny jest emisja z transportu. Negatywne odczucia wśród mieszkańców mogą 
budzić utrudnienia związane z organizacją ruchu.  

Nie prognozuje się znaczącego negatywnego oddziaływania na ludzi ich zdrowie i bezpieczeństwo.  

Rekomendacje działań minimalizujących i kompensujących negatywne oddziaływanie  

Działania, które będą przyczyniać się do ograniczenia negatywnych wpływów na ludzkie zdrowie to:  

 odpowiednie prowadzenie prac remontowych i budowlanych (poza porą nocną, z uwzględnieniem 
zabezpieczeń ograniczających pylenie),  

 transport materiałów na place budów poza porą wzmożonego ruchu oraz z uwzględnieniem bezpiecznych 
warunków ich przewożenia (właściwe oznaczenia, stosowanie plandek zabezpieczających),  

 stosowanie odpowiedniego sprzętu emitującego mniejszy poziom hałasu i spalin,  
 odpowiedni dobór lokalizacji inwestycji transportowych oraz stosowanie ekranów akustycznych.  

 
Wpływ na środowisko glebowe i zasoby naturalne  

Oddziaływania pozytywne  

W głównej mierze pozytywne oddziaływanie na środowisko glebowe będzie realizowane poprzez zadania 
związane z odpowiednimi zabiegami agrotechnicznymi, zwiększanie lesistości, ochronę walorów przyrodniczych 
oraz zwiększanie zdolności retencyjnych. Działania powinny przynieść pozytywny efekt także w zakresie wód 
powierzchniowych i podziemnych oraz wpłyną pozytywnie na klimat. Pozytywny wpływ na powierzchnię ziemi 
przyniesie ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, które migrują do gleb. Oddziaływania pozytywne 
wystąpią również w sektorze surowcowym. Poprawa efektywności energetycznej poprzez inteligentne zarządzanie 
energią oraz wykorzystanie różnego rodzaju OZE zmniejszy zapotrzebowanie na surowce. W kontekście 
regionalnym istotne będą działania dotyczące zrównoważonego wydobycia surowców oraz rekultywacji obszarów 
poeksploatacyjnych. Zdecydowanie wpłyną one pozytywnie na powierzchnię ziemi i pozwolą niwelować 
negatywne zjawiska także w innych elementach środowiska (np. wody, zasoby przyrodnicze).  

Oddziaływania negatywne  

Do działań negatywnych związanych z realizacją przedsięwzięć zawartych w Programie możemy zaliczyć: 
zajmowanie powierzchni ziemi pod nowe inwestycje, usuwanie wierzchnich warstw gleby, powstawanie odpadów 
budowlanych, wzrost wydobycia surowców budowlanych oraz powstawanie nieużytecznych w danym miejscu 
mas ziemnych.  

Nie prognozuje się znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko glebowe i zasoby naturalne.  

Rekomendacje działań minimalizujących i kompensujących negatywne oddziaływanie  

Działania, które będą przyczyniać się do ograniczenia negatywnych wpływów na powierzchnię ziemi i zasoby 
naturalne to:  

 wybór odpowiedniej lokalizacji inwestycji,  
 zastosowanie materiałów, które umożliwią chociaż częściowe przesiąkanie wody do gruntu,  
 zaplanowanie obszarów towarzyszących tak, aby pełniły funkcję zielonej infrastruktury,  
 racjonalne wykorzystywanie materiałów budowlanych.  

 
Wpływ na krajobraz  

Oddziaływania pozytywne  

Działania o pozytywnym wpływie na krajobraz to głównie zadania związane z ochroną przyrody, lasów oraz 
zachowania naturalnych cech gleb jak również prawidłowego funkcjonowania wód. Do poprawy estetyki 
przestrzeni miejskiej przyczynią się także działania dotyczące, m.in. termomodernizacji budynków, wprowadzania 
zieleni, innowacyjnych rozwiązań w zakresie poprawy klimatu na terenach miejskich (np. zielone ściany i dachy). 
Pozytywny bezpośredni i długoterminowy wpływ będą mieć działania mające na celu przywrócenie funkcji 
społecznych, gospodarczych bądź rekreacyjnych terenom zdegradowanym, które stanowią znaczący negatywny 
element krajobrazu.  
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Oddziaływania negatywne  

Negatywny wpływ na krajobraz może być powodowany przez inwestycje drogowe umiejscowione poza na 
terenami miejskimi. Działanie to wiąże się ze zmianą charakteru danego terenu, z wycinką drzew, czy 
wykonywaniem nasypów i wykopów, co powoduje ingerencję w naturalny charakter terenów otwartych. Zmiany 
są nieodwracalne i zmieniają krajobraz w znacznym stopniu. Negatywne oddziaływanie na krajobraz może być 
spowodowane przez rozwój instalacji produkujących energię ze źródeł odnawialnych. Potencjalnie negatywnie 
wpływać mogą także inwestycje dotyczące budowy instalacji (np. związanych z utylizacją odpadów czy produkcją 
energii i ciepła), jak również wprowadzania budowli wodnych czy obiektów retencyjnych oraz 
przeciwpowodziowych. Znaczne zmiany w krajobrazie mogą powodować inwestycje związane z budową farm 
fotowoltaicznych. Są one lokowane przeważnie poza terenami przekształconymi antropogenicznie, co powoduje 
iż stają się niepożądanymi dominantami krajobrazowymi.  

