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PODSUMOWANIE  

STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO  

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI ŁUBNIANY  

UCHWALONEGO UCHWAŁĄ NR XIV/89/19 RADY GMINY ŁUBNIANY  

Z DNIA 25 LISTOPADA 2019 R. 

 

Podstawa Prawna 

Ustawa 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), w szczególności Art. 55, ust. 3, który określa 

zakres podsumowania. 

1. USTALENIA ZAWARTE W PROGNOZIE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łubniany położonego w centralnej części gminy 

Łubniany. Prognoza została wykonana na zlecenie Pracowni Urbanistycznej w Rybniku.  

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje sołectwo Łubniany 

w gminie Łubniany. Projekt mpzp został sporządzony na podstawie uchwały Nr XXVII/182/17 Rady 

Gminy Łubniany z dnia 27 marca 2017 r. i uchwały Nr XXXIV/239/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 

29 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Łubniany Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru objętego uchwałą spowodowane było koniecznością racjonalnego zagospodarowania terenów, 

zgodnie z kierunkami polityki przestrzennej przyjętej dla tego obszaru w Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany, uwzględnieniem wniosków 

mieszkańców, a także ujednolicenie mpzp (jeden plan zamiast kilku). Konieczne było również 

zaktualizowanie części z obowiązujących mpzp, gdyż nie są one zgodne z obecnie obowiązującymi 

przepisami. 

Opracowanie obejmuje teren sołectwa Łubniany, która administracyjnie przynależy do gminy 

Łubniany położonej w powiecie opolskim i województwie Opolskim. Jest jednym z 11 sołectw gminy 

i położone jest w jej centralnej części. Powierzchnia sołectwa, a więc i powierzchnia opracowania mpzp 

wynosi ok. 1075 ha. Wg danych GUS za 2016 r. w całej gminie Łubniany zamieszkiwało 9711 osób. 

Według podziału na jednostki fizyczno-geograficzne J. Kondrackiego obszar sołectwa znajduje się 

w obrębie prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego (31), podprowincji Niziny Środkowoeuropejskiej (318), 

makroregionu Niziny Śląskiej (318.5) i w granicach mezoregionu Równina Opolska (318.57). W budowie 

geologicznej analizowanego terenu udział biorą osady trzeciorzędowe i czwartorzędowe zalegające na 

starszych utworach karbońskich. Sieć hydrograficzna Łubnian jest słabo rozwinięta. W części południowej 

i centralnej praktycznie brak jest cieków, natomiast część północna stanowi rozległą dolinę Brynicy, 

z samą Brynicą, drugim nieco mniejszym ciekiem Dopływem spod Łubnian oraz siecią rowów 

melioracyjnych. Na terenie objętym planem występują użytkowe poziomy wodonośne w utworach 

czwartorzędowych, nie wydzielono tu jednak głównych zbiorników wód podziemnych. Na terenie sołectwa 

przeważają trzy typy gleb: gleby bielicowe i pseudobielicowe, gleby brunatne wyługowane i brunatne  

kwaśne oraz mady. Gleby bielicowe i pseudobielicowe dominują w części północnej Łubnian, zaś gleby 

brunatne i czarne ziemie w części północnej. Mady przeważają z kolei w dolinie Brynicy. Pozostałe typy 

gleb odnotowanych w granicach sołectwa zajmują wyraźnie mniejsze powierzchnie użytków rolnych. 

Powierzchniowo na terenie sołectwa największy jest udział kompleksu żytniego bardzo dobrego (4) 

i dobrego (5) – odpowiednio 39,56% i 22,15%. Obejmują one obszary występowania gleb 

bielicoziemnych, czarnych ziem zdegradowanych i większości gleb brunatnych kwaśnych w części 

centralnej i południowej sołectwa. Kompleks żytni słaby (6) występuje na mniejszych powierzchniach 

zajmuje zaledwie 7,57% powierzchni rolniczej. Na terenie sołectwa występuje także kompleks pszenny 

dobry (2), zajmuje on jednak niewiele, bo zaledwie 4,59% powierzchni użytkowanej rolniczo. Łąki 

występujące w dolinie Brynicy, zaliczono do użytków zielonych średnich (2z), zajmują one ok. 240 ha, co 
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stanowi aż 25% powierzchni sołectwa. Na terenie sołectwa Łubniany nie występują żadne złoża kopalin, 

nie ustanowiono tu również obszarów i terenów górniczych.      

