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Odpowiadając na wniosek numer DOŚ-V.721.1.20.2017.KO z dnia 09.10.2017 r., w 
sprawie uzgodnienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, na 
podstawie art. 47 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 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), konieczności 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu 
pn. „Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej i miasta Opola ze względu na 
przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu 
oraz poziomów dopuszczalnych pyłu PM2,5, ozonu i benzenu dla strefy opolskiej” informuję, 
co następuje. 

Analiza przedłożonego projektu oraz uzasadnienia zawierającego informacje 
o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 49 ww. ustawy wykazała, że przedmiotowy 
dokument dotyczy m.in. działań, polegających na: 

 ograniczeniu emisji powierzchniowej, poprzez:
- opracowanie i wdrożenie Programów Ograniczania Niskiej Emisji – graniczenie
emisji z urządzeń o małej mocy do 1 MW (wymiana niskosprawnych urządzeń), 
- poprawę efektywności energetycznej – ograniczenie strat ciepła poprzez 
termomodernizację obiektów;
- zapewnienia dostępu do sieci ciepłowniczej i gazowej – rozbudowa 
i modernizacja sieci ciepłowniczej i gazowej zapewniająca podłączenie nowych 
użytkowników.

 ograniczeniu emisji ze źródeł komunikacyjnych, poprzez:
- rozwój komunikacji publicznej oraz wdrożenie energooszczędnych 
i niskoemisyjnych rozwiązań z uwzględnieniem wszystkich uczestników ruchu;
- rozwój infrastruktury rowerowej;

 działaniach systemowych:
- uwzględnianie w zamówieniach publicznych oraz planach zagospodarowania 
przestrzennego problemów ochrony powietrza, 
- prowadzenie bazy danych informującej o zagrożeniach krótkoterminowych
w zakresie możliwych zanieczyszczeń benzenem,
- prowadzenie działań promocyjnych i edukacyjnych.

 ograniczeniu emisji z zakładów produkcyjnych, poprzez:
- remonty instalacji baterii koksowniczych, ograniczenie emisji z procesu 
koksowania węgla i opalania baterii koksowniczych,
- modernizacje procesów transportu i rozładunku benzolu,
- modernizacje systemów kanalizacyjnych i odprowadzania ścieków z zakładów
przemysłowych;



- modernizacje instalacji transportu gazów zawierających benzen,
- wprowadzanie przez przedsiębiorców nowoczesnych i przyjaznych środowisku 
technologii,

 działaniach edukacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych dotyczących problemów 
związanych z niską emisją oraz zanieczyszczeniem powietrza,

 działaniach kontrolnych,

 działaniach o charakterze administracyjno-organizacyjnym – monitorowanie realizacji 
POP.

Jednocześnie wskazano, iż dokument ma charakter ogólny oraz nie wskazuje 
konkretnych inwestycji, a także ich skali, jak również rozwiązań technicznych w zakresie 
ich realizacji. Ograniczenie emisji z zakładów produkcyjnych dotyczyć będzie realizacji zadań 
własnych tych zakładów. 

Ponadto kierunki działań będą realizowane na terenie gmin województwa opolskiego, 
w zależności od występujących na danym obszarze przekroczeń stężeń dopuszczalnych i 
docelowych substancji w powietrzu.

Równocześnie wskazano, że przedmiotowy dokument nie wyznacza ram 
dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 
a realizacja ww. zadań nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

Wobec powyższego, stwierdzono brak przesłanek do przeprowadzenia strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn. „Program ochrony powietrza dla strefy 
opolskiej i miasta Opola ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 
i poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz poziomów dopuszczalnych pyłu PM2,5, ozonu 
i benzenu dla strefy opolskiej”.

Dodatkowo, z uwagi na fakt, że działania polegające na termomodernizacji budynków mogą 
odbywać się w potencjalnych miejscach odpoczynku nietoperzy oraz gniazdowania ptaków 
wnoszę o zamieszczenie w przedmiotowym planie informacji o rozwiązaniach mających na 
celu zapobieganie łamaniu zakazów dotyczących chronionych gatunków zwierząt, o których 
mowa w § 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie 
ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183), a w szczególności dostosowanie 
terminu termomodernizacji budynków do okresu lęgowego ptaków. Przedmiotowe 
rozwiązania uwzględnia stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu 
oraz Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Opolu w sprawie ochrony siedlisk ptaków 
i nietoperzy na obiektach budowlanych (http://opole.rdos.gov.pl/regionalna-rada-ochrony-
przyrody).
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