Mogą one wpływać nieodwracalnie na wysokie walory krajobrazowe. Należy więc zapewnić zgodność z 
dokumentami planistycznymi przystępując do wyboru lokalizacji ww. inwestycji, a także uwzględniać zakazy 
dotyczące obszarów objętych ochroną krajobrazową.  

Nie prognozuje się znaczącego negatywnego oddziaływania na krajobraz.  

Rekomendacje działań minimalizujących i kompensujących negatywne oddziaływanie  

W celu zmniejszenia negatywnego oddziaływania poszczególnych kierunków wsparcia na krajobraz konieczne 
jest odpowiednie planowanie inwestycji, uwzględniające konieczność wkomponowania planowanych obiektów w 
istniejący krajobraz.  

Wpływ na dziedzictwo kulturowe, zabytki, dobra materialne  

Oddziaływania pozytywne  

Wszelkie działania związane z ochroną i rozwojem dziedzictwa kulturowego powodują zazwyczaj pośredni 
pozytywny wpływ na wartość zmodernizowanych obiektów i możliwość zwiększenia wpływów finansowych 
wynikających ze świadczonych w nich usług. Pośrednio oddziałują także na nieruchomości znajdujące się w ich 
sąsiedztwie. Pozytywny wpływ na dziedzictwo kulturowe, zabytki i dobra materialne ma również zmniejszenie 
emisji zanieczyszczeń powietrza, co wpłynie na poprawę ich stanu technicznego.  

Oddziaływania negatywne  

Negatywne oddziaływania wiążą się z możliwym spadkiem wartości nieruchomości (budynków i gruntów) z 
uwagi na niepożądane sąsiedztwo nowych inwestycji, które w opinii społecznej pogarszają atrakcyjność 
(krajobrazową i funkcjonalną) danego miejsca i odwrotnie na wzrost wartości nieruchomości wpływa lokalizacja 
i dostęp do obiektów zabytkowych, cennych obszarów przyrodniczych, jak i środków komunikacyjnych. Rozwój 
transportu może również negatywnie oddziaływać na nieruchomości, w otoczeniu których modernizacja systemu 
transportowego spowodowała wzrost natężenia ruchu kołowego.  

Nie prognozuje się znaczącego negatywnego oddziaływania na dziedzictwo kulturowe, zabytki, dobra materialne.  

Rekomendacje działań minimalizujących i kompensujących negatywne oddziaływanie  

Wszelkie działania mające na celu ochronę obiektów zabytkowych i utrzymanie ich w należytym stanie należy 
planować i realizować zgodnie z wymogami i uzgodnieniami z wojewódzkim konserwatorem zabytków.  

Wpływ na wystąpienie poważnych awarii  

Oddziaływania pozytywne  

Projekt Programu nie przewiduje inwestycji w postaci obiektów i urządzeń mogących być źródłem wystąpienia 
poważnych awarii. Program zawiera natomiast wiele korzystnych rozwiązań, które będą minimalizować skutki 
wystąpienia poważnej awarii dla obiektów i urządzeń zlokalizowanych na terenie powiatu kłodzkiego.  

Oddziaływania negatywne  

Ryzyko wystąpienia poważnej awarii wiązać się będzie głównie z realizacją nowych szlaków transportowych, po 
których poruszać się mogą pojazdy przewożące materiały niebezpieczne. Realizacja układu komunikacyjnego 
województwa nie będzie jednak bezpośrednio wpływała na wystąpienie poważnej awarii, będą to jednak 
potencjalne lokalizacje wystąpienia tego niekorzystnego zdarzenia.  

Rekomendacje działań minimalizujących i kompensujących negatywne oddziaływanie  

Wszelkie działania mające na celu ochronę środowiska przyrodniczego przed skutkami poważnych awarii należy 
planować i realizować zgodnie z wymogami Ustawy Prawo ochrony środowiska.  

Realizacja Programu nie będzie powodowała ryzyka wystąpienia poważnych awarii.  

Wpływ na gospodarkę odpadami i ograniczenie powstawania odpadów  

Oddziaływania pozytywne  
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Realizacja Programu zakłada powstanie instalacji oraz obiektów związanych z najkorzystniejszą dla środowiska 
utylizacją odpadów, a także rozwój systemu ich selektywnej zbiórki. Pozytywny wpływ niewątpliwie będą miały 
działania przeciwdziałające nielegalnemu pozbywaniu się odpadów – w formie tzw. „dzikich wysypisk”, a także 
poprzez spalanie ich w domowych kotłowniach. Długofalowy pozytywny trend dotyczący właściwego 
zagospodarowania odpadów, a także ograniczenia w ich powstawaniu prognozowany jest dzięki wdrażaniu 
inicjatyw dotyczących edukacji ekologicznej.  

Oddziaływania negatywne  

Powstawanie dużej ilości odpadów (w szczególności budowlanych) będzie związane z realizacją inwestycji 
dotyczących budowy nowych obiektów (instalacji, zbiorników retencyjnych, dróg itp.). Należy pamiętać, iż 
powinny one zostać właściwie zagospodarowane. 