W wyniku przekształceń antropogenicznych związanych z rozwojem osadnictwa, rolnictwa 

i gospodarką leśną, roślinność rzeczywista wyraźnie różni się od opisanej wyżej roślinności potencjalnej. 

Zdecydowanie na terenie sołectwa dominują grunty orne, a w dolinie Brynicy użytki zielone w postaci łąk. 

Centralna część sołectwa pozostaje zabudowana i zurbanizowana. Niewielkie powierzchnie leśne 

występują w rozproszeniu i nie mają większej wartości przyrodniczej, są to bowiem drzewostany 

o charakterze gospodarczym. Bezpośrednio na terenie sołectwa powierzchni leśnych jest niewiele, nie 

odróżniają się one jednak od lasów otaczających Łubniany. Są to rozległe kompleksy Lasów Stobrawsko-

Turawskich, stanowiących jedną z pozostałości dawnej Puszczy Śląskiej. Lasy tworzą przeważnie 

zbiorowiska boru mieszanego wilgotnego i świeżego z dominującą w składzie gatunkowym sosną, której 

udział w ogólnym składzie gatunkowym wynosi ok. 80%. W pozostałych 20% udział mają: dąb, brzoza, 

olcha, świerk. Są to nasadzenia sztuczne na ubogich siedliskach grądowych, co doprowadziło do 

zubożenia siedliskowego. Lasy administrowane są przez RDLP Katowice, Nadleśnictwo Turawa, w ich 

obrębie prowadzona jest normalna gospodarka leśna. 

Generalnie w części centralnej i południowej Łubnian brak jest wartościowych siedlisk 

przyrodniczych, dominują tu bowiem tereny rozległych gruntów ornych pozostających w uprawie oraz 

zurbanizowana, centralna część wsi. Charakterystyczny dla Łubnian jest brak większych powierzchni wód 

np. w postaci stawów, oczek wodnych, jezior itp. Najcenniejszym elementem sołectwa jest 

niezabudowana północna jej część stanowiąca dolinę Brynicy. Także i tu występują grunty orne, ale 

i także powierzchnie łąk, w części zachodniej są one podmokłe, co dodaje im waloru przyrodniczego. 

W obrębie doliny Brynicy brak jest większych powierzchni zadrzewień, w tym stricte o charakterze 

łęgowym, ale rosną tu topole, które stanowią niewątpliwie ciekawy element krajobrazowy. Cała dolina 

stanowi obszar bardzo cenny i winna być objęta ochroną. W niniejszym opracowaniu wskazuje się na 

taką potrzebę, przedstawiono również granicę terenu, który mógłby ochronie podlegać. 

Na terenie sołectwa Łubniany znajdują się następujące formy ochrony przyrody wymienione 

w art. 6 ust.1 ustawy o ochronie przyrody:  

 Obszar Chronionego Krajobrazu (OChK) „Lasy Stobrawsko-Turawskie”, dla którego normatywny 

akt prawny stanowi Rozporządzenie nr  0151/P/16/2006 Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 

2006 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu [Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2006 r. Nr 33 

poz. 1133]. Obejmuje on rozległy, kompleks leśny w północnej i północno-wschodniej części 

województwa, o całkowitej powierzchni 118 367 ha. Na terenie sołectwa Łubniany ochroną objęte 

są niewielkie skrawki w południowo-wschodniej części sołectwa. Bezpośrednio na terenie 

sołectwa nie występują obiekty wartościowe. Obszar ten objęto ochroną generalnie ze względu 

na ogólnie duże walory przyrodnicze i krajobrazowe sprzyjające turystyce i wypoczynkowi. Walor 

stanowi rozległość obszarów leśnych, niewielki stopień urbanizacji, polodowcowa rzeźba terenu 

z licznymi wydmami, zaś na obszarach otwartych aleje drzew, stare parki oraz liczne stanowiska 

roślin i zwierząt.  

 Stobrawski Park Krajobrazowy – objęty został ochroną na podstawie Rozporządzenia Nr 

0151/P/19/06 Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie Stobrawskiego Parku 

Krajobrazowego Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 33 poz. 1136 z dnia 17 maja 2006 r. Na terenie 

sołectwa Łubniany ochroną objęte są niewielkie skrawki w północnej części sołectwa.  

 Pomnik przyrody lipa drobnolistna Rozporządzenie Nr 0151/P/38/05 Wojewody Opolskiego z dnia 

26 października 2005 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody Dz. Urz. Woj. Opolskiego 

z dnia 7 listopada 2005 r. Nr 72, poz. 2231. Obiektem ochrony jest lipa drobnolistna rosnąca przy 

ul. Opolskiej. 