 

8.2. Podsumowanie przewidywanych oddziaływań na poszczególne aspekty 
Reasumując powyższe rozważania należy stwierdzić, że generalnie realizacja zaproponowanych w projekcie 
aktualizacji „Programu…” celów i zadań wpłynie korzystnie na stan poszczególnych segmentów środowiska 
przyrodniczego i w efekcie końcowym przyczyni się do poprawy ich jakości. Nie oznacza to jednak, że w trakcie 
realizacji dokumentu nie wystąpią czasowo negatywne oddziaływania na środowisko o różnym natężeniu. Należy 
jednak pamiętać, że mają one charakter przejściowy a ich ewentualne negatywne wpływy są rekompensowane 
wskutek osiągnięcia wymiernego efektu ekologicznego i społecznego. 

Z najbardziej niekorzystnymi skutkami środowiskowymi związane będą przede wszystkim inwestycje z zakresu 
infrastruktury techniczno – inżynieryjnej, których negatywne oddziaływanie będzie dotyczyć zarówno fazy 
budowy jak i eksploatacji. Dotyczy to przede wszystkim przedsięwzięć realizowanych w sektorze wód (m.in. 
budowa wodociągów i  kanalizacji, budowa, rozbudowa, modernizacja oczyszczalni ścieków, modernizacja stopni 
wodnych) oraz powietrza atmosferycznego i hałasu (rozbudowa i modernizacja sieci drogowej). 

Należy w tym miejscu podkreślić, że o ile ujemne skutki środowiskowe występujące w fazie realizacji inwestycji 
raczej nie będą miały trwałego charakteru, o tyle w fazie eksploatacji tych inwestycji należy spodziewać się 
trwałych zmian w środowisku dotyczących: 

1. przekształceń krajobrazu (drogi, oczyszczalnie ścieków, obiekty hydrotechniczne), 

2. wpływu na jakość powietrza i klimat akustyczny (rozbudowa infrastruktury drogowej), 

3. zmiany warunków hydrologicznych oraz hydrogeologicznych (budowa kanalizacji, budowa dróg,), 

4. przerwania ciągłości struktur przyrodniczych oraz zmiany szlaków migracji zwierząt (budowa dróg). 

 

Odrębną kwestę stanowią inwestycje budzące konflikty społeczne, co jest związane z realizacją działań na 
obszarach chronionych. Nie ulega wątpliwości, że mogą one wystąpić w trakcie realizacji dokumentu, co z kolei 
będzie wiązało się z koniecznością podjęcia decyzji obejmującej:  

 zmianę realizacji projektowanego przedsięwzięcia,  
 wykonanie działań kompensacyjnych,  
 lub całkowitą rezygnację z inwestycji. 

Wybór jednego z rozwiązań będzie uzależniony od szeregu czynników spośród których największe znaczenie 
będzie miał aspekt środowiskowy i społeczny. Dodatkową kwestią dotyczącą jednak już wszystkich zadań 
inwestycyjnych będzie przeprowadzenie, zgodnie z  obowiązującymi przepisami, odpowiednich procedur  
i opracowanie stosownych dokumentów uwzględniających ewentualny wpływ inwestycji na środowisko. 

Ostatecznie należy jednak podkreślić, że realizacja projektu aktualizacji „Programu… z całą pewnością będzie 
wpływać na zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko głównie poprzez: 

 racjonalną gospodarkę wodną powodującą ograniczenie strat w zasobach wodnych 
 poprawę jakości wód powierzchniowych i podziemnych, w tym m.in. poprzez efektywniejsze  

i  wydajniejsze oczyszczanie ścieków komunalnych 
 poprawę jakości powietrza atmosferycznego wskutek ograniczania emisji gazowych i pyłowych 

pochodzących z sektora gospodarczego, ale również związanych z tzw. niską emisją 
 wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu kłodzkiego. 
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Tabela 7 Przewidywane znaczące oddziaływania związane z realizacją ustaleń Programu Ochrony Środowiska na 
różnorodność biologiczną, zwierzęta i  rośliny 

Wyszczególnienie 

1. wszelkie działania inwestycyjne wiążące się z przekształceniami przestrzeni wpływają na analizowane zagadnienia – wiążą się ze 
zmianą charakteru użytkowania terenu, zmianą charakteru powierzchni biologicznie czynnej, z podziałami terenu i osłabianiem 
jego odporności na antropopresję, z tworzeniem barier przestrzennych, z wyparciem pewnych gatunków i/lub wprowadzaniem w 
ich miejsce nowych, z wprowadzaniem nowego charakteru roślinności w związku z urządzaniem terenów zielonych, zieleni 
ozdobnej, zieleni izolacyjnej, itp. Zdecydowana większość opisanych zmian ma charakter negatywny, ale nie jest to regułą 
i  każdorazowo indywidualna ocena poszczególnych przedsięwzięć, może być odmienna, 

2. aktualizacja „Programu…” przewiduje szereg działań o charakterze informacyjnym i  edukacyjnym. Zadania o takim charakterze 
wiążą się zawsze także z poprawą świadomości ekologicznej ludności i podejmowaniu działań na rzecz ochrony środowiska.  
W tym aspekcie ustalenia aktualizacji „Programu…” należy uznać za wpływające pośrednio i w długim okresie, w sposób 
pozytywny na bioróżnorodność, świat zwierząt i świat roślin. 

Źródło: opracowanie własne 

 

Tabela 8 Przewidywane znaczące oddziaływania związane z realizacją ustaleń aktualizacji Programu Ochrony 
Środowiska  na ludzi 

Wyszczególnienie 

1. poprawą warunków zamieszkania (w tym stan przestrzeni publicznych, jakość infrastruktury technicznej, dostępność 
infrastruktury społecznej), 

2. poprawą świadomości ekologicznej (w tym oszczędzanie wody i prądu, dbałość o ład i  porządek), 

3. poprawę warunków codziennego życia (optymalizacja sieci drogowej, zwiększony dostęp do sieci kanalizacji sanitarnej), 

4. Zwiększenie możliwości spędzania wolnego czasu (nowe trasy rowerowe, ścieżki dydaktyczne). 

Źródło: opracowanie własne 

 

Tabela 9  Przewidywane znaczące oddziaływania związane z realizacją ustaleń aktualizacji Programu Ochrony 
Środowiska na powierzchnię ziemi i krajobraz 

Wyszczególnienie 

1. w znacznej mierze działania zawarte w aktualizacji „Programu…” dotyczą przestrzennie obszarów już zagospodarowanych, 
pełniących określone funkcje, a realizacja zapisów aktualizacji „Programu…” ma za zadanie ich uzupełnienie. W związku z tym 
oddziaływanie negatywne na powierzchnię ziemi i krajobraz jest w większym stopniu pozytywne niż negatywne.  

Źródło: opracowanie własne 

 

Tabela 10 Przewidywane znaczące oddziaływania związane z realizacją ustaleń Programu Ochrony Środowiska 
na klimat 

Wyszczególnienie 

1. rozwój ruchu komunikacyjnego na terenach cennych przyrodniczo nie przyczyni się do zmniejszenia globalnej presji na zmiany 
klimatyczne, jednak udrażnianie ruchu samochodowego zmniejszy negatywne oddziaływanie, 

2. nie przewiduje się znaczących oddziaływań w zakresie rozwoju turystyki, który ma mieć łagodny charakter uwzględniający walory 
przyrodnicze. 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 11 Przewidywane znaczące oddziaływania związane z realizacją ustaleń Programu Ochrony Środowiska 
na zasoby naturalne 

Wyszczególnienie 

1. aktualizacja „Programu…” zawiera szereg zapisów dotyczących budowy i modernizacji infrastruktury technicznej, w tym 
infrastruktury ochrony środowiska (kanalizacji), co w  znacznym stopniu ogranicza oddziaływanie negatywne poszczególnych 
celów na zasoby naturalne, jakimi są złoża wód podziemnych wykorzystywanych jako woda pitna dla mieszkańców powiatu. 

2. część zasobów naturalnych znajdujących się na terenie powiatu jest chroniona w sposób naturalny oraz poprzez działający system 
prawny to oddziaływanie realizacji poszczególnych celów na zasoby naturalne jest stosunkowo niewielkie i zazwyczaj nie będzie 
miało istotnego wpływu na te zasoby. 

Źródło: opracowanie własne 

 

Tabela 12 Przewidywane znaczące oddziaływania związane z realizacją Programu Ochrony Środowiska na 
zabytki.  

Wyszczególnienie 

1. rozwój turystyki i działania informacyjne mogą przyczynić się do zwiększenia liczby wypoczywających i odwiedzających powiat 
kłodzki turystów. Może to mieć negatywne skutki w postaci zwiększonego ruchu samochodowego, zwiększonej ilości odpadów 
pozostawionych przez turystów, a także większego hałasu spowodowanego zwiększeniem się ilości atrakcji dla turystów (bary, 
dyskoteki). 

2. Oddziaływanie to ma także pozytywny efekt zwiększa się przedsiębiorczość mieszkańców, a tym samym zamożność. W wyniku 
tego z pewnością będą realizowane prace renowacyjne na zabytkowych obiektach, w związku z tym będzie to trwałe i korzystne 
oddziaływanie mające wpływ na podniesienie atrakcyjności powiatu.  

Źródło: opracowanie własne 

 

Tabela 13 Przewidywane znaczące oddziaływania związane z realizacją ustaleń Programu Ochrony Środowiska 
na dobra materialne.  

Wyszczególnienie 

1. aktualizacja „Programu…” nie zawiera ustaleń, które prowadziłyby do dających się przewidzieć istotnych strat w zakresie wartości 
i jakości dóbr materialnych, 

2. realizacja ustaleń aktualizacji „Programu …” będzie się wiązała z poprawą jakości i wartości przestrzeni publicznych (estetyzacja, 
modernizacja, remonty, termomodernizacje budynków, realizacja nowych lub poprawa stanu istniejących terenów zieleni), 

3. realizacja ustaleń aktualizacji „Programu …” będzie się wiązała z poprawą sytuacji materialnej mieszkańców, co będzie sprzyjać 
konsumpcji i poprawie standardu zamieszkania 

Źródło: opracowanie własne 

 

W zdecydowanej większości oceniono, iż realizacja zamierzonych celów nie wpłynie w  sposób zauważalny na 
analizowane zagadnienie. Tak duża liczba ocen pozytywnych wynika w dużej mierze ze specyfiki planowanych 
zamierzeń rozwojowych – spośród 10  celów głównych, tylko 3 w sposób ewidentny i inwazyjny wkraczają  
w środowisko przyrodnicze i są osadzone w konkretnej przestrzeni, która może pełnić funkcje ekologiczne.  

Chodzi tu przede wszystkim o budowę sieci kanalizacji, modernizację dróg, a także działania przeciwpowodziowe. 
Wszystkie te działania przyczyniać się będą do oddziaływania negatywnego tylko w tracie realizacji inwestycji.  