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany 

z 2014 r. wskazywano na wartości przyrodnicze doliny Brynicy, jednak do ochrony wskazywano jedynie 

zachodnią część doliny jako „Łąki w dolinie Brynicy”. Dla potrzeb niniejszego opracowania wskazuje się 
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jednak na potrzebę objęcia ochroną całej doliny Brynicy jako zespołu przyrodniczo-krajobrazowego lub 

ewentualnie obszaru chronionego krajobrazu (jako forma ochrony korytarza ekologicznego). 

Ze względu na rolnicze użytkowanie terenu oraz morfologię, zdecydowanie przeważają 

krajobrazy otwarte, o charakterze równinnym. Na ich tle wyraźnie odcina się ściana lasu. Krajobraz 

kulturowy tworzy niska zabudowa mieszkaniowa z domieszką usługowej. W sołectwie przeważającym 

typem krajobrazu kulturowego jest krajobraz zabudowy wsi w typie ulicówki, który jest tutaj dobrze 

wykształcony, oraz pozostałości owalnicy. Poza terenami o bardziej zwartej zabudowie, przeważa 

krajobraz wsi rozczłonkowanej, który jest bardzo charakterystyczny. Poza tym można wyróżnić krajobraz 

pól, głównie małoobszarowych, oraz krajobraz leśny, który jednak dominuje już poza obszarem sołectwa.  

Nie występują tu znaczące punkty widokowe związane z ukształtowaniem terenu, można 

natomiast wyróżnić tu jedną dominantę architektoniczną w postaci wież kościoła pw. Świętych Apostołów 

Piotra i Pawła i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w centrum sołectwa. Wieża kościoła widoczna jest 

praktycznie ze wszystkich obszarów sołectwa i stanowi jego charakterystyczny element. Dość ładne, 

mimo równinnego charakteru, są otwarcia widokowe doliny Brynicy, widoczne są one jednak dopiero 

z mostów na rzece, a więc z ul. Leśnej czy z mostu na polnej drodze w północno-wschodniej części 

obszaru. Na terenie sołectwa nie występują obiekty, które zdecydowanie szpeciłyby krajobraz, raczej 

przeważa tu krajobraz harmonijny i uporządkowany. 

W wyniku powstania nowych terenów zurbanizowanych może wystąpić wpływ na wody 

powierzchniowe i podziemne, projekt planu wprowadza jednak odpowiednie zapisy dotyczące 

odprowadzania ścieków. Gleby oraz rolnicza przestrzeń produkcyjna na terenie objętym zmianą zostaną 

przekształcone i zdegradowane na skutek urbanizacji. Na terenie planowanym pod zabudowę istniejące 

środowisko ulegnie całkowitej zmianie i przekształcone zostanie w kierunku przydomowych zieleńców 

i ogrodów na obszarach przestrzeni biologicznie czynnej. Wzrost stopnia urbanizacji może nieznacznie 

wpłynąć na jakość powietrza atmosferycznego na skutek niskiej emisji. Nie przewiduje się znaczącego 

pogorszenia jakości klimatu akustycznego. Na analizowanych terenach nie występują tereny zagrożone 

osuwaniem się mas ziemnych, ani obszary szczególnego zagrożenia powodzią, nie zaistniała więc 

potrzeba wprowadzania zapisów w tym zakresie.  

Projekt planu nie wprowadza funkcji, które mogłyby potencjalnie transgranicznie oddziaływać na 

środowisko. W projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zaproponowano szereg 

rozwiązań mających na celu zapobieganie i ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko. Na 

etapie oceny projektu planu nie wprowadzono konkretnych rozwiązań mających na celu analizę skutków 

realizacji oraz częstotliwości jej przeprowadzania, nie ustalono również prac kompensacyjnych, gdyż 

ustawodawca nie przewiduje wprowadzenia takich rozwiązań w projekcie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Projekt planu nie wprowadza funkcji, które mogłyby wpłynąć na cele, 

przedmiot ochrony oraz integralność jakiegokolwiek obszaru Natura 2000 w związku z czym nie ma 

potrzeby wprowadzenia rozwiązań alternatywnych. 