Lokalizacja każdej z inwestycji ma niebagatelne znaczenie, gdyż nieprawidłowa lokalizacja drogi czy oczyszczalni 
ścieków będzie negatywnie oddziaływać także po zakończeniu realizacji inwestycji. Tylko właściwa lokalizacja 
inwestycji będzie minimalizować ryzyko negatywnych oddziaływań. Na etapie opracowania niniejszej prognozy 
nie ma jednak sprecyzowanych planów dotyczących lokalizacji wszystkich planowanych w ramach 
„Programu…” inwestycji, związku z tym aby maksymalnie ograniczyć ryzyko negatywnego oddziaływania 
należy prawidłowo dobrać lokalizację tych działań w zgodzie z Lokalnymi i  Wojewódzkim Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego, aktami prawnymi i opiniami i  wytycznymi organów nadzorujących 
inwestycje ekologiczne. 

Trzy cele (edukacja ekologiczna i ochrona przed promieniowaniem oraz poważne awarie) spośród dziesięciu 
analizowanych mają natomiast typowy charakter projektów miękkich – związanych z informowaniem o walorach 
powiatu, podnoszeniem edukacji ekologicznej, prowadzeniem badań jakości środowiska w celu zapobiegania 
poważnym awariom, oraz minimalizacji promieniowania elektromagnetycznego, a więc nie mają bezpośredniego 
(a nawet istotnego pośredniego) wpływu na przestrzeń i środowisko. 
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W niektórych przypadkach nie było możliwe wydanie jednoznacznej oceny. Dosyć częste są sytuacje, gdy cel ma 
bardzo złożony charakter i poszczególne działania w ramach tego celu mogą w różny sposób oddziaływać.  
W niektórych przypadkach działanie może być ocenione dopiero w momencie wyznaczenia szczegółowej 
lokalizacji inwestycji gdyż dopiero lokalizacja zadania różnicuje, czy ocena oddziaływania będzie pozytywna, czy 
negatywna.  
 

9. PRZEDSTAWIENIE ROZWIĄZAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, 
OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH 
ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, MOGĄCYCH BYĆ WYNIKIEM 
REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

Do przedsięwzięć realizowanych w ramach „Programu…”, które mogą negatywnie oddziaływać na środowisko 
należą przede wszystkim na etapie budowy inwestycje w  zakresie infrastruktury komunalnej: wodociągi, 
kanalizacja, oczyszczalnie ścieków, sieć gazowa, a także w fazie realizacji i eksploatacji drogi, zbiorniki 
retencyjne, urządzenia hydrotechniczne i przeciwpowodziowe. Negatywne oddziaływanie tych inwestycji na 
środowisko można ograniczyć do racjonalnego poziomu poprzez dobrze przemyślany wybór lokalizacji, ponieważ 
skala wywoływanych przez nie przekształceń środowiska zależeć będzie w znacznym stopniu od lokalnych 
uwarunkowań. Ponadto prawidłowy projekt, uwzględniający potrzeby ochrony środowiska zarówno na etapie 
budowy jaki i w fazie eksploatacji inwestycji pozwoli także ograniczyć te oddziaływania.  

Do ogólnych działań ograniczających oddziaływanie należą:  

 w czasie realizacji inwestycji prawidłowe zabezpieczenie techniczne sprzętu i placu budowy, w tym 
zwłaszcza w miejscach styku z ekosystemami szczególnie wrażliwymi na zmiany warunków 
siedliskowych;  

 stosowanie odpowiednich technologii, materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych;  

 dostosowanie terminów prac do terminów rozrodu zwierząt,  

 maskowanie elementów dysharmonijnych dla krajobrazu.  

Przy realizacji koncepcji modernizacji infrastruktury przeciwpowodziowej należy tak planować zakres prac 
budowlanych, aby w możliwie najwyższym stopniu zapewnić ochronę gleb, siedlisk, naturalnego ukształtowania 
terenu i stosunków wodnych. Dla eliminacji ujemnych dla środowiska skutków realizacji zadań należy na etapie 
opracowywania koncepcji budowy, przewidzieć wykonanie systemów regulujących stosunki wodne na obszarach 
przyległych. Aby zapobiec eutrofizacji zbiornika należy w obrębie zlewni zbiornika zapewnić budowę kanalizacji 
i oczyszczalni ścieków co ograniczy spływ substancji biogennych z pól.  

Realizacja infrastruktury transportu drogowego nie może zagrażać trwałości układów przyrodniczych i ciągłości 
funkcjonowania środowiska przyrodniczego. Realizując inwestycje drogowe należy ograniczać presje na tereny 
wrażliwe, unikać tworzenia barier dla funkcjonowania przyrody. Istotne jest zachowanie drożności korytarzy 
ekologicznych oraz utrzymanie głównych szlaków migracji zwierząt. Zapewnienie przepustów lub kładek dla 
zwierząt w poprzek drogi, pozwoli utrzymać te szlaki migracyjne. Aby ograniczyć oddziaływanie drogi jako źródła 
emisji hałasu i spalin należy w projekcie uwzględnić możliwość budowy ekranów akustycznych oraz takie 
rozwiązania, które poprawią płynność ruchu np. wydzielenie pasa awaryjnego, wydzielenie pasów do skrętu  
w rejonie skrzyżowań, budowa zatok w rejonie przystanków komunikacji, budowa przestrzeni parkingowych, 
odpowiednia geometria łuków, budowa skrzyżowań wielopoziomowych. Ponadto nasadzenia wzdłuż drogi mogą 
ograniczyć rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń.  

W przypadku gdy całkowite uniknięcie danego oddziaływania jest niemożliwe i istnieje niebezpieczeństwo 
nieodwracalnego zniszczenia szczególnie cennych elementów przyrody, konieczne jest podjęcie odpowiednio 
wcześniej działań kompensacyjnych. Należy m.in. zapewnić odtworzenie zniszczonych siedlisk w miejscach 
zastępczych, sztuczne zasilanie osłabionych populacji; tworzenie alternatywnych połączeń przyrodniczych  
i różnorodnych tras migracji zwierząt.  

Mając na uwadze duży zasięg oraz w większości przypadków nieodwracalny charakter przekształceń środowiska 
podczas realizacji analizowanych inwestycji, zaleca się dokładne rozważanie lokalizacji inwestycji a także 
zastosowanie przyjaznych dla środowiska oraz wysokiej klasy rozwiązań technicznych. 
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10. ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH 
W PROJEKTOWANYM DOKUMENCIE WRAZ Z UZASADNIENIEM ICH 
WYBORU ORAZ OPIS METOD DOKONANIA OCENY PROWADZĄCEJ DO 
TEGO WYBORU, W TYM TAKŻE WSKAZANIE NAPOTKANYCH TRUDNOŚCI 
WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKU TECHNIKI LUB LUK WE 
WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY 

Większość proponowanych do realizacji przedsięwzięć w ramach projektu aktualizacji „Programu…” ma 
pozytywny wpływ na środowisko i proponowanie w tym zakresie rozwiązań alternatywnych nie ma uzasadnienia. 
Ponadto brak jest możliwości precyzyjnego określenia działań alternatywnych dla wskazanych działań. 

Skutki środowiskowe podejmowanych działań silnie zależą od lokalnej chłonności środowiska lub od 
występowania w rejonie realizacji przedsięwzięcia tzw. obszarów wrażliwych, dlatego przy budowie nowych 
dróg, sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, a także oczyszczalni ścieków należy, rozważać warianty alternatywne 
tak, aby wybrać ten, który w  najmniejszym stopniu będzie negatywnie oddziaływać na środowisko. Jako warianty 
alternatywne przedsięwzięcia można rozważać: warianty lokalizacji, warianty konstrukcyjne i technologiczne, 
warianty organizacyjne czy wariant niezrealizowania inwestycji tzw. wariant „0”.  

Wariant „0” nie oznacza, że nic się nie zmieni, ponieważ brak realizacji inwestycji może także powodować 
konsekwencje środowiskowe, co opisano szczegółowo w rozdziale 5. 

W przypadku pozostałych zaproponowanych działań, wpływających korzystnie na środowisko, zaproponowanie 
rozwiązań alternatywnych jest nieuzasadnione. 

W trakcie opracowywania niniejszej prognozy nie natrafiono na trudności wynikające z  niedostatku techniki lub 
luk we współczesnej wiedzy.  
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11. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH METODACH ANALIZY REALIZACJI 
PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

Aby w przyszłości istniała możliwość obiektywnej weryfikacji i modyfikacji celów i  projektów proponowanych 
w ramach projektu aktualizacji „Programu…” konieczne jest prowadzenie monitoringu, który dostarczy danych 
niezbędnych do realizacji tych działań. 

Monitoring ten, ze względu na częstotliwość gromadzenia, a w szczególności udostępniania danych powinien być 
prowadzony w cyklu rocznym, a sprawozdania z jego realizacji, łącznie ze sprawozdaniami z postępów 
wykonania, powinny być udostępniane, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 października 2008 roku  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020, poz. 283 z późn. zm.), co najmniej w cyklu dwuletnim. 
Monitoring ten obejmuje dwa podstawowe rodzaje kontrolowania zmian, które najogólniej można określić jako: 

 monitoring ilościowy, 

 monitoring jakościowy. 

Ujęcie ilościowe obrazuje prognozę zmian konkretnych wielkości (wskaźników). Nie do wszystkich elementów 
środowiska da się przypisać wskaźniki, jak i również dostępne dane są zbyt ubogie, aby dokonać prognozy 
ilościowej w niektórych elementach środowiska. Do prognozowania zmian wskaźników w przyszłości 
wykorzystano informacje o dynamice zmian tych wskaźników w przeszłości, nakładów w okresach poprzednich  
i planowanych do poniesienia (uwzględniono fakt, iż cześć zaplanowanych nakładów w poprzednim okresie nie 
została zrealizowana), oraz wymogi UE. 

Prognoza optymistyczna powstała przy założeniu, że wszystkie wymogi UE w ochrony przyrody i środowiska 
zostaną spełnione oraz zostanie wydatkowanych 100% nakładów zaplanowanych na realizację postanowień 
projektu aktualizacji „Programu…”. 

Prognoza realistyczna uwzględnia dotychczasowe tempo zmian wskaźników oraz środków jakie poniesiono na 
realizację postanowień dotychczasowej wersji „Programu…”. 

Prognoza pesymistyczna powstała przy założeniu, że nie uda się wydatkować 100% zaplanowanych nakładów na 
realizację postanowień projektu aktualizacji „Programu…”, a  dotychczasowe tempo zmian wskaźników zostanie 
osłabione. 