 

2. OPINIE WŁAŚCIWYCH ORGANÓW 

Właściwymi organami, zgodnie z Art. 57 i Art. 58 ustawy są: 

1) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

2) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

W piśmie znak RB.6722.Ł.1.B.2018 z dn. 10 października 2018 r. wystąpiono o zaopiniowanie 

projektu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu. Projekt planu został zaopiniowany 

pozytywnie pismem znak WOOŚ.410.1.95.2018.ER z dnia 15 listopada 2018 r. 

W piśmie znak RB.6722.Ł.1.B.2018 z dn. 10 października 2018 r. wystąpiono o zaopiniowanie 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu. Projekt planu został zaopiniowany 

pozytywnie pismem znak NZ.4311.2.20.2018.EK z dnia 25 października 2018 r. 
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3. ZGŁOSZONE UWAGI I WNIOSKI 

Społeczeństwo uzyskało możliwość zapoznania się z projektem miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łubniany. Udział społeczeństwa w opracowywaniu 

dokumentu został zapewniony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przebieg postępowania 

przedstawiono w tabeli. 

 
 

Etap  
Sposób zawiadomienia 

Ilość wniosków 
 uwzględnionych/ 

nieuwzględnionych 

Ilość uwag 
uwzględnionych
/nieuwzględnio

nych 

Podstawa prawna 

Obwieszczenie 
o przystąpieniu do 
sporządzania 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego i o 
przeprowadzaniu 
strategicznej oceny 
oddziaływania na 
środowisko 

 ogłoszenie w gazecie: Nowa Trybuna 
Opolska z 1 marca 2018 r. 

 ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy w Łubnianach 

 ogłoszenie na stronie BIP Urzędu 
Gminy w Łubnianach 

W ogłoszeniach termin składania 
wniosków został określony na 26 marca 
2018 r. 

0/22   Ustawa 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 (t.j. Dz. 
U. z 2018 r. poz. 2081 
ze zm.) 

 Ustawa z dnia 
27.03.2003 r. o 
planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. 
U. 2018 r., poz. 1945) 

Obwieszczenie 
o wyłożeniu do 
publicznego wglądu, 
dyskusji publicznej  
i zbieraniu uwag 
 

 ogłoszenie w gazecie: Nowa Trybuna 
Opolska z 20 grudnia 2018 r. 

 ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy w Łubnianach 

 ogłoszenie na stronie BIP Urzędu 
Gminy w Łubnianach 

W ogłoszeniach termin wyłożenia do 
publicznego wglądu określono od 3 
stycznia 2019 r. do 31 stycznia 2019 r. 
Termin składania uwag został określony 
na 15 lutego 2019 r. 

Publiczną dyskusję zaplanowano na 21 
stycznia 2019 w siedzibie Urzędu Gminy 
w Łubnianach na godz. 15:00 

 

 150/172 

Obwieszczenie 
o ponownym 
wyłożeniu do 
publicznego wglądu, 
dyskusji publicznej  
i zbieraniu uwag 
 

 ogłoszenie w gazecie: Nowa Trybuna 
Opolska z 18 marca 2019 r. 

 ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy w Łubnianach 

 ogłoszenie na stronie BIP Urzędu 
Gminy w Łubnianach 

W ogłoszeniach termin wyłożenia do 
publicznego wglądu określono od 26 
marca 2019 r. do 24 kwietnia 2019 r. 
Termin składania uwag został określony 
na 10 maja 2019 r. 

Publiczną dyskusję zaplanowano na 15 
kwietnia 2019 w siedzibie Urzędu Gminy 
w Łubnianach na godz. 15:00 

 

 0/5 

Obwieszczenie 
o ponownym 
wyłożeniu do 
publicznego wglądu, 
dyskusji publicznej  
i zbieraniu uwag 
 

 ogłoszenie w gazecie: Nowa Trybuna 
Opolska z 9 września 2019 r. 

 ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy w Łubnianach 

 ogłoszenie na stronie BIP Urzędu 
Gminy w Łubnianach 

W ogłoszeniach termin wyłożenia do 
publicznego wglądu określono od 
16 września 2019 r. do 14 października 
2019 r. Termin składania uwag został 
określony na 28 października 2019 r. 

Publiczną dyskusję zaplanowano na 
7 października 2019 w siedzibie Urzędu 
Gminy w Łubnianach na godz. 15:00 

 

 2/1  
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Po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wpłynęły dwadzieścia dwa wnioski, które dotyczyły wskazywania nowej zabudowy 

mieszkaniowej. Wnioski nie zostały uwzględnione głównie ze względu na brak zgodności ze studium. 