Dla elementów projektu aktualizacji „Programu…”, dla których nie można prognozować określonych 
wskaźników lub jest to utrudnione, wykorzystano ocenę jakościowa, która stanowi jednocześnie uzupełnienie do 
oceny ilościowej. Listę tę można ewentualnie w  przyszłości uzupełnić o pojedyncze nowe wskaźniki dotyczące 
wykonania postanowień projektu aktualizacji „Programu…”.  

Wskazane byłoby także podanie, które wskaźniki służą do monitorowania poszczególnych celów projektu 
aktualizacji „Programu…”. 

 

12. INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA 
ŚRODOWISKO 

Obowiązek rozważania możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko zadań i  przedsięwzięć 
planowanych w projekcie „Programu …” wynika z Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko  
w kontekście transgranicznym, sporządzonej w Espoo dnia 25 lutego 1991 roku.  

W konwencji jako oddziaływanie transgraniczne określono jakiekolwiek oddziaływanie, niemające wyłącznie 
charakteru globalnego, na terenie podlegającym jurysdykcji strony, spowodowane planowaną działalnością, której 
fizyczna przyczyna jest w całości lub częściowo położona na terenie podlegającym jurysdykcji innej strony.  
W załączniku 1  i  załączniku 3 ww. konwencji określono działalności i dodatkowe kryteria, które wskazują na 
możliwość wystąpienia transgranicznego oddziaływania. Specjalnej analizie powinny podlegać inwestycje 
zlokalizowane blisko granic, a także te realizowane dalej, ale ze względu na rozmiar przedsięwzięcia mogące 
powodować znaczące emisje lub zmiany w środowisku.  

Zaproponowane w ramach projektu aktualizacji „Programu…” działania w zakresie dziesięciu celów w zakresie 
różnych dziedzin środowiskowych nie rodzą żadnych konsekwencji dla ewentualnych skutków środowiskowych, 
których charakter mógłby posiadać znaczenie transgraniczne. Skala przedsięwzięć zaproponowanych do realizacji 
w  ramach projektu aktualizacji „Programu…” ma charakter powiatowy i ewentualne negatywne oddziaływanie 
tych przedsięwzięć będzie miało zasięg lokalny.  

Na etapie opracowywania niniejszej prognozy według stanu wiedzy na chwilę obecną stwierdzono, że realizacja 
projektu „Programu …” nie wskazuje na możliwość negatywnego stałego transgranicznego oddziaływania na 
środowisko, mogącego objąć terytorium innych państw. 
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13. STRESZCZENIE SPORZĄDZONE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

Podstawą wykonania niniejszej Prognozy oddziaływania na środowisko projektu „Programu Ochrony Środowiska 
dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028” były przepisy ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020, poz. 283 z późn. zm.).  

Nadrzędnym celem przedmiotowego dokumentu była analiza potencjalnych skutków, zarówno pozytywnych jak 
i negatywnych, jakie mogą wystąpić w środowisku w związku z  realizacją zadań sformułowanych w projekcie 
„Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028”. 
Należy w tym miejscu zaznaczyć także, że przedmiotem analizy w aspekcie oddziaływań negatywnych było nie 
tylko wskazanie możliwości ich wystąpienia, ale również sformułowanie zaleceń mających na celu ich 
ograniczenie bądź wręcz zapobieżenie im. 

W kontekście powyższego punktem wyjścia dla opracowania niniejszej „Prognozy…” była analiza stanu 
aktualnego środowiska przyrodniczego na obszarze powiatu kłodzkiego oraz wskazanie najważniejszych 
problemów w tym zakresie.  

Analizy stanu aktualnego dokonano w oparciu o informacje uzyskane od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska, Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych Regionalnych), na podstawie danych uzyskanych 
z Gmin i Powiatu. Rokiem bazowym dla prowadzonych analiz był rok 2019 oraz, w przypadku braku 
wiarygodnych informacji, korzystano także z danych za rok 2017-2018.  

 

Tabela 14 Ocena stanu środowiska powiatu wskazuję następujące problemy występujące w poszczególnych 
sektorach środowiska 

Powietrze atmosferyczne Wody powierzchniowe i podziemne Hałas 

pogorszenie jakości powietrza ze 
względu na pył zawieszony oraz 
benzo(alfa)piren przy szlakach 

komunikacyjnych, 

 

oddziaływanie emisji związanych z 
indywidualnym ogrzewaniem budynków 

 

brak obszarowych programów 
ograniczenia niskiej emisji na terenie 

gmin należących do powiatu kłodzkiego 

 

niski udział energii odnawialnej 
w ogólnym bilansie energetycznym 

nieuporządkowana gospodarka wodno-
ściekowa na części obszarów wiejskich, 

 

niski stopień oczyszczania ścieków, 

niekontrolowanych zrzutów ścieków 
bytowych do rzek płynących przez teren 

powiatu, 

 

pogarszanie się jakości wód podziemnych 
w płytkich poziomach wodonośnych w 

obrębie terenów zurbanizowanych, 

 

brak racjonalnego gospodarowania wodą 
w gospodarce komunalnej oraz brak 
racjonalizacji gospodarki wodnej w 

sektorze przemysłowym oraz 
wodochłonność procesów produkcyjnych, 

 

brak uporządkowanej gospodarki wodami 
opadowymi, w szczególności na terenach 

wiejskich 

ciągły wzrost natężenia ruchu 
samochodowego i powolny rozwój 

infrastruktury drogowej w stosunku do 
przybywającej liczby samochodów, 

 

postępujący proces degradacji obszarów 
„cichych”, 

 

nieuwzględnianie w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego 

uwarunkowań związanych z ochroną przed 
hałasem 

 