Pierwsza dyskusja publiczna odbyła się 21 stycznia 2019 r. i uczestniczyło w niej dziesięć osób. Dyskusja 

była bardzo ożywiona i dotyczyła wielu kwestii. Pytania dotyczyły możliwości przeznaczania w projekcie 

planu terenów do zabudowy. Wyjaśniano, że nie wszystkie tereny można objąć możliwością zabudowy, 

gdyż nie byłoby to zgodne ze studium. Wiele głosów dotyczyło sprzeciwu wyznaczenia dużego obszaru 

przeznaczonego na południu wsi pod usługi. Wyjaśniano, że na skutek złożonych uwag istnieje 

możliwość zmiany przeznaczenia terenu usługowego lub też znaczne jego pomniejszenie. Wskazywano 

również na problem lepszego sposobu poinformowania mieszkańców o prowadzonych procedurach 

planistycznych. Pytano również o bardziej ogólne, nie mniej bardzo ważne kwestie dotyczące całościowej 

wizji rozwoju wsi. Po wyłożeniu do publicznego wglądu wpłynęły 322 uwagi, które dotyczyły rozmaitych 

kwestii, w tym m.in. braku zgody na powstanie rozległych terenów usługowych w części południowej 

sołectwa. Uwagi dotyczyły również szczegółów zabudowy na poszczególnych terenach. Na skutek 

złożonych uwag zrezygnowano z terenów usługowych. Następnie nastąpiło kolejne wyłożenie do 

publicznego wglądu w dniach od 26 marca 2019 r. do 24 kwietnia 2019 r. W dyskusji publicznej w dniu 

15 kwietnia 2019 r. uczestniczyło osiem osób. Pytania dotyczyły możliwości zmiany przeznaczenia terenu 

przemysłowo-usługowego na mieszkaniowe, mieszkaniowego na mieszkaniowo-usługowy oraz zapisów 

dotyczących geometrii dachów. Dyskutowano o tych problemach oraz ponownie poinformowano 

o możliwości składania uwag do projektu mpzp. Po wyłożeniu do publicznego wglądu wpłynęło pięć 

uwag, które nie zostały uwzględnione, dotyczyły one możliwości zmiany przeznaczenia poszczególnych 

terenów. 

Projekt mpzp sołectwa Łubniany został uchwalony 17 czerwca 2019 r. uchwałą nr IX/57/19, 

a następnie został on uchylony rozstrzygnięciem nadzorczym nr IN.I.743.56.2019.AD z dnia 7 sierpnia 

2019 r. W związku z rozstrzygnięciem nastąpiła konieczność zmiany projektu w odpowiednim zakresie 

oraz ponownego wyłożenia do publicznego wglądu. Dyskusja publiczna odbyła się 7 października 

2019 r., jednak nie przybył nikt zainteresowany. Po wyłożeniu do publicznego wglądu wpłynęły trzy 

uwagi, z czego dwie zostały uwzględnione, a jedna nieuwzględniona. Uwagi nie dotyczyły spraw 

związanych z ochroną środowiska. Wnoszono o zmianę przeznaczenia pod budownictwo mieszkaniowe, 

umożliwienie handlu detalicznego oraz zmianę przeznaczenia na tereny RM. Ostatnia uwaga nie została 

uwzględniona, gdyż wnioskowany teren położony jest w obrębie terenów leśnych. 

Społeczeństwu zapewniono udział w całości postępowania zgodny z przepisami, zapewniający 

możliwość decydowania o polityce przestrzennej gminy. 

 

4. WYNIKI POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA 

ŚRODOWISKO, JEŻELI  ZOSTAŁO PRZEPROWADZONE 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie wprowadza funkcji, które mogłyby 

potencjalnie transgranicznie oddziaływać na środowisko, w związku z czym nie było potrzeby 

przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

 

5. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE METOD I CZĘSTOTLIWOŚCI PRZEPROWADZANIA MONITORINGU 

SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ DOKUMENTU 

Zakres planu określony w ustawie z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 1945) oraz w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) nie przewiduje możliwości określenia 

monitoringu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 

Jednocześnie skutki realizacji postanowień planu będą podlegały bieżącemu monitoringowi 

odpowiednich służb ochrony środowiska, służb ochrony przyrody, organów administracji oraz organizacji 

ekologicznych. Bardzo ważna jest również postawa obywateli, którzy powinni reagować natychmiastową 

interwencją w przypadku stwierdzenia wystąpienia uciążliwości. 