Przy tak przeprowadzonej ocenie możliwe było generalne określenie potencjalnych niekorzystnych skutków 
środowiskowych związanych z realizacja poszczególnych zadań. Ponadto oceny tej dokonano przede wszystkim 
pod katem oddziaływania na środowisko w  fazie eksploatacji, zakładając, że uciążliwości występujące w fazie 
budowy z reguły mają charakter przejściowy. 

Pozytywne oddziaływania zadań wskazanych w „Programie…” na środowisko zdecydowanie przeważają nad 
negatywnymi. 



Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028 

 

87 

Negatywne potencjalne oddziaływanie mogą mieć przedsięwzięcia 
w trakcie realizacji zadań: 

Negatywne krótkoterminowe oddziaływania na zasoby środowiska 
mogą być związane z faza realizacji inwestycji. 

Jako ewentualne długoterminowe oddziaływania zidentyfikowano 
m.in.: 

 Przebudowa i modernizacja dróg na terenie powiatu, 

 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, 

 Rozbudowa sieci wodociągów, kanalizacji i  budowa 
lokalnych oczyszczalni ścieków. 

 nieodwracalne przekształcenia terenów (np. inwestycje 
drogowe), 

 nieodwracalne zmiany w krajobrazie (np. inwestycje 
drogowe), 

 pogorszenie jakości powietrza (w przypadku budowy nowych 
dróg, napływ turystów), 

 podwyższenie poziomu hałasu (np. inwestycje drogowe, 
napływ turystów), 

 przerwanie szlaków migracji (np. inwestycje drogowe). 

  

Realizacja żadnego z proponowanych priorytetów nie pociągnie za sobą stałego negatywnego transgranicznego 
oddziaływania na środowisko. 

Negatywne oddziaływanie na środowisko ww. przedsięwzięć można w pierwszej kolejności minimalizować 
poprzez wybór najbardziej racjonalnej ich lokalizacji zapewniającej zarówno wymierny efekt ekologiczny jaki 
społeczno – ekonomiczny, czyli innymi słowy – równowagę przyrodniczą.  

Warunkiem wyboru najbardziej optymalnej lokalizacji jest analiza przepisów prawnych z  zakresu ochrony 
zasobów przyrodniczych, dokumentów strategicznych oraz aktów prawa miejscowego (Miejscowe Plany 
Zagospodarowania Przestrzennego, Wojewódzki Plan Zagospodarowania Przestrzennego). 

Większość proponowanych do realizacji przedsięwzięć ma pozytywny wpływ na środowisko proponowanie 
rozwiązań alternatywnych innych niż lokalizacyjne nie ma uzasadnienia.  

W przypadku gdy projekty inwestycyjne nie zostaną wdrożone prowadzić to będzie do pogłębiania się problemów 
w zakresie stanu jakości wód powierzchniowych i podziemnych, jakości powietrza, stanu dróg poziomu edukacji 
ekologicznej, co negatywnie wpływać będzie na komfort życia i zdrowie mieszkańców.  

Przeprowadzona analiza i ocena wszystkich celów zapisanych z projekcie „Programu…” pozwala na 
stwierdzenie, iż generalnie realizacja zapisów i postanowień projektu analizowanego dokumentu doprowadzi do: 

1. wzrostu poziomu wiedzy ekologicznej mieszkańców powiatu, 

2. większego dostępu do informacji turystycznej, 

3. podniesienia poziomu wiedzy o możliwościach budowlanych na terenie powiatu (zagrożenia 
osuwiskowe), 

4. zwiększenia świadomości o stanie środowiska (badania, gleb, wykonanie map akustycznych, badania 
poziomu promieniowania elektromagnetycznego), 

5. zwiększenia powierzchni terenów z zielenią urządzoną – także wzdłuż dróg, 

6. poprawy skuteczności ochrony przeciwpowodziowej w celu ochrony mieszkańców i  ich mienia, 

7. zwiększenia dostępności do dobrej jakości wody do picia ze względu na rozbudowę sieci wodociągowej, 

8. zmniejszenia zagrożenia dla wód i gleby z powodu ograniczenia zrzutu do rzek i  potoków surowych 
ścieków, 

9. poprawy jakości środowiska, zachowania różnorodności biologicznej oraz dziedzictwa przyrodniczo-
kulturowego, 

10. ograniczanie zużywania zasobów środowiskowych, 

11. poprawy warunków zdrowia, życia i pracy mieszkańców powiatu oraz turystów wypoczywających na 
jego terenie 
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Załącznik do Prognozy - oświadczenie autora o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a 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. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.)  

 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, iż ukończyłem, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, jednolite studia magisterskie 
oraz studia podyplomowe na kierunku Prawo ochrona środowiska. Posiadam co najmniej 5-letnie doświadczenie 

w pracach przygotowujących raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub prognozy 
oddziaływania na środowisko, oraz  przygotowałem co najmniej 5 raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko lub prognoz oddziaływania na środowisko. 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 